
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ PERSONALĂ 

 

Numele şi prenumele:  

TOMA AURICA 

Încadrarea: profesor pentru învățământul preșcolar, titular 

Studii:  

a)Liceale, universitare, postuniversitare: 

- Liceul Pedagogic Giurgiu, anul 1979; 

- Facultatea Sociologie- psihologie, Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti, iunie 2010. 

b)Cursuri de perfecţionare: 

- Cursul de formare şi dezvoltare profesională-Educaţie timpurie, 25 credite profesionale transferabile, martie 

2010; 

- Cursul de Mentor, organizat de ZECE PLUS, 60 ore, martie 2010; 

- Cursul ,,Mediator şcolar”, organizat de ZECE PLUS, 60 ore, noiembrie 2011; 

- Cursul ,,Abordarea creativă a curriculumului în învăţământul preşcolar”, organizat de Casa Corpului 

Didactic București, 12 credite profesionale transferabile, martie 2012; 

- Cursul ,,Părinţi mai buni, copii mai buni”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2012; 

- Cursul ,,Educație ecologică – de la teorie la practică”, organizat de Casa Corpului Didactic București,               

11 credite profesionale transferabile, noiembrie 2012; 

- Cursul ,,Gestionarea și medierea conflictelor în mediul educațional”, organizat de Casa Corpului Didactic 

București, 10 credite profesionale transferabile, decembrie 2012; 

- Cursul ,,Jocuri în natură”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, iunie 2013; 

- Cursul ,,Scrierea și managementul proiectelor”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 10 credite 

profesionale transferabile, noiembrie 2013; 

- Cursul ,,Manager resurse umane”, organizat de Fundația Dezvoltare în Europa, 60 ore, iunie 2014; 

- Cursul ,,Arhivarea documentelor școlare”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2015; 

- Cursul ,,Educație pentru drepturile omului și ale copilului”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 

12 credite profesionale transferabile, februarie 2015; 



- Cursul ,,Competența comunicațională și strategiile didactice interactive în învățământul european”, 

organizat de Asociația Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore, iunie 

2015; 

- Cursul ,,Gestionarea situațiilor de criză din școală”, organizat de Casa Corpului Didactic București,                    

15 credite profesionale transferabile, februarie 2015; 

- Cursul ,,Managementul parteneriatului școală-familie”, organizat de Casa Corpului Didactic București,                    

10 credite profesionale transferabile, decembrie 2015; 

- Cursul ,,Ce trebuie să știm despre bolile copilăriei”, organizat de C&D Medical Services Training SRL 

Oradea, 12 credite;  

- Cursul ,,Educational management, leadership and adult learning strategies”, organizat de Kaloyanova 

Centre, 45 ore, octombrie 2015; 

- Cursul ,,Creativity and innovation in educational management”, organizat de The Foundation for 

Excellence in Education and Research (Bulgaria), 10 credite, septembrie 2016; 

- Cursul ,,Educație interculturală pentru o școală nouă”, organizat de CCD București, 15 credite, noiembrie 

2016; 

- Cursul ,,Managementul activităților de proiectare a curriculumului pe competențe”, organizat de Asociația 

Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore-12 credite profesionale 

transferabile, martie 2017; 

- Workshop ,,The Complementary of formal and non-formal in nowadays school”, organizat de Casa 

Corpului Didactic București în Skopje, Republic of Macedonia, mai 2017; 

- Cursul ,,Rolul evaluatorului în cadrul inspecțiilor pentru Definitivat și titularizare”, organizat de Casa 

Corpului Didactic București, 5 ore, mai 2016. 

Grade didactice: 

a)Definitivatul - 1982;  

b)Gradul didactic II - 1993; 

c)Gradul didactic I - 1997. 

 


