Curriculum vitae Elena Mathé
Nume / Prenume

Mathé Elena Camelia

Adresa

Strada Cernăuți, Bloc C5, Scara D, Apartament 9,
125130 Târgoviște, România

Telefon

Portabil: 0040 740 17 03 17

Adresa mail

elenamathe@yahoo.fr

Naționalitate
Sex

franceză/română
F

Data nașterii

28 septembrie 1979

Experiență
profesională
Data
Funcția sau postul
ocupat
Principalele activități
și responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
Sector de activitate
Data
Funcția sau postul
ocupat
Principalele activităti
și responsabilități

Numele și adresa
angajatorului
Sector de activitate
Data
Funcția sau postul
ocupat
Principalele activităti
și responsabilități

Numele și adresa
angajatorului
Sector de activitate
Data
Funcția sau postul
ocupat
Principalele activităti
și responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
activitate

Sector de

Educație și formare
profesională

01/09/2007 – astăzi
Manager proiect
Crearea, organizarea și punerea în funcțiune a Casei Francofone Dâmbovița
Formare continuă a profesorilor de franceză
Casa Francofonă, Calea Domnească nr. 127, 130167, Târgoviște, Dâmbovița, România
Management de proiect
Formare adulți
01/12/2003 - 01/07/2006
Jurnalist / secretar general de redactie
Gestionarea unei echipe de jurnaliști francofoni, organizarea, moderarea conferințelor de
redacție, redactarea articolelor de presă, recomandarea subiectelor, recrutarea noilor
colaboratori, corectarea articolelor de presă, contabilitate primară (gestionarea bugetului
revistei).
Revue Regard, strada Vasile Conta, nr.4, București
Jurnalism, comunicare
10/01/2002 - 01/12/2003
Profesor de franceză
Predarea limbii franceze pentru un public de adulți și adolescenți, cursuri personale (pentru
diplomați și mari funcționari)
Elaborarea materialului audio și a suporturilor pedagogice (manuale, fișe, etc.)
Elaborarea grilelor de evaluare pentru cursurile de franceză ale Institutului Francez, dar și
pentru DELF, DALF și DL.
Institutul Francez București, bulevard Dacia, nr. 77, România (77)
Învățământ
10/09/1999 - 10/01/2002
asistentă comunicare/proiecte culturale
Organizarea stagiilor de formare, consiliere asupra resurselor oferite de structură, organizarea
și punerea în practică a proiectelor culturale în limba franceză
Alianța franceză, Ploiesti, România
Comunicare

Curriculum vitae Elena Mathé
Data

Dat

01/10/2008 – prezent
Doctorand Școala Doctorală ”Limbi și Identități Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine, Universitatea din București
01/09/2006 → 30/06/2007

a
Titulatura certificatului
sau a diplomei
obținute
Principalele
competențe
profesionale
dezvoltate
Numele și tipul
structurii de
învățământ
Nivel de clasificare
națională și
internațională

Data
Titulatura certificatului
sau a diplomei
obținute
Principalele
competențe
profesionale
dezvoltate
Numele și tipul
structurii de
învățământ
Nivel de clasificare
națională și
internațională
Data
Titulatura certificatului
sau a diplomei
obținute
Principalele
competențe
profesionale
dezvoltate
Numele și tipul
structurii de
învățământ
Nivel de clasificare
națională și
internațională

Master 2 ”Didactica limbii franceze și Relații Interculturale”

Predarea limbii franceze în conformitate cu noile tehnologii și Cadrul European Comun de
Referință pentru limbi străine, realizarea proiectelor pedagogice și culturale francophone în
afara Franței
Universitate Lumière Lyon 2, Lyon, Franța

Bac+5

01/10/1998 - 01/07/2002
Licențiată a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Engleză - Franceză)

Cultura, limba și civilizația franceză și engleză ce au avut ca scop final predarea acestor
doua limbi

Facultatea de Limbi Străine, Ploiești, România

Bac+4

01/09/1994 - 01/09/1998
Bacalaureat

Liceu teoretic, clasă cu specializare Limbi Străine.

Colegiul național ”Constantin Carabella", Târgoviște, România

Bacalaureat

Stagii
Data
Instituție
Competențe
profesionale

15/04/2007 – 15/06/2007
Universitatea Valahia, Târgoviște (România)
Predarea limbii franceze ca limbă de specialitate (drept, administrație publică, teologie,
jurnalism), organizarea și gestionarea ședințelor de formare în didactica limbii franceze
pentru viitorii profesori de franceză, actuali studenți.

Curriculum vitae Elena Mathé
Data
Instituție
Competențe
profesionale

04/12/2006 – 20/12/2006
Centrul Internațional de Studii Francofone (CIEF) Lyon
Observarea cursurilor de FLE și participare la elaborarea materialelor didactice pentru
grupuri multinaționale (nivel intermediar), moderarea dezbaterilor în franceză.

Data
Instituție
Competențe
profesionale

16/11/2006 – 28/11/2006
Ziar cotidian regional Le Dauphiné libéré
Jurnalism, redactare articole de presa, fotografii, interviuri.

Data
Instituție
Competențe
profesionale
Data
Instituție
Competențe
profesionale

15/09/2006 – 30/11/2006
Colegiul ”Saint Joseph”, Bourgoin Jallieu
Sprijin profesional adus învățătorilor și profesorilor în situațiile în care aveau elevi de o altă
naționalitate decât cea franceză, nou-sosiți în Franța, în vederea unei mai bune integrări a
lor în sistemul educativ francez.
10/01/2002 - 01/12/2003
Institutul Francez din București
Formare continuă în gestionarea resurselor umane, comunicare în intreprinderi, noi tehnologii
în didactica FLE, evaluare și certificare recunoscute internațional, elaborarea materialelor
pedagogice.

Aptitudini și
competențe
Limba maternă
Alte limbi

română / franceză
engleză (nivel expert), spaniolă (noțiuni de bază)

Aptitudini și competențe
sociale

- excelent spirit de echipă, capacitate de lucru în grup
- foarte bună capacitate de adaptare la medii de lucru multinaționale
- bună capacitate de comunicare (atât la oral cât și la scris, stăpânirea limbii scrise în
vederea redactării articolelor de presă, în franceză, engleză și română)
- bună capacitate de mediere a conflictelor și de moderare a dezbaterilor

Aptitudini și competențe
tehnice

-bună organizare (experiență în informatică: baza de date, Internet, Excel, Word, Linux,
creare și administrare bloguri, platforme de lucru, tip forum de discutii)
-buna cunoaștere a sistemelor educative din Franța și România

Alte aptitudini și
competențe

Permis de conducere

-competente de comunicare, de moderare a grupurilor de discuții, de gestiune a echipelor
- ”Formation à l’animation des groupes” (curs de perfecționare, mai 2001), ”Formation en
didactique du FLE” (curs de perfecționare, martie 2001), ”Formation des formateurs” (curs de
perfecționare, decembrie 2007, recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii)
-Permis B

