CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

Nume

POPA CARMEN MARIA

Adresă

Nr.27, General Magheru, 550185, SIBIU, ROMÂNIA

Telefon

0740053290

Fax
E-mail

maria1_pc@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

05 SEPTEMBRIE 1963

Începând cu 1 octombrie 2003, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu,
asistent universitar, titular la Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, ULBS, , Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34,
tel. 0040-269-211602, pe catedra de pedagogie, educaţia
i
formarea adulţilor, psihologia educaţiei, pedagogie
În perioada februarie 2005/ septembrie 2008, Ministerul Educaţiei si
Cercetării, profesor mentor în cadrul Proiectului pentru
Învăţământul Rural, Dezvoltare profesională pe baza propriei
activităţi desfăşurate în şcoală, cursuri de didactică generală pentru
cadrele didactice din mediul rural;
mai 2002-februarie 2005,
Colegiul Naţional Pedagogic ,,A.
Şaguna”, învăţătoare în alternativa educaţională Step by step;
Începând din 1999, Preşedinte al Asociaţiei Dascălilor Medieşeni;
organizaţie profesională, cultural-ştiinţifică, având drept scop
organizarea cursurilor de perfecţionare în cadrul programului de
formare continuă a cadrelor didactice;
mai 1998- mai 2002, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, inspector
pentru învăţământul primar, îndrumare, control evaluare la
nivelul învăţământului preuniversitar;
1990-1998, Şc. cu cl. I-VIII Nr.4 Mediaş, învăţătoare;
1981-1990, Şc. Gen. Nr. 8 Mediaş,.învăţătoare.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE)
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începând din octombrie 2006, actualmente anul III, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Şcoala
doctorală, cu tema Mentoratul – concepţie, instrumente şi impact
asupra carierei didactice;
2004-2006, Universitatea ,,L. Blaga,, Sibiu Studii masterale,
Management educaţional;
1999-2003, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe, profil Sociopsihopedagogie, specializarea Psihologie

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE



1978-1981, Liceul Pedagogic Sibiu, calificarea de învăţător.



Experienţa didactică dobândită pe diferite nivele ale sistemului de
învăţământ: primar, liceal, universitar, formare cu adulţii;
Creativitate în elaborarea planurilor de activitate didactică i de
formare;
Spontaneitate i capacitate de adaptare în func ie de condi iile
concrete prin redimensionarea i reorientarea activită ii didactice;
Capacitate de a identifica particularită ile i nevoile de formarea
în diferite etape ale carierei didactice i de a interveni reglator la
nivelul formarii ini iale i continue a cadrelor didactice;
Capacitatea de a realiza o diagnoză a învă ământului universitar i
preuniversitar i de a asigura local transferul în scopul unei
armonizări a ofertei la cerin e;
Nivel de inteligen ă emo ională ridicat;
Capacitatea de a oferi i primi respect profesional i social;

PERSONALE

Dobândite în cursul vieţii şi
carierei,
dar care nu sunt
recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o
diplomă










LIMBA MATERNĂ

Limba română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

Competenţă lingvistică. Limba engleză
bine
bine
bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE



SOCIALE



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE



Aptitudini organizatorice dobândite în Proiectul pentru
Învă ământul Rural, ca i profesor mentor, ca i responsabil al
Cercului pedagogic, timp de 7 ani, în activitatea de inspector şcolar,
prin coordonarea şi organizarea activităţilor profesionale, culturale,
de sprijin umanitar desfăşurată ca i pre edinte al Asociaţiei
Dascălilor Medieşeni;



Competen e de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office
2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
Capacitatea de utilizare a unei game variate de echipamente tehnice
şi aparatură video, audio, IT dobândită în activitatea de profesor
mentor din Proiectul pentru Învăţământul Rural i de formator;

ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE



ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
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Competen e de comunicare, de analiza i inova ie, aptitudini
pentru lucrul în echipa şi negociere a conflictului dobândite în
calitate de profesor mentor, formator pe diverse domenii, inspector
şcolar şi ca Preşedinte al Asociaţiei Dascălilor Medieşeni;
Abilităţi în relaţionarea cu diverse categorii de vârsă ca urmare a
activită ii didactice desfă urate pe nivelul, primar, liceal,
universitar, adul i cât şi a experienţei de părinte.

Pasiune pentru activitatea didactică, pedagogie aplicată, învă area
interactivă, inteligen a emo ională;
Aptitudini dobândite prin publicarea unor lucrări de specialitate:

Teza de master:
Un management al clasei centrat pe elev – lucrare de disertaţie, master ,
iulie 2006.
Cărţi, îndrumare, capitole:
- O coală orientată spre elev. Elevul partener activ în procesul
propriei învă ări, editura Universită ii ,,L. Blag,, din Sibiu, 2009
- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică
primar-gimnaziu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional
pentru Curriculum, Bucureşti, 2001
-Culegere de teste pentru cunoaşterea psihologică a elevului de ciclu
prima, ; uz intern
- Managementul i gestionarea clasei de elevi, curs pentru studii
postliceale, uz intern
Articole/studii publicate:
a) în reviste de specialitate de circulaţie naţională
- Elemente ale transdisciplinarităţii în programul de mentorat, în
Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, Conferinţa Ştinţifică
Internaţională, Editura Psihomedia, Sibiu, ISBN 978-973-1753-08-9,
2007
- Elemente ale transdisciplinarităţii în activitatea educţională, în
Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, Conferinţa Ştinţifică
Internaţională, Editura Psihomedia, Sibiu, ISBN 978-973-1753-08-9,
2007
- Impactul evaluării asupra motivaţiei de performanţă, în Revista
Învăţământul primar nr. 2, 2004
- Step by Step, o alternativă educaţional în Revista Magister a Casei
Corpului Didactic Sibiu, nr.3 2001
- Rolul inteligenţei emoţionale în formarea profesională a dascălilor.
Impactul asupra relaţiei dascăl - elev” în Revista Didactica – Reşiţa,
2001
b. în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale,
recunoscute:
- Rolul inteligenţei emoţionale în calitatea profesională a educatorului,
th

The 31 ANNUAL CONGRESS OF THE AMERICAN ROMANIAN
ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES, Pro-active partnership in
creativity for the next generation , Presses internationals Polytechnique
Constance Forest Directrice, C.P.6079, Succ. Centre-ville bur.B-528.8
Montreal (Quebec) H3C 3A7 Canada, The National Library Quebec
Canada, Press International Politechnique, 2007
th

-The Interactive Lecture, an Alternative in Universities, The 31
ANNUAL CONGRESS OF THE AMERICAN ROMANIAN
ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES, Pro-active partnership in
creativity for the next generation , Presses internationals Polytechnique
Constance Forest Directrice, C.P.6079, Succ. Centre-ville bur.B-528.8
Montreal (Quebec) H3C 3A7 Canada, The National Library Quebec
Canada , 2007
th

- Mentoratul i schimbarea, The 32 ANNUAL CONGRESS OF THE
AMERICAN ROMANIAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES,
Pro-active partnership in creativity for the next generation, Presses
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internationals Polytechnique Constance Forest Directrice, C.P.6079,
Succ. Centre-ville bur.B-528.8 Montreal (Quebec) H3C 3A7 Canada,
The National Library Quebec Canada, Press International Politechnique,
2008

PERMIS(E) DE CONDUCERE



INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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Categoria B

Capacitatea de a desfăşura în paralel mai multe activităţi;
Disponibilitate la efort, activitate prelungită şi rezistenţă la stres
Mamă a doi copii, unul student la arhitectură i studentă la
conservator i geodezie.

