Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Valentina Sandul
Orașul Orhei, str. Ștefan cel Mare 4/7, MD3502
0235 21884
069934348
sandul.valentina63@gmail.com

Data naşterii 25.05.1963
LOCUL DE MUNCĂ
PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Director în Colegiul „ Vasile Lupu” din Orhei

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

02. 01. 2013 – prezent
14.07.2011 – 27.12.2012
08.09.2008 -27.12. 2012
01.09.2000 - 08.09.2008
06.09.1991- 01.09.2000
28.07.1986-01.09.2000
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1. Director, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
2. Director, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei;
3. Profesoară de biologie și chimie, Colegiul Pedagogic
„ Vasile Lupu” din Orhei;
4. Director adjunct pentru instruire în Colegiul Pedagogic
„ Vasile Lupu” din Orhei;
5. Șef al catedrei „ Biologie și chimie”, Colgiul Pedagogic
„Vasile Lupu” din Orhei;
6. Profesoară de biologie și chimie în Colgiul Pedagogic
„Vasile Lupu” din Orhei;

Instituţia de învăţământ

Universitatea de Stat din Moldova,
facultatea „ Biologie și pedologie”,
specialitatea Biologie

Perioada
(de la–
până la)
1981 – 1986

Calificarea(rile) sau Diploma obţinută(e)

calificarea biolog, învățător de biologie și chimie

Cursuri de formare:
Cursuri de perfecționare la specialitatea Formarea evaluatorilor, Universitatea Tehnică a Moldovei
04.03.2019-16.03.2019, certicicat CRP nr. 000066973.
2. Cursuri de formare continuă la specialitatea Biologie, Institutul de Științe ale Educației, 04.02.201922.02.2019, certificat CRP nr. 00066397 ;
3. Cursuri de formare continuă la specialitatea Biologie, Universitatea de stat din Tiraspol, perioada
28.01.2019- 16.02.2019, certificat CRP nr. 0006629 ;
3. Cursuri de formare continuă la specialitatea Chimie, Universitatea de stat din Tiraspol, perioada 28.01.201916.02.2019, certificat CRP nr. 00066288 ;
4. Formare profesională continuă la modulul tematic Implementarea curriculumului la disciplina chimie, ediția
2019, 15 august 2019, Direcția Generală Orhei;
5. Cursuri de formare profesională continuă la Workshop-ul Tehnologii performante în educație, 20-21 iunie
2019, cerificat nr.654, UST.;
6. Programul de formare continuă Managementul calității, 24.02.2018-27.02.2018, USM, certificat nr.4374/18.
7. Formare profesională continuă la modulul tematic Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
primar, IȘE, 19.10.2018-27.10.2018, certificat nr.3795 din 27.10.2018.
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COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

limba română
ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Participare la
conversaţie
bine

Ascultare

Citire

Specificaţi limba străină

Limba franceză

fluent

Competenţe de
comunicare

▪ Bune competențe de comunicare dobândite prin experiență proprie;

Competențe
organizațional/
Manageriale

▪ De comunicare și relaționare, psiho-sociale, de utilizare a tehnologiilor
informaționale, de conducere , organizare și coordonare, de evaluare, de
gestionare și administrare a resurselor, de șef-management;

Competențe
informatice

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™;
▪ folosirea tablei interactive SMART Notebook Software în crearea activităților
didactice.
▪ consiliere, adoptare de decizii, delegare de sarcini, focalizare pe rezultate,
conducere, negociere și convingere, leadership;
▪ abilități de diagnoză, analiză, sinteză, monitorizare, planificare, autoevaluare.
▪ cunoașterea procedurilor și instrumentelor de control a calității (coordonatorul
CEIAC).

Competențe
dobândite la locul de
muncă
INFORMAȚII
SUPLIMENTARE

Discurs oral
ninel scăzut

Publicații
1. Articolul Dezvoltarea personală- traiectoruie individuală a dezvoltării cadrului didactic, Conferința
Științifică Internațională, 9-10 noiembrie 2017, IȘE, Chișinău;
2. Articolul Educația de calitate- o prioritate a Colegiului „ Vasile Lupu” din Orhei, ziarul „ Făclia”,
nr.12(3459) din 31 martie 2017;
3. Promovarea imaginii colegiului:
Articolul: Rădăcini adânci în solul fertil al timpului, ziarul Făclia, nr.16 (3367) din 24 aprilie 2015.
Articolul: Un vis în care- am vrea să revenim, ziarul Făclia, nr.14 (3270) din 13 aprilie 2013;
Prezentări:
1. Prezentare la Coferința pedagogilor și maiștrilor din învățământul profesional tehnic, ediția a II-a,
regiunea Centru cu genericul „ Competențe pentru competitivitate: premize pentru modernizare și
inovare în învățământul profesional tehnic din R.Moldova, desfășurată în Colegiul „ Vasile Lupu” din
Orhei,15.10.2015;
2. Prezentare la Conferința pedagogilor și maiștrilor din învățământul vocațional tehnic:„ Evaluarea relevanței
procesului de formare profesională prin intermediul studiilor de monitorizare a inserției socio-profesionale a
absolvenților ÎPT”, Școala profesională din Nisporeni, 19.11.2017
Proiecte:
1. Proiectul „ Promovarea înțelegerii comune a calității în educație”, realizat de Programul Educațional Pas cu
Pas”, certificat nr.24120 din 23.03.2017;
2. Proiectul UE de Asistență Tehnică implementat de GOPA Dezvoltarea instrumentelor, procedurilor,
structurilor și a sistemului de management pentru îmbunătățirea calității în R. Moldova, 2015-2016.
3. Proiectul „ Dezvoltarea competențelor profesionale pentru o educație de calitate centrată pe copil”, Programul
Educațional „ Pas cu Pas”, certificat nr.13581, 22.03.2017.
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Conferințe :
✓ Participare la Conferința Națională „Tradiții asociative ale învățătorilor”, ediția a VII-a cu genericul
„ Construim un nume în educație”, 27.05.2017;
✓ Participare la Conferința Națională „ Asigurarea dreptului la educație pentru copii cu dizabilități”,
Ministerul Educației și UNICEF 12 mai 2017;
✓ Participare la Conferința Națională „ Activități generatoare de venit în instituțiile de învățământ profesional
tehnic”, Ministerul Educației și Kultur Kontact, 01-02 decembrie 2016,
Seminare, ateliere:
✓ Seminar științifico-metodic Didactica chimiei și biologiei, UST, Facultatea de biologie și chimie, 09.01.2020
certificatul nr.37;
✓ Seminar științifico-metodic Didactica chimiei și biologiei, UST, Facultatea de biologie și chimie, 31.10.2019
certificatul nr.11;
✓ Seminar științifico-metodic Didactica chimiei și biologiei, UST, Facultatea de biologie și chimie, 08.04.2019
certificatul nr.13;
✓ Seminar științifico-metodic Didactica chimiei și biologiei, UST, Facultatea de biologie și chimie, 10.01.2019
certificatul nr.15;
 Seminar de instruire: „ Activități standard în implementarea Sistemului de Management al Calității în
instituția de învățământ profesional tehnic”, 16 iunie 2017;
Seminar de formare a membrilor CEIAC „ Autoevaluarea și îmbunătățirea calității în instituțiile de
învățământ profesional tehnic”, 29 mai 2017;
Seminar informativ: „ Prevederile Codului de etică al cadrului didactic din instituția de învățământ”,
10.03.2016;
Seminar de instruire a profesorilor debutanți: „ Managementul lecției din perspectiva stabilirii și
formulării obiectivelor operaționale”, 28 aprilie 2017;
✓ Participare la atelierul de lucru pentru crearea și implementarea sistemului de asigurare a calității în instituțiile
de învățănt profesional tehnic, Ministerul Educației, 29 mai 2017;

