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Personalului Didactic
Domeniul Psihopedagogic
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Experienţa profesională
Funcţia sau postul ocupat
Activită i
principale

i responsabilită i

În prezent – Cadru didactic asociat în pozi ia de lector universitar drd.
suplinitor la disciplina Pedagogie, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
•

Predau cursuri i seminarii interactive la disciplina Pedagogie, oferind
studen ilor suporturi teoretice i practice necesare pregătirii.
• Colaborez constructiv cu colegii din catedră pentru organizarea activită ii.

Perioada 2005 - 2008
Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat în pozi ia de asistent universitar suplinitor, disciplina
Pedagogie, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

• Am sus inut activită i de seminar la disciplina Pedagogie i Psihologia
Educa iei.
• Am organizat activită i interactive cu studen ii de la Facultatea de Teatru
în cadrul mai multor grădini e din Sibiu.

Perioada -Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

2005 - prezent: Institutor 1 titular în cadrul Grădini ei Nr. 28 din Sibiu;
2003 - 2005: Institutor 1 titular în cadrul Grădini ei Nr. 33 din Sibiu;
1997 – 2003: Educatoare; din 2001, institutor 1 titular în cadrul Grădin ei Nr.19
din Sibiu.
•
•

•

•

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Am sus inut activită i instructiv-educative cu pre colarii, în raport cu
standardele curriculare de performan ă;
Am coordonat activitatea tiin ifico-metodică din două grădini e, am
prezentat teme psiho-pedagogice la cercuri pedagogice pe ora , am
participat la formări i perfec ionări în domeniu;
Am primit în practică la grădini ă studen i de la Psihologie din cadrul
Universită ii “Lucian Blaga” din Sibiu, desfă urând activitatea de
mentor în vederea aplicării testelor specifice vârstei pre colare;
Am organizat cursuri de educa ie parentală i de formare de intructori
de părin i.

2002-prezent
Formator-expert în educa ia părin ilor, prin intermediul Funda iei Copiii
No tri din Bucure ti i a Inspectoratului colar Jude ean din Sibiu. 2008prezent
2008 – prezent, Tutore în cadrul platformei e-learning IMPACT de curs online
pentru părin i, organizat de Funda ia Copiii No tri din Bucure ti
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

•

•
•

•

Educaţie şi formare

Am desfă urat cursuri de educa ie pentru părin i i instructori de
părin i în jude ul Sibiu. Am organizat cursuri atractive i interactive,
dovedind o bună pregătire tiin ifică i metodică;
Am organizat focus-grupuri periodice cu părin ii participan i la curs
i cu speciali tii forma i în domeniu;
Am publicat pe această temă articolul „Adul ii înva ă cum să devină
părin i model”, în revista Magister a Casei Corpului Didactic din
Sibiu, apărut în aprilie 2003;
Am participat la întruniri televizate pe tema „Educa i a a”, în calitate
de reprezentant al formatorilor din jude ul Sibiu, unde am prezentat
importan a educa iei părin ilor i necesitatea muncii de formare.

2008 – prezent
Doctorand în tiin ele Educa iei în cadrul Universită ii din Bucure ti,
Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei
Tema de cercetare: ”Reconstruc ia sistemului de rela ii educa ionale în
contextul educa iei timpurii”, coordonator Prof. Univ. Dr. Dan Potolea

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2005- 2007
Master în Psihosociologia i Asisten a Socială a Familiei - ef de promo ie
Lucrarea de dizerta ie cu tema: “Percep ia socială a neglijării educa ionale a
copilului în familie”.
1997-2001
Licen at în Psihologie
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei –
ef de promo ie
Cu tema: „Rolul comunicării social-afective în prevenirea i corectarea
tulburărilor de limbaj la vârsta pre colară”

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada

2006
Gradul didactic I, cu tema: „Modalită i de prevenire
agresivită ii la pre colari”, ob inut cu media 10.

i combatere a

2003- Gradul didactic II în învă ământ, ob inut cu media 9,87
1999 - Definitivat în învă ământ
1992-1997: Colegiul Pedagogic “Andrei
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aguna” Sibiu, calificarea educatoare

Domenii principale studiate/ Domeniul studiat: tiin ele educa iei
Principalele competenţe
profesionale dobândite Competen e dobândite:
-

-

Cursuri de perfec ionare
profesională

Formare –Participări cu
lucrări tiin ifice

Proiectare, realizare i evaluare a activită ilor cu pre colarii pentru
îmvă ământul pre colar;
Proiectare, realizare i evaluare a activită ilor didactice la nivelul
disciplinelor pedagogice pentru învă ământul superior;
Utilizarea metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice i a metodelor
de învă are prin cooperare la cursuri, seminarii;
Formarea i dezvoltarea abilită ilor parentale (dobândite în
organizarea cursurilor de educa ie pentru părin i);
Formarea de formatori în educa ia părin ilor (dobândite ca urmare a
participării la cursuri de formare în acest domeniu);
Competen e de proiectare, realizare i valorificare a cercetării
educa ionale (în curs de dobândire ca urmare a parcurgerii stagiului
de doctorat, a desfă urării de cercetări educa ionale).

2002 - Programul Na ional de Educa ie a Părin ilor - curs de formare de
formatori, la Inspectoratul colar Jude ean Sibiu, organizat de Funda ia Copiii
No tri din Bucure ti
1997 – 2008 – cursuri de formare continuă specifice învă ământului pre colar
„Educa ia prin mi care”, modulul I i II, schimb de experien ă cu parteneri din
Olanda, “Fanteziile Toamnei”, etc.

• Simpozionul Interna ional „Comunicare - Interrela ionare – Eficien ă
didactică”, edi ia a II-a, organizat de Grădini a „Fra ii Grimm” i al i
parteneri, participare cu lucrarea: „Comunicarea afectivă la copiii
pre colari”, premiată cu diplomă de merit i diplomă de excelen ă, ce va
fi publicată în volumul simpozionului, 20 martie 2009, Sibiu;
• Conferin a Interna ională “Tradi ii, valori i perspective în tiin ele
Educa iei”, organizată de Universitatea “Babe - Bolyai” Cluj –Napoca,
Catedra de tiin e ale Educa iei, Institutul de Pregătire Didactică, Centrul
de Cercetare i Inova ie în Curriculum, participare cu lucrarea “Valoarea
comunicării afective la vârsta pre colară”, publicată în volumul
conferin ei, 22 -23 mai 2009, Cluj - Napoca;
• Simpozionul Na ional „Perspective ale calită ii în educa ia timpurie”,
edi ia I, Universitatea “Babe - Bolyai” Cluj –Napoca, extensia Sibiu,
participare cu lucrarea „Perspective ale calită ii în educa ia timpurie”,
publicată în volumul simpozionului, 6 iunie 2009, Sibiu.
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Limba maternă Limba Română
Limba străină cunoscută Limba Engleză
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Înţelegere
Ascultare
Foarte bine

Vorbire
Citire
Foarte bine

Participare la
conversaţie
Foarte bine

Scriere

Discurs oral
Foarte bine

Exprimare scrisă
Bine

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Atestate

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

1997- Atestat de predare a limbii engleze în învă ământul primar i pre colar,
acordat de Colegiul Pedagogic „Andrei aguna”, Sibiu
2008 – certificat de competen a lingvistică pentru cunoa terea limbii engleze,
acordat de Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere i Arte,
Catedra de Studii Britanice i Americane
2008 – Certificat de competen ă lingvistică, nivel B2 – limba engleză, eliberat
de Centrul de Limbi străine – Bucure ti.

• Competen e de comunicare i de rela ionare - sunt o persoană
comunicativă, pozitivă, empatică, cu sim ul umorului, am o atitudine
pozitivă fa ă de ceilal i, îmi place sa lucrez cu oamenii; am capacitatea
de a asculta cu aten ie si de a lua decizii pertinente, men in un climat
stimulativ i plăcut; asumarea responsabilită ii - formată de-a lungul
carierei didactice;
• Competen e de muncă în echipă – dau dovadă de cooperare, implicare,
motiva ie, disponibilitate, energie, entuziasm.
•

•

Competenţe şi aptitudini
tehnice

competente de organizare i conducere a grupelor de pre colari, a
grupelor de studen i sau de adul i, dobândite ca urmare a desfă urării
de activită i intsructiv – educative i de formare cu ace tia;
Abilită i de planificare, coordonare i prezentare a activită ilor, de
rezolvare a problemelor, dobândite pe parcursul carierei didactice.

• Competen e de utilizare a mijloacelor de învă ământ (audio, video);
• Abilită i de bază în TIC (Word, Power Point, SPSS, Excel), dobândite la
cursurile de profil din timpul studiilor de licen ă i prin autoinstruire.

Alte competenţe şi aptitudini Deschidere spre formare i dezvoltare permanentă, spre a oferi informa ii i
îndrumare, motiva ia de a-mi perfec iona competen ele rela ionale atât de
importante în formarea copiilor, tinerilor i adul ilor.

Permis de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare Persoane de contact, referin e:
o Conf. Univ. Dr. Daniela Cre u- Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din Sibiu, telefon 0747926396;
o Conf. Univ. Dr. Adriana Nicu - Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din Sibiu, telefon 0722278110
o Turean Mioara- inspector în cadrul Inspectoratului Jude ean Sibiu, telefon
0744400100.
o Prof. Univ. Dr. Dan Potolea – Universitatea din Bucure ti, telefon:
07222172261

Anexe

Documentele – diplome

I
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i certificate – ata ate CV-ului

