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European

INFORMAŢII PERSONALE

Fax

Creţu Daniela-Maria
Nr. 23, ap.24, Bl.20, Sc.B., str. Constituţiei, Sibiu, România
0269 214338
Mobil: 0747 926396
daniela_cretu_2000@yahoo.com
0269235224

Cetăţenia Română
Data naşterii 14.03.1971
Sex feminin

D

Nume / Prenume
Adresa
Telefon
E-mail

Locul de muncă Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
•

P

•

2006 - prezent: conferenţiar universitar, Universitatea "Lucian Blaga"
Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Calea
Dumbrăvii, nr.34, Tel. 0040- 269-235224; Activităţi susţinute: cursuri şi
seminarii la disciplinele: Pedagogie, Consiliere psiho-pedagogică,
activităţi didactice la disciplina Pedagogie la Modulul pedagogic
postuniversitar, inspecţii în învăţământul preuniversitar pentru profesori
în vederea obţinerii gradului didactic I;
2000 - 2006: lector universitar, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; susţinere
activităţi de curs şi seminar la disciplinele: Pedagogie, Consiliere
psihopedagogică, Educaţia adulţilor, cursuri de perfecţionare pentru
personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
1999-2000: asistent universitar, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Facultatea de Ştiinţe, Secţia Psihopedagogie susţinere activităţi de
seminar la disciplina: Pedagogie;
1996-1999: preparator universitar, U.L.B. Sibiu, Facultatea de Ştiinţe,
Secţia Psihopedagogie susţinere activităţi de seminar la disciplina Pedagogie;
1995-1996: profesoară, Colegiul Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu,
susţinere de activităţi didactice cu elevii la discipline psihopedagogice,
coordonarea practicii pedagogice a elevilor-viitori învăţători;
1989-1990: învăţătoare, Şcoala Generală Sălişte, judeţul Sibiu, susţinere
de activităţi instructiv-educative cu elevii.

P

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

•

D

•
•
•

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Studii:

•
•
•

1998-2003: stagiu de doctorat în Ştiinţele educaţiei, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj–Napoca
1990-1995: Facultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Pedagogie,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj–Napoca
1985-1989: Liceul Pedagogic Sibiu
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•
•
•

Cursuri de perfecţionare •
profesională
•
•
•
•
•
•

2003, doctor în Ştiinţe ale educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj–Napoca, cu teza: Particularităţi ale dezvoltării motivaţiei învăţării;
1995, licenţiat în Pedagogie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj–
Napoca;
1989, calificarea de învăţătoare
2006 - Metoda Feuerstein, Centro Feuerstein per lo sviluppo e l’
integrazione-Trieste Italia, Şcoala de Deficienţi Auditivi Sibiu,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu
2004 - Utilizarea scrisului în predare şi învăţare, Şcoala de vară, Centru
de Pedagogie şi Metodică Universitară, Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca
2001-1998: Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice
(Sinaia, 2001, Sibiu, 2000, Mamaia, 1999, Braşov, 1999, Cluj-Napoca,
1998)
2000 - Educaţie Interculturală, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti
1999 - Programul Educaţia pentru democraţie, Universitatea Populară
Skaerum Mφlle, Danemarca
1997 - Formarea formatorilor pentru sistemul de ocrotire a minorilor,
Casa Corpului Didactic, Universitatea Transilvania Braşov
1996 - Programul Head Start/Step by step, Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, Curs pentru instructori, Mangalia

D

Calificarea / diploma
obţinută

D

P

P

Domenii principale studiate / • Domeniul studiat: ştiinţele educaţiei
competenţe dobândite • Competenţe dobândite:
- proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice cu elevii pentru
învăţământul primar (dobândite ca urmare a studiilor din Liceul
Pedagogic)
- proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice la nivelul
disciplinelor pedagogice pentru învământul preuniversitar şi superior
(dobândite în urma studiilor de licenţă);
- utilizarea metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi şi
studenţi (dobândite ca urmarii a participarii la numeroase cursuri de
formare pe aceast domeniu)
- utilizarea instrumentelor Feuerstein pentru dezvoltarea cognitivă a
elevilor (dobândite la cursul de formare pe această temă);
- dezvoltarea programelor de educaţie a adulţilor (curs la Universitatea
Populară Skaerum Mφlle, Danemarca)
- competenţe de proiectare, realizare şi valorificare a cercetării
educaţionale (dobândite ca urmare a parcurgerii stagiului de doctorat,
a desfăşurării de cercetări educaţionale, ale căror rezultate au fost
publicate în lucrări şi reviste de specialitate).

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Engleză
Germană
Franceză

Citit
Foarte bine

Vorbit
Foarte bine

Scris
Foarte bine

Bine

Mediu

Mediu

Bine

Mediu

Mediu
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Competenţe şi abilităţi
sociale

•

•

Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu copii şi tinerii
(dobândite ca urmare a susţinerii de activităţi didactice cu elevii şi
studenţii), dar şi cu adulţii (ca urmare a susţinerii de cursuri de formare
la Modulul pedagogic posuniversitar sau de cursuri de perfecţionare
pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar);
Competenţe de muncă în echipă, ca urmare a elaborării de lucrări
didactice pentru studenţi şi profesori în colaborare, ca membru al
proiectului educaţional Educaţia 2000+ la nivelul D.P.P.D. şi ca
membru în grupul de lucru judeţean al aceluiaşi proiect.

•

Competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi, a grupelor de
studenţi sau adulţi, dobândite ca urmare a desfăşurării de activităţi
instructiv-educative cu aceştia.

Aptitudini şi competenţe şi
tehnice

•

Competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video), a
calculatorului (Word, Power Point, SPSS, Excel), dobândite la cursurile
de profil din timpul studiilor de licenţă şi prin autoinstruire.

•

Categoria B

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

D

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru în Asociaţii profesionale:
• Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, România
• Una chiave per la mente, Trieste, Italia

D

P

P

Anexe Lista de lucrări
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