
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

          Nume, prenume: Preda Gabriel 

 

          Adresa: Galati, Strada Siderurgiştilor nr. 10, bloc D 3, ap. 48 

         

          Telefon: 0748036162 

         

          E-mail: gabrielpreda17@gmail.com 

 

          Data,  

          locul naşterii:    22.09.1974, Galaţi 

 

          Statut 

          profesional: Din 1998, profesor de Limba şi Literatura Română, în cadrul   

                               Liceului Teoretic „Sfânta Maria”, Galaţi. 

          Experienţa  

          profesională: 22 de ani 

          Activitatea 

          profesională: Absolvent în 1998 al Facultăţii de Litere 

                                din cadrul  Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi. 

                                

                                Licenţiat in Filologie, specializarea Limba si Literatura  

                                Română/ Limba şi Literatura Franceză. 

                                 

                                 1998-1999-participant la cursurile de formare organizate de   

                                                Casa Corpului Didactic pentru profesorii  

                                                debutanţi.       

                                 

                                1998-2000-membru al cenaclului literar “Anton Holban” 

                                

                                2001-obţinerea gradului “Definitiv”                                                                                                                                                                                                                                             

                                 

                                1999-2020: profesor corector/ evaluator la examenele naţionale,               

                                        organizator şi supraveghetor la olimpiade, concursuri  

     școlare, faza judeţeană/ naţională. 

                                 

              Organizator al Olimpiadei Nationale de Limba si Literatura Română, desfăşurate la 

Galaţi 

                                 

            Profesor-diriginte din 1998, atât la clase de zi şi de seral.                  

mailto:gabrielpreda17@gmail.com


             Participant la cursurile de formare şi perfecţionare organizate de Casa Corpului 

Didactic şi de  Universitate ( “Iniţiere PC”, “Managementul      Calităţii”, “Consiliere şi 

Orientare Şcolară”, “Managementul clasei.   Managementul crizei”, “Abilitare curriculară”, 

“Învăţare diferenţiată”, ”Inovație în evaluare”). 

                                

            2005 - obţinerea Gradului didactic II 

Din 2007, ambasador coordonator al proiectului „Alcoolul nu te face mare”, în urma 

participării la conferinţa organizată de Palatul Copiilor, Bucureşti. 

  

 2009 - obţinerea Gradului didactic I 

 

 2010 - publicarea lucrării metodico-didactice „Între muzică şi literatură. Perspective 

interdisciplinare” 

 

 2014 – publicarea unei culegeri de exerciții și teste: „Exerciții de cultivare a 

exprimării” 

 

 2014-2016 - masterand al Facultății de Litere  

- Publicarea de articole în revista ”Școala gălățeană”      

   

Din 2015 – doctorand al Universității „Dunărea de Jos”, Galați              

              Coordonator de activităţi şcolare şi extraşcolare: lecţii deschise, concursuri pe teme  

cultural-literare, referate susţinute în cadrul Catedrei, în cadrul   ConsiliuluiProfesoral, 

excursii, vizite la diverse obiective culturale,cu elevii şi alte cadre didactice. 

  

2016 – absolvirea Masteratului Teoria și practica textului 

 O preocupare deosebită prin implicarea în campania antidrog, împotriva 

traficului de persoane şi pentru educaţie rutieră. 

         Din 2011, reprezentant al proiectului antidrog „Fred goes net”, în colaborare cu C.J.G. 

 Responsabilităţi suplimentare: lider de sindicat, membru în comisii ce vizau disciplina,    

                                                      paza, protecţia și promovarea instituţiei.      

  

ACTIVITATE DIDACTICÃ: 

  Activitatea didacticã a fost desfăşurată în calitate de titular la disciplinele Limba şi 

Literatura Română,Literatura Universală, diverse cursuri opţionale, cu aplicaţie pe limbă, 

literatură, comunicare. 

  Pregãtirea elevilor pentru examenele naţionale la disciplina Limba şi Literatura 

Română, cu rezultate bune şi foarte bune. 

  Participarea în calitate de colaborator din partea românã la proiectul comun cu şcoli 

siciliene şi poloneze, “To eat,or not to eat with E-s”, în 2009 şi „Comenius. Tradiţii”, în 2011. 

  Participarea la proiectul ”Fight obesity” în  colaborare cu şcoli din Portugalia, 

Germania, Slovacia, Italia, Polonia, Turcia, (2013-2015). 



Publicarea de articole în revista ”Școala Gălățeană” 

 Membru în comisiile de examene naţionale, profesor corector/ evaluator.  

 

ACTIVITATE  EDUCATIVĂ:  

  Din  1998, diriginte atât la clasele de zi, cât şi la seral.  

      Colaborare activă cu profesorii clasei şi cu familiile elevilor,  obţinând rezultate  bune, 

chiar confruntându-ne cu situaţii  speciale, dificile adesea. 

Contribuţii la dezvoltarea bazei materiale a şcolii: realizarea de panouri, planşe, material 

didactic, schimbarea mobilierului, în  colaborare cu elevii.                                 

           Coordonator de activităţi scolare şi extraşcolare: lecţii deschise,  concursuri pe teme  

cultural-literare, referate susţinute în cadrul  Catedrei, în cadrul Consiliului Profesoral, 

excursii, vizite la diverse obiective    culturale, cu elevii şi alte cadre didactice. 

 

 Aptitudini: Comunicativ, sociabil, ambiţios. 

                            

 Competenţe:  Vorbitor fluent de franceză, engleză, italiană. 

                        Lectură curentă în franceză, engleză, italiană, germană, rusă,  

                        maghiară, spaniolă, portugheză.   

                        Operare P.C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări elaborate în perioada doctoratului: 

 

2016 

 

1. „Contextualizarea socială a umorului în anecdota politică”, în volumul 

COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, NR. 1(23) pe 2016, Bătălii 

canonice și schimbarea paradigmelor culturale, coord. Simona Antofi și Nicoleta Ifrim, ISSN : 

1844-6965, p.162-170,   disponibil la adresa 

https://revistacil.wordpress.com/2016/02/29/arhiva/. 

2. „Dialoguri interculturale în structura anecdotei politice”,  în volumul Spații culturale 

deschise: Latinitate și romanitate, ISBN 978-606-17-1081-2, coord. Oana Cenac,  disponibil 

la https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.files.wordpress.com/2015/05/volum-lcls-

spatii-culturale-deschise-2016.pdf 

2017 

 

1. „Anecdota politică, între literatură și paraliteratură”, în volumul COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, NR. 1 (24) / 2017, CENTRAL AND SOUTH-

EASTERN EUROPEAN LITERATURE. INTERDISCIPLINARY APPROACHES, Volum II, 

ISSN : 1844-6965, Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Elena Botezatu, Ed. Casa Cărţii 

de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 79-84, disponibil la adresa: 

https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-i-24-2017-vol-ii.pdf 

2. „Repere ale ironiei în totalitarismul din spațiul Europei sud-estice”, în 

COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, NR. 1 (24)/ 2017, CENTRAL 

AND SOUTH-EASTERN EUROPEAN LITERATURE. INTERDISCIPLINARY 

APPROACHES, Volum I, ISSN : 1844-6965, Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Elena 

Botezatu, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 229-236, disponibil la adresa: 

https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/229-235.docx 

 

2018 

 

1. „Subminarea sistemelor totalitare din Europa secolului al XX-lea prin ironie”, 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați,  7 iunie 2018. COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE NR. 2 (26) / 2018, „REPUBLICA 

MONDIALĂ A LITERELOR” VS MICROLITERATURA / MINORAT LITERAR / 

LITERATURA MINORĂ. CONCEPTE, TEORII ȘI PRACTICI LITERARE 

ACTUALE, Volum II, ISSN : 1844-6965, pp. 163-170. Disponibil la: 
https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-ii-2018-final-2.pdf 

 

2. „Umorul involuntar al propagandei comuniste”, Prezentată în cadrul colocviului „Andrei 

Grigor”. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2 iunie 2018. în COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, NR. 1 (25)/ 2018, CENTRAL AND SOUTH-

EASTERN EUROPEAN LITERATURE. INTERDISCIPLINARY APPROACHES, Volum I, 

ISSN : 1844-6965, pp 262-270. Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Elena Botezatu, Ed. 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,  disponibil la adresa: 

https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-i-2018-final-

2.pdf?fbclid=IwAR2V7iy1Vqxxabte-VfG4P7cpFu2HJlc6ozBTV7kvI5GHOzDujFb91AKj-4 
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2019 

 

„«Șopârla» antisistem și umorul local”, studiu publicat în COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, NR. 1 (27) / 2019, Volum I, 

Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Daniel Gălățanu, Elena 

Botezatu, Iuliana Barna. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2019.   

Online,  revistacil.files.wordpress.com  

 

 

2020 

 

„Satirizarea limbii de lemn și a propagandei în revista Urzica” -în curs de publicare în 

revista COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE, 2020 
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