
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ PERSONALĂ 

 

Numele şi prenumele:  

TUDOSE GINA LAURA 

Încadrarea: institutor, suplinitor calificat 

Studii:  

a)Liceale, universitare, postuniversitare: 

- Grup Şcolar Industrial Construcţii Montaj Nr. 2 Bucureşti, anul 1993; 

- Şcoala Posliceală ,,PRO-HUMANITAS” Bucureşti, iunie 2000. 

b)Cursuri de perfecţionare: 

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

profesionale transferabile, noiembrie 2013; 

- 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 ,,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; 

- Cursul ,,Formare de bază în domeniul drogurilor”, organizat de Agenția Națională Antidrog București,      

16 ore, martie 2017. 

Grade didactice: 

a)Definitivatul – 2002; 

b)Gradul didactic II - 2017. 

 

 


