Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE
Mavrodin Marin

INFORMAŢII PERSONALE

Sos.Nicolae Titulescu , Nr. 121, Sect. 1, 011136, Bucuresti

0722843742
marinmavrodin@yahoo.com
Sexul Masculin
Naţionalitatea Romana

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
1. ISTRUCTOR ȘCOLAR ȘAH - CSO PANTELIMON - 01.10.2013 – PREZENT

Responsabilitati:
Practica antrenamentului sportiv
Sustinerea orelor de educatie prin șah,
responsabil in cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE Nr.1, PANTELIMON, ILFOV

Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti -inginer geodez ( 2000-2004)
Curs de instructor școlar șah FIDE Iunie-Iulie 2016 -Cap Aurora,Jupiter,Jud.Constanta
Curs de formare arbitru de sah
Mai ·2017 Clubul Central de Sah · București

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

COMPETENTE
PERSONALE
Limba materna
Romana
Alte limbi străine
cunoscute
Franceza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

bine

SCRIERE
Participare la
conversaţie

bine

bine
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Discurs oral

bine

BINE
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Engleza

bine

Competenţe de comunicare

Competente informatice
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

bine

incepator

incepator

BINE

bune competenţe de comunicare dobândite in decursul activitatii profesionale desfasurate in medii
multiculturale
Power Point, Excel,Word
Leadership
Cunostinte in domeniul psihologiei copilului si managementului clasei de elevi, Managementul grupelor
de sportive, Coordonarea activitatilor sportive


Subsemnatul Mavrodin Marin domiciliat în Municipiul București sector 1 , Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 121, Sc. A, Ap. 25,
legitimat ca Instructor Şcolar Şah FIDE la ACsov Pantelimon, Arbitru CN F.R..
Până în Septembrie 2017 am depuns o activitate sustinută de voluntariat pentru promovarea jocului de șah în general
și special la nivelul localități noastre Orașul Pantelimon, Județul Ilfov.
Am cultivat un contact permanent cu oamenii, școala, grădinița, cadrele didactice, cărora am încercat să le explic,
beneficile jocului de șah în educație, în dezvoltarea copilor și în sănătatea exercițiului mental pe care îl presupune jocul de șah.
Am mers din clasă în clasă la cele două școli și la grădinița din localitatea noastră și am purtat discuții cu educatori,
profesori și elevi despre dezvoltarea jocului de șah în mod organizat, cu un progam de antrenament în armonie cu progama
școlară.
Încă de la înfințare, pentru a încuraja activitatea șahistă din localitatea noastră s-a decis să nu percepem nici-un fel de
taxe.
Mi-am procurat materialul didactic constând din cărți de șah de la F.R Șah, tablă demonstrativă magnetică, ceasuri de
șah electronic, table pentru concurs .
Am studiat și învățat metodlogia și pshihologia copilului inițierea celor mici în tainele șahului.
Am început în localitatea noastră să-i inițiez pe cei mai mici copii în vârstă: de 5ani,6 ani și chiar 4 ani, având o
colaborare excelentă cu unchii, bunicii și,părinții copiilor.
Am fost surprins în mod plăcut de numărul mare, de interesul și de curiozitatea manifestată de prichindei, pentru că la un
moment dat, la cursul de șah se ajunsese la 33 de copii.
Acest fapt m-a determinat să fac toate demersurile să ne afiliem la Federația Română de Șah.
În acest sens am făcut cerere la Primăria Orașului Pantelimon unde am găsit deschidere și multă înțelegere pentru
activarea Secție de Șah din cadrul C.S.O. Pantelimon.
Am fost acceptați și afiliați la Federația Română de Șah prin Hotărârea Nr. 68/16.11.2015.
Imediat după afiliere, am depus pentru mai mulți copii cerere de legitimare la F.R.Șah în vederea participări la
Concursul Național Școlar de Șah „ Elisabeta Polihroniade ” din data de 05-14 Februarie 2016, la care a particpat Furnică
Roberta – Maria de la Cso Pantelimon.
În data de 25.03.2016 au participat la Campionatul OPEN al Judeţului Ilfov Furnică Roberta - Maria şi Uşatov Mihai Eduard a ocupat locul al III-lea la nelegitimati.
În data de 14.05.2016 la Cupa Orașului Otopeni am participat cu 6 copii, Boaţă Mihail a obtinut locul al III-lea la
nelegitimati.
În data de 14.05.2016 subsemnatul am participat la concursul de șah neomologat Cupa Orașului Otopeni unde am
obținut 5 puncte din 7 .
În perioada 29 August-05.Septembrie 2016 am participat cu 6 sportivi de la Cso Pantelimon la Trofeul Centrocoopopen-ediţia a 29 a.
A fost remarcat Colac Marius-Daniel Turneul Băieți 14ani- care a obţinut cu 7 puncte din 7 posibile LOCUL I.
Festivalul Internațional de Șah Jupiter Cap Aurora - 23-06-02-07-2017
Din cei 65 de participanti cu o concurentă acerbă Istrate Andrei-Petru, la numai 5 ani și jumătate a cucerit în stil de
mare campion locul al-3-lea.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

2/ 3

Pagina

Curriculum Vitae

19.11.2017
Echipa de șah CSO Pantelimon a cucerit locul al-3-lea la Trofeul Sperantelor la șah, concurs organizat în incinta
hotelului „Grand Hotel Continental” de către Primăria Sectorului 5 Bucuresti.

Obiectiv
-Să fiu cel mai bun in tot ceea ce fac!
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