
  
  
Nicolescu Maria Magdalena – profesor pentru 
învățământul primar  
  

Educație   

• 2010: obținerea gradului didactic I în învățământ la Universitatea din Pitești;  

• 2006-2009: absolventă a Facultăţii de Sociologie-Psihologie, Universitatea 
Spiru Haret, din București, specializarea Psihologie  

  

• 2005: obținerea gradului didactic II în învățământ la Universitatea din  
Pitești;  

  

• 2000-2003: absolventă a Colegiului Universitar de Institutori, la Universitatea 

din Pitești în profilul sociopsiho-pedagogie, specializarea institutori limba 

engleză  

  

• 1997:obţinerea gradului didactic definitivat în învăţământ la Școala Normală 
Carol I  

  

• 1990-1995: absolventă a Școlii Normale Carol I, specializarea învățător  

  

Formare profesională  

  

• Formator de formatori C.C.F.P. Smart-Piteşti  

  

• Cursuri internaţionale de formare CCD Constanţa  

  

• Congresul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România Şcoala 
internaţională de vară  

  

• Seminarul internaţional –„Managementul întâlnirii cu elevii Şcoala 
Internaţională de vară AGIRO  

  

• Program de formare continuă-„Tratarea diferenţiată-responsabilitatea şcolii 
moderne”  

  

• Program de formare continuă-„Edunaţie pentru timpul liber” CCD-Argeş  

  

• Proiect European Comenius  
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• Formator în cadrul Proiectului – Sprijinirea sistemului educaţional special 

printrun portal eLearning dedicat Ministerul Educaţiei  

  

• Conferinţa dedicată aniversării a 15 ani de derulare a Programului educaţional 
Comenius  

  

• Seminar de monitorizare tematică-Incluziunea socială ,o abordare integrată 
prin Programul Sectorial Comenius şi prin acţiunea Viyite de studiu pentru 
factori de decizie în educaţie  şi formare profesională  

  

• Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate în 
limba engleză  

  

• Curs formare-Educaţia pentru valori CCD Argeş  

  

• Certificat de absolvire departamentul pentru pregătirea personalului didactic.  
 

Publicații 

 

 Limba engleză - clasa pregătitoare,Ars Libri,2013 

 Limba engleză - clasa I,Ars Libri,2013 

 Limba engleză - clasa a Iia,Ars Libri.2014 

 AVAP - clasa pregătoare - Ars Libri,2013 

 AVAP - clasa I - Ars Libri,2013 

 AVAP - clasa a II a - Ars Libri ,2014 

 Teste de evaluare natională, clasa a II-a,  Ars Libri, 2014 

 Teste de evaluare naţională, clasa a Iv a, Ars Libri, 2014 

 Ghidul cadrului didactic, clasa pregătitoare, Ars Libri, 2013 

 Ghidul cadrului didactic, clasa I, Ars Libri, 2013 

 Ghidul cadrului didactic, clasa a Iia ,Ars Libri, 2014 
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