Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BRADE DIANA
Adresa(e)
Telefon(-oane)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex
Experienţa profesională
Perioada 2004 - 2007
Func ia sau postul ocupat Voluntar în Organizaţia Studenţilor din Universitatea Timişoara
Principalele activită i şi responsabilită i













Organizator Unifest 2004
Organizator al proiectului umanitar Telemaratonul Speran ei 2004
Responsabil PR 2005-2006 (elaborare de comunicate de presă,
organizare de conferin e de presă, întocmirea şi pregătirea strategiei
de imagine a organiza iei)
Organizator la sec iunea de Film a Festivalului Interna ional
Studen esc de Artă StudentFest, 2005
Coordonator de proiect la prima edi ie SportFest 2005
Training Comunicarea prin artă şi sport , Poiana Braşov, august
2005
Youth Exchange Los caminos de Europa. De Oriente a Occidente,
Santiago de Compostela, Spania, 11-17 iulie 2005
Training Managementul strategic al ONG-urilor de tineret, Tabăra
Râul Alb, 24-27 noiembrie 2005
Responsabil de promovarea imaginii Teatrului din Timişoara în
rândul studen ilor 2006-2007
Coordonator al sec iunii de Literatură a Festivalului Interna ional
Studen esc de Artă StudentFest, 2006
Responsabil comandament de tabără studen ească, Pârâul Rece,
2006

Perioada (2009-2013) Vicepreşedinte Asociaţia Culturală Pro Arta / (2013Func ia sau postul ocupat 2015) Asociaţia „Pro Artă, Dezvoltare şi Cunoaştere”

Principalele activită i şi responsabilită i








































Proiecte derulate:
2009:
Three for Cyberfiction – proiect interna ional realizat sub egida
Asocia iei Culturale Ariergarda, Timişoara
Căr ile vin la tine în cartier. Citeşte şi dă mai departe!, Timişoara
2010:
Festivalul Artelor, Timişoara
Campania Dăruind... vei dobândi, Arad
2011:
Biblioteca Rotaract, Timişoara, Chişinău (Republica Moldova)
Românii – între tradi ie şi modernitate  proiect na ional
Fă un dar!, Timişoara
Lansare de carte  Bogdan Munteanu, Bine te-am rătăcit,
Incognito!, Arad
Lansare de carte  Gilda Vălcan, Cu uşile întredeschise,
Timişoara
Târg caritabil pentru Andreea, Arad
2012:
Aradul în culori, Arad
Târg caritabil de Paşte, Arad
Şcoala de vară, Arad
Ziua limbilor străine, Timişoara
2013:
Horă mare-n Galleria, Arad
Simpozionul na ional cu participare interna ională Aspecte
teoretico-praxiologice în evaluarea şi interven ia
psihoeduca ională, Edi iile a II-a, a III-a şi a IV-a, Arad
Lec ie interactivă despre bărba i şi femei pe baza căr ii ,,Cum e
să fii femeie?”, un dialog între Alex Ştefănescu şi Lia Faur, Arad
Moodle Moot România – proiect na ional, Braşov
CHRISTMART – Expozi ie de artă cu vânzare, Luduş
The IMPROvise Project  Concert de pian-experiment, Luduş
2014:
Simpozionul na ional Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea
şi interven ia psihoeduca ională, Edi ia a III-a, Arad
WOOD&STONE, spectacol de sculptură mecanică, Luduş
Ac iune de sprijinire a tinerilor talenta i – Realizarea unui grafitti
autorizat pe zidul unei institu ii, Arad
Bucurii de sărbători pentru copii nevoiaşi, Arad
Împreună Facem Şcoala Altfel aprobat la sec iunea ONG de
Ministerul Educa iei Na ionale  proiect na ional
Tabără na ională Moodle – şcoală de iarnă Moodle proiect
na ional
Clubul utilizatorilor Moodle – proiect jude ean
Şcoala de vară: să învă ăm istoria la castel! – proiect jude ean
Concursul regional CONTIC înscris în calendarul activită ilor
educative regionale şi interjude ene pentru anul 2014
Moodle Moot România  proiect na ional, Cluj-Napoca
Un proiect amplu poate fi considerat RE EAUA EDU MOODLE
ROMÂNIA care este o re ea a şcolilor din învă ământul
preuniversitar (peste 500 înscrise) cu numeroase proiecte,
concursuri şi activită i.

Numele şi adresa angajatorului Asocia ia Culturală Pro Arta (2009-2013) / Asocia ia „Pro Artă, Dezvoltare
şi Cunoaştere” (2013-2014)
mun. Arad, jud. Arad, Bd. Revolu iei, nr. 91, ap. 10
Tipul activită ii sau sectorul de activitate ONG, Voluntariat
Perioada 2007– prezent
Func ia sau postul ocupat Profesor titular de Limba şi Literatura Română
Grad: definitivat – media 9,67

Principalele activită i şi responsabilită i

























Predarea Limbii şi Literaturii Române conform normei didactice
Completarea documentelor şcolare
Asigurarea legăturii dintre părin i, elevi şi şcoală
Asigurarea integrită ii documentelor şcolare
Parcurgerea curriculum-ului dat de Ministerul Educa iei
Elevi califica i la olimpiadă, etapa jude eană
Bursa Talentelor
Excursii culturale
Piese de teatru
Concursuri de crea ie
Coordonarea clubului de debate 2020
Colaborare cu revista şcolii
Corector la olimpiada de Limba şi Literatura română
Participare le simpozioane na ionale şi interna ionale
Articole de specialitate
Participarea la cursuri de formare a personalului didactic
Participarea la cursuri şi evenimente ARDOR, dezbateri
academice Karl-Popper
Colaborare cu Academia Română, filiala Timişoara
Training-uri CODECS (Abilită i de prezentare şi discurs public,
Train the Trainers, Abilită i de formator)
Înfiin area Asocia iei Culturale PRO ARTA, vicepreşedinte
asocia ie
Mobilitate individuală Comenius, Cursul de formare Family
Folklore and Traditions, Malta, 24 iunie-30 iunie 2010
Mobilitate individuală Comenius, Cursul de formare Greece:
Cradle of the European culture. From Antiquity up to recent times
1.Program: Athens - Delphi - Parnassos (Arahova), 1-7 mai 2011
Redactor al revistei online moodle.ro/preparandia

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic Dimitrie ichindeal, B-dul Gen. Dragalina nr. 7, Arad,
2007-2008
Şcoala Generală Nr. 4 Ioan Slavici, Str. Ştefan Augustin Doinaş, nr. 3337, Arad, 2008-2010
Colegiul Tehnic de Construc ii şi Protec ia Mediului, Str. Ioan Fluieraş
nr. 10 C, Arad (2010-2015)
Şcoala Gimnazială Regina Maria Arad (2015-prezent)
Tipul activită ii sau sectorul de activitate Învă ământ
Educaţie şi formare
Perioada 2010-2014
Calificarea / diploma ob inută Diplomă de doctorat

Calificativ – FOARTE BINE

Discipline principale studiate / competen e Domeniul: Filologie
dobândite Titlul lucrării: Poezia vizuală şi concretizările sale istorice
Numele şi tipul institu iei de învă ământ / Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
furnizorului de formare
Perioada 2007-2009
Calificarea / diploma ob inută Diplome de master
Discipline principale studiate / competen e
dobândite




Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare (media
9,41)
Analiza discursului (media 9,50)

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / Facultatea de Ştiin e Politice, Filosofie şi Ştiin e ale Comunicării,
furnizorului de formare Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest,
Timişoara
Perioada 2003-2007
Calificarea / diploma ob inută Diplomă de licenţă (media 9,89)
Discipline principale studiate / competen e
dobândite

Limba şi Literatura Română, Limba şi Literatura Engleză, Didactica
predării limbilor şi literaturilor română şi engleză, Limba Franceză
 Predarea Limbii şi Literaturii Române
 Predarea Limbii şi Literaturii Engleze
 Cunoaşterea limbii române şi utilizarea corectă în diverse
contexte
 Cunoaşterea limbii engleze şi utilizarea corectă în diverse
contexte
 Cunoaşterea limbii franceze şi utilizarea corectă în diverse
contexte
 Cunoaşterea literaturii engleze
 Cunoaşterea literaturii române

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / furnizorului Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest,
de formare Timişoara
Sec ia Română-Engleză
Perioada 1998-2003
Calificarea / diploma ob inută Diplomă de bacalaureat, Certificat de competenţe profesionale în
specializarea învăţător-educatoare, Atestat pentru predarea
religiei la clasele primare (media 9,65)
Discipline principale studiate / competen e
dobândite








Limba şi Literatura Română, Pedagogie, Didactică, Matematică
Argumentarea opiniilor personale asupra unui text literar sau
non-literar
Folosirea instrumentelor de analiză literară şi stilistică în
diferite texte literare şi non-literare
Cunoaşterea limbii franceze şi utilizarea corectă în diverse
contexte
Cunoaşterea principalelor mişcări artistice
Predare în învă ământul preşcolar şi primar

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / furnizorului Liceul Pedagogic „Dimitrie ichindeal”, Arad  profil pedagogic
de formare Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr”, Pecica (clasele I-VIII)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e) Limbile: engleză, franceză

Limba
Limba

C2

C2

C2

C2

C
2

Franceză C1

C2

B2

B2

B
2

Engleză

(*) Nivelul cadrului european comun de referin ă pentru limbi
Competente şi abilită i sociale






Cunoaşterea no iunilor de bază în domeniul protec iei şi punerii în
valoare a patrimoniului
Adaptarea la particularită ile unui mediu multicultural
Deschidere fa ă de nou
Flexibilitate

Competen e şi aptitudini organizatorice

Competen e şi cunoştin e de utilizare a
calculatorului

Rigoare şi spirit metodic dobândite atât în şcolile în care am lucrat,
cât şi în ONG-uri (OSUT şi Pro Arta)
 Aptitudini de muncă în echipă dobândite în cursul experien elor
profesionale
 Spirit de echipă, spirit critic constructiv
Bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office şi a programelor Internet
Explorer, Mozilla Firefox


