CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Gruber Gabriela
Nume
Sibiu, str. Lucian Blaga, nr.23
Adresă
Telefon

0751052895

Fax

0269235224

E-mail

gabivgruber@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

06.11.1957

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

oct. 2006- prezent lector univ. dr., Universitatea
„Lucian Blaga”, DPPD, Sibiu
Discipline predate:
- Didactica specialitatii (Istorie, Cultura civica);
- Practica pedagogica.
2006-2003 asistent univ. drd., Universitatea “Lucian
Blaga”, DPPD, Sibiu;
Discipline predate:
- Didactica specialitatii (Istorie, Cultura
civica);
- Practica pedagogica
2003-1999 lector univ. drd., Universitatea “Lucian
Blaga”, DPPD si Facultatea de Istorie, Sibiu;
Discipline predate:
- Didactica specialitatii (Istorie, Cultura
civica);
- Practica pedagogica;
- Istoria partidelor politice (seminar)
- Istoria Uniunii Europene (seminar)
1999-1982 profesor în învăţământul preuniversitar,
Scoala Generala nr. 2, Sibiu, Liceul Teoretic „Gh.
Lazar”, Avrig
Discipline predate:
- Istorie,
- Cultura civica,
- Logica
- Lb. engleză

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

9-11 ianuarie 2009- participare la seminarul
interna ional desfă urat la Universitatea din
Hamburg
cu
ocazia
evaluării
proiectului
interna ional
”Schlüsselkompetenzen
an
Universitäten in Südosteuropa”
2006-1998, stagiu doctoral la Universitatea „ Lucian
Blaga” din Sibiu. Titlul de doctor obtinut in domeniul
Istorie. Teza cu titlul Partidul National Liberal (Gh.
Bratianu);
7 iunie 2006, sesiunea de instruire privind predarea
problemei Holocaustului organizata de Centrul de
Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universitatii din
Bucuresti impreuna cu Asociatia pentru Dialog si
Educatie Civica;
5-8 mai 2005, conferinţa Quality teaching for quality
learning: educational
for critical thinking,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca şi
ALSDGC România;
28- 29 octombrie 2004, simpozion naţional Formare
şi Responsabilizare Civică prin Educaţie (FoRCE),
Fundaţia „Consorţiul pentru Dezvoltare Locală”,
desfăşurat la Sibiu;
13-16 octombrie 2004, Centrul “Educaţia 2000+”,
seminar Combaterea prejudecăţilor, stereotipurilor şi
falselor mituri în predarea istoriei. Rolul educaţiei
pentru cetăţenie democratică, desfăşurat la Sibiu ;
13-15 iunie 2002, Centrul “Educaţia 2000+”, seminar
RWCT-profesori universitari, desfăşurat la Poiana
Braşov
februarie 2001-martie 2002, Casa Corpului Didactic
Sibiu &The British Council Cluj Napoca, cursul
Formare Mentori
noiembrie 2000, curs Mentorul/ îndrumătorul şi
formarea profesorilor (iniţială şi continuă). Strategii
şi metode, organizat de D.P.P.D. Sibiu;
februarie 1999, seminarul naţional
Formarea
personalului didactic- Exigenţe şi tendinţe

contemporane, desfăşurat la Braşov.
1998-1982 profesor in invatamantul preuniversitar
1982-1978 studenta la Instiutul de Invatamant
Superior Sibiu, Facultatea Istorie si Filologie,
specializarea Istorie-Engleza
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Română
Limba maternă
Engleza (bine)
Limbi străine cunoscute
Franceza (satisfacator)
Aptitudini şi competenţe
artistice
Aptitudini şi competenţe sociale

- capacitatea de adaptare la situatii noi, capacitatea de
organizare si planificare, capacitatea de a comunica
cu altii, de a lucra in echipa chiar si in conditii de
stres, capacitatea de a solutiona probleme, reactia
pozitiva la sugestii, capacitatea de a avea un
comportament etic, capcitatea de a aprecia
diversitatea si multiculturalitatea . Aptitudini şi
competenţe dobândite în cadrul activităţilor didactice
curente, în cadrul programelor de formare a
personalului didactic, precum şi prin participarea la
proiectele de cercetare.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Coordonez practica pedagogică a studenţilor de la
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, a celor de la
Facultatea de Jurnalistică şi de la Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii “ Lucian Blaga” din Sibiu. În
acest sens colaborez cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sibiu şi cu profesorii mentori din şcolile de aplicaţie,
pentru ca studenţii să vină în contact cu tot materialul
documentar şi cu toate activităţile desfăşurate în
scoală.

Aptitudini şi competenţe tehnice

- Utilizare calculator: abilităţi de procesare a
informaţiei în Word, Power Point.
- Utilizare Internet şi multimedia.
- Utilizare echipamente birotică.

Permis de conducere

Nu

Alte aptitudini şi competenţe

- Competenţe ştiinţifice şi didactice: metodologice,
comunicare-relaţionare, evaluare.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Membru al Asociaţiei Lectura şi Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice, România
Membru al International Reading Association
- Publicaţii: 1 îndrumar, 4 articole publicate in reviste
de specialitate, 3 articole publicate in volume
colective
- 13 comunicări susţinute la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.

Sibiu, 16. 05. 2008
Lector univ. dr.
Gabriela Gruber

