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Nume şi prenume
MACAVEI P. ELENA
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Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Data şi locul naşterii: 8.02.1943, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
1. STUDII ŞI SPECIALIZĂRI

P

1.1. Studii :
- 1961-1966 – Studii universitare. Facultatea de Filosofie, Secţia Pedagogie - Limba şi Literatura
Română, Universitatea Bucureşti.
- 1957-1961 – Studii liceale, secţia umanistă, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
- 1954-1957 – Studii gimnaziale, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
-1950-1954 – Studii primare, Târgovişte, judeţul Dîmboviţa.
1.2. Perfecţionare – Doctorat – 1983, Doctor în pedagogie, Universitatea „Babeş – Bolyai, ClujNapoca, conducător ştiinţific – prof.univ.dr. Dumitru Salade.
1.3. Specializări : Limbi străine cunoscute : limba franceză.
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2. FUNCŢII DIDACTICE-PROFESIONALE ŞI LOCURI DE
MUNCĂ

D

- 2000- în prezent – profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
- 1993-2000 – conferenţiar universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
- 1990-1992 – lector universitar la Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu.
- 1986-1989 – profesor de psihologie şi pedagogie la Liceul Pedagogic din Sibiu.
- 1979-1986 – lector universitar la Institutul de Invăţământ Superior din Sibiu.
-1977-1978 – psiholog la Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională din Oradea şi profesor de
psihologie la Liceul Pedagogic din Oradea.
- 1971-1977 – asistent universitar la Institutul de Invăţământ Superior din Oradea.
- 1970-1971 – profesor de psihologie şi pedagogie la Liceul Pedagogic din Târgovişte.
-1966 – 1970 – profesor de limba română în şcoli din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

3.1. Activitate didactică:
- 2001- în prezent – am susţinut şi susţin cursuri de pedagogie şi de asistenţă socială.
- 1993-2000 – am susţinut cursuri de pedagogie şi asistenţă socială.
- 1990-1992 – am susţinut cursuri şi seminarii de pedagogie şi asistenţă socială.
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- 1986-1989 – am predat psihologie şi pedagogie, am organizat practica pedagogică în Liceul
Pedagogic din Sibiu.
-1979-1986 – am susţinut cursuri şi seminarii de psihologie şi pedagogie, am organizat practica
pedagogică în Institutul de Învăţământ Superior din Sibiu.
-1977-1978 – am prestat servicii de Orientare Şcolară şi Profesională în Laboratorul O.Ş.P. şi în
şcoli din Oradea.
- 1971-1977 – am susţinut seminarii de psihologie şi pedagogie în Institutul de Invăţământ Superior
din Oradea.
- 1970-1971 – am predat psihologie şi pedagogie, am organizat practica pedagogică din Liceul
Pedagogic din Târgovişte.
- 1966-1970 – am predat limba şi literatura română în şcoli profesionale din Târgovişte.
3.2. Activitate ştiinţifică

P

P

Domenii de cercetare: pedagogie şcolară, pedagogie socială, psihosociologie, pedagogia ocrotirii,
istoria pedagogiei, psihopedagogie, activitatea ASTREI.
Teme de cercetare: educaţia în familie, educaţia şcolară şi universitară, educaţia în casele de copii,
asistenţa socială a familiei şi a copilului, teoria educaţiei, fenomenul prostituţiei ş.a.
Proiecte de cercetare – dezvoltare
Proiecte individuale de cercetare – 7 – 4 în perioada 2004-2008.
Participări la manifestări ştiinţifice
Manifestări ştiinţifice de nivel internaţional – 5.
Manifestări ştiinţifice de nivel naţional – 113.
Organizare de manifestări ştiinţifice
- Sesiuni comune ale profesorilor şi ale studenţilor din Oradea şi din Sibiu.
- Simpozioane în cadrul ASTREI.
- Acţiuni în cadrul manifestărilor „ Sibiu – capitală culturală europeană”.
Activitate în societăţi cultural – ştiinţifice
-Membru şi organizator al activităţilor în cadrul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român – ASTRA.
- Participant la activităţile Fundaţiei ARMONIA pentru familii etnic-mixte.
3.3. Alte activităţi legate de profesie
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- Îndrumarea activităţilor practice ale studenţilor.
- Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă ale studenţilor.
- Îndrumarea elaborării lucrărilor de gradul I ale profesorilor.
- Îndrumarea formării şi perfecţionării profesionale a personalului didactic.
4. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări

Lucrări didactice : 5
Cărţi de specialitate : 8
Lucrări în volume: 22
Articole ştiinţifice în culegeri şi reviste de specialitate: 110
Publicistică de specialitate : 160
Comunicări ştiinţifice : 114.

5. Distincţii
-
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-

Premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, în anul 2003, pentru lucrarea
„Pedagogie. Teoria educaţiei”, volumele I, II, Editura Aramis, Bucureşti, 2001, 2002.
Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de ofiţer (poziţia 256), Monitorul Oficial al
României nr. 1181/ 13 decembrie 2004.

