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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume DĂNESCU ELENA 

 
Adresă(e) 

 
Doaga Street Nr. 11,  Pitesti, 110440, Arges, Romania 
 

Telefon(oane) 0723022757   

 
Fax(uri) 

 
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) lilidanescu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(- tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.05.1953 
  

Sex feminin 
  

  

 
 
             Experienţa profesională 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 
 

 
 
 

     2012 – prezent 

Conf. universitar dr. 
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       Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri şi seminarii -(progamul de Licenţă – PIPP)- la disciplinele: Fundamentele 
pedagogiei, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Pedagogii altenative, Pedagogie comparată , 
Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar, Psihopedagogia jocului, Metodica activitatilor de educatie 
civică, Practică pedagogică. 
 
Conducere cursuri şi seminarii -( progamele de Master : MENTPROF, MANAGEMENT  EDUCAŢIONAL, 

EDUCAŢIE TIMPURIE ) - la disciplinele: Practici de realizare a educaţiei diferenţiate, Managementul educaţiei 
incluzive, Educaţie incluzivă la vârstele timpurii, Joc şi activităţi creative la vârstele timpurii  
 
Membru si Formator în cadrul proiectului: Totta vita schola est, POSDRU/19/1.3/G/40784, director 
proiect conf.univ.dr. Păişi Lăzărescu Mihaela. 
 
Membru  în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei  
 
Preşedinte al COMISIEI de ADMITERE şi FINALIZARE STUDII  din cadrul Facultăţii de Ştiinţe al 
Educaţiei 
 
Membru în cadrul COMISIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei 
 
Membru în cadrul COMISIEI DE DIDACTICĂ  din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 
 
Responsabil al  CATEDREI  de PEDAGOGIE din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei al 
Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei  
 
Membru în echipa de organizare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pentru studenţi - ŞTIIŢELE 
EDUCAŢIEI în CONTEXT EUROPEAN - în cdrul Facultăţii de Ştiinţe al Educaţiei – filiala Rm.Vâalcea 
(2012 , 2013) 
 
Moderator în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pentru studenţi - ŞTIIŢELE EDUCAŢIEI în 
CONTEXT EUROPEAN- pentru studenţii masteranzi (MENTPROF)-2013 
 
Membru în echipa de organizare a WORKSHOP-lui NAȚIONAL cu tema: EDUCAȚIA LA RĂSCRUCE’ 

EDIȚIA I, PITEȘTI,  04.04. 2013, organizat de Facultăţii de Ştiinţe al Educaţiei 
 

Membru în echipa de organizare a WORKSHOP-lui  EXPLORATORIU cu tema: OPTIMIZAREA 

PRACTICILOR DE MENTORAT PENTRU PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE , organizat  de  
 Facultăţii de Ştiinţe al Educaţiei, Piteşti, 23 05. 2013 
 
Coordonator ştiinţific al  lucrărilor studenţilor şi masteranzilor prezentate la Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice ŞTIIŢELE EDUCAŢIEI în CONTEXT EUROPEAN  
 
Membru în echipa de organizare a festivităţii prilejuite de ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI în cadrul Facultăţii de 
Ştiiţe al Educaţiei – filiala Rm.Vâlcea (2012) 
 
Membru în echipa de promovare a Universităţii din Piteşti CARAVANA UNIVERSITĂŢII - în liceele din 
Jud.Argeş.şi Vâlcea, Slatina (2012; 2013) 
 
Coordonator ştiinţific al  lucrărilor studenţilor şi masteranzilor prezentate la Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice ŞTIIŢELE EDUCAŢIEI în CONTEXT EUROPEAN 
 
Coordonator ştiinţific  de Lucrări de licenţă ale studenţilor de la specializarea  Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar  
 
Coordonator ştiinţific de Lucrări de dizertaţie ale studenţilor de  la masterele:  MENTPROF, MANAGEMENT  
EDUCAŢIONAL, EDUCAŢIE TIMPURIE 

 

Coordonator ştiinţific de Lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea Gradului didactic I  în învăţământul 
primar şi preşcolar.  
 
Membru în  Comisii  pentru  obtinerea  gradului didatic I în învăţănântul  preuniversitar (prof. din învătăm. 
preşcolar, primar, gimnazial, liceal ) 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe ale Educatiei - Departamentul de Ştiinţe ale 
Educatiei, str. Doaga nr.11, Piteşti, jud. Argeş. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, formare 
 

Perioada 2000 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar (dr. din 2007) 
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     Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Psihologie şcolară, Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi 
Metodologia Curriculumului, Teoria şi Metodologia Instruirii şi Teoria şi Metodologia Evaluării, Metodica 
predării specialităţii, Educaţie integrată, Practică pedagogică. 
 
Formator (cursuri şi seminarii - Consiliere si orientare‚ Creativitatea şi stimularea ei ) în cadrul 
Programului de perfecţionare periodică a profesorilor din învăţământul preuniversitar MANAGEMENT ŞI 
COMUNICARE (acreditat CNFP, decizia 20/05.02.2007) derulat de Departamentul Pentru Pregatirea 
Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti. 
 
Formator în cadrul programului FORMAREA FORMATORILOR DE ADULŢI [ForAd], autorizat de către 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, derulat de Departamentul Pentru Pregatirea 
Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti. 
 
Formator (cursuri şi seminarii - Educaţia diferenţiată) în cadrul pâProgramului de formare continuă 
FORMAREA ÎNDRUMĂTORILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ [PRACTICUM], program acreditat 
CNFP, decizia 116/29.08.2007 derulat de Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic, 
Universitatea din Piteşti. 
 
Membru si Formator în cadrul proiectului: Calitate în Educaţie – Caled 1 (cod Perseus RO2005/017-
553.04.01.02.04.02.08, în valoare de 64.982.81 Euro),  derulat de DPPD-în cadrul Programului Phare 
2005 pentru formarea continuă a profesorilor din liceele din mediul rural 
 
Membru si Formator în cadrul proiectului: Calitate în Educaţie – Caled 2 (RO2005/017-
553.04.01.02.04.02.12, în valoare de 55.398,92 Euro), derulat de DPPD-în cadrul Programului Phare 
2005 pentru formarea continuă a profesorilor din liceele din mediul rural. 
 
Colaborator al G.A. A. - Romania (Grupului de Acţiune Antidrog - Romania ) la derularea Proiectului de 
reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi a unor activităţi privind educaţia şi prevenirea 
consumului de droguri, derulate în  liceele din Municipiul Piteşti, în perioada noiembrie 2008 –mai 2009). 
 
Responsabil Program formare continuă INVATAREA EFICIENTA (acreditat CNFP decizia 

20/05.02.2007). 
 
Responsabil al Comisiei Metodice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic(2008,2009,2010;2011) 
 
Responsabil al Comisiei de Practică pedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (2004, 2005, 2006, 2007) 

 
Coordonator al  Modulului postuniversitare de abilitare pentru cariera didactică. Nivel I.- forma  lungă – 
din cadrul DPPD (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
 
Coordonator al  Modulului postuniversitare de abilitare pentru cariera didactică. Nivel I.- forma  intensiv 
– din cadrul DPPD (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
 
Coordonator ştiinţific al lucrărilor studenţilor prezentate la Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pentru 
studenţi A FI PROFESOR EUROPEAN organizată de DPPD  
 
Coordonator ştiinţific, în cadrul DPPD– Universitatea din Piteşti, de Lucrări metodico -ştiinţifice pentru 
obţinerea Gradului didactic I  pentru profesori din  învăţământul preuniversitar (2008, 2009, 2010) 
 
Coordonator ştiinţific, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea din Piteşti, de Lucrări 
metodico -ştiinţifice pentru obţinerea Gradului didactic I  în învăţământul primar şi preşcolar. (2008, 2009, 
2010,2011,2012,2013) 

 
Coordonator ştiinţific, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea din Piteşti, de Lucrări 
de licenţă în domeniul psihopedagogiei (2007- 2013) 
 
Membru în Comisia de propunere a subiectelor ( la proba pedagogie şi elemente de psihologie şcolară) 
pentru examenele de Definitivat şi Gradul II ( din învăţământul preuniversitar, organizate de D.P.P.D.-
Universitatea din Pitesti (sesiunile 2007; 2008; 2009;2010; 2011). 
 
Membru în Comisia de Evaluare a profesorilor la Colocviul de Admitere pentru obţinerea gradului 
didactic I în învăţământul preuniversitar  
 
Membru în Comisia de Evaluare finală la Modului pedagogic  a studenţilor de la Facultăţile .de: 
Inginerie,  Educaţie fizică si Sport, Sport si Performanţă, Kinetoterapie, Psihologie, Stiinţe. 
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Numele şi adresa angajatorului 

 
Membru în echipa de organizare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pentru studenţi A FI PROFESOR 
EUROPEAN- ediţiile din 2010, 2011, 2012, 2013, în cadrul DPPD 
 
Membru în Comisia de Evaluare la examenul pentru obţinerea gradelor didactice II şi I de către profesorii 
din învăţământul preuniversitar.   
 
Membru  în Comisia de Evaluare la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar a educa-
toarelor şi a învăţătorilor.  
 
Presşdinte de Comisiei în vederea acordării gradului didatic I în învăţănânt pentru profesorii din 
înînvăţănântul  preuniversitar 
 
Preşedintă Comisie de Bacalaureat din Centrul Zonal de Evaluare de la Liceul Dinu Lipatti din 
Bucureşti  ( decizia minist. nr. 20012/24 iunie 2009) 
 
Participări la peste 50 de conferinţe internaţionale si naţionale cu lucrări susţinute şi publicate 
 
 
Universitatea din Piteşti - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) ) 
,str.Tîrgul din Vale nr.1 , www.dppdpitesti.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, formare 
 

Perioada 1989- 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor logoped titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de terapie a tulburărilor de vorbire şi de personalitate ale  copiilor de vârstă  preşcolară şi 

şcolară mică.  

Activităţi de consiliere educaţională a persoanelor cu tulburări de vorbire.  

Formator, ca delegat din partea Inspectoratului Şcolar  Judeţean Ageş, la Cursurile de Perfecţionare ale 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, din  judeţul Argeş.  
 
Formator, ca delegat din partea Inspectoratului Şcolar  Judeţean Ageş, la Cursurile de Perfecţionare ale 
cadrelor didactice din învăţământul special, din  judeţul Argeş.  
 
Membru în Comisii de Evaluare la Examenele Naţionale de Bacalaureat. (1994; 1996),  
 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Logopedic Interşcolar Piteşti, B-dul Republicii, nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabiliăţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educatie 
 
1998 -1999 
 

Lector asociat  
Cursuri si seminarii de pedagogie  
 
Universitatea din Piteşti –  Facultatea de Teologie  -   catedra  de   socio-umane 
Educaţie, formare 
 

 
Perioada 

 
1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Director al Secţiei de Psihopedagogie Specială şi lector (asociat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri şi  seminarii la disciplinele : Psihologie generală, Psihologia vârstelor, 
Psihopedagogie specială, Defectologie, Terapie ocupaţională, Terapie educaţională integrată, 
Logopedie, Psihopedagogia deficienţelor de auz şi văz, Pedagogie generală.  
Coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă în domeniul Psihopedagogie Speciale 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională „PRO HUMANITAS” –filiala Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, formare 
 

Perioada 1992 

http://www.dppdpitesti.ro/
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Funcţia sau postul ocupat Profesor  (asociat)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare disciplina Psihologie  

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar Agricol Mărăcineni şi Liceul de Artă „ Dinu Lipatti -Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 1979 -1989   

Funcţia sau postul ocupat Profesor (defectologie şi logopedie) - titular prin repartiţie ministerială. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de terapie a elevilor cu  deficienţe de vorbire, de compotament, de personalitate. 
Activităţi de consiliere educaţională a elevilor cu deficienţe. 
Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor defectologi şi a profesorilor logopezi din şcoală.  
Participări la Cercurile Pedagogice, judeţene şi nationale, ale profesorilor din învăţământul special. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Speciala Costeşti -Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 1978 - 1979 

Funcţia sau postul ocupat Profesor (detaşat în interesul învăţămâtului) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare disciplinele : Istorie, Dirigenţie 
Participări la Comisiile şi Cercurile pedagogice  ale profesorilor de istorie şi filozifie  din judeţul Argeş 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Construcţii de Maşini Costeşti - Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

 

Educaţie şi formare 
                                               
                                             Perioada 
 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                   
                 Disciplinele principale studiate/                                           
competenţe profesionale dobândite 
 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                            
furnizorului de formare 
 
          Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                              internaţională 
 

 
 
 

     2012 
 
   ATESTAT de  PSIHOLOG PRINCIPAL AUTONOM  si de SUPERVIZOR  
 
     
  Psihopedagogie specială 
 
    
Colegiul Psihologilor din Romania 
 
Postuniversitar 

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat  de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

psihologie (Workshop international-COMUNICARE,TERAPIE SI RELAŢIE) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor din Romania, Asociaţia Social Impact, Promedica Homecare.  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

psihologie (Trening cu tema INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ  CA POSIBILITATE DE ADAPTARE LA STRES ) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor Filiala Argeş, Asociaţia Social Impact, Promedica Homecare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 
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Perioada 2008     Profesor invitat 

Calificarea / diploma obţinută Attestation Erasmus Mobilite Enseignante 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite de Picardie ’’Jules Verne’’- Faculte de Philosophie Sciences Humaines et Sociales –
Franţa –profesor invitat pentru susţinerea unor cursuri privind  Educaţia persoanelor cu CES  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în ştiinţele educaţiei (Pedagogie Generală) Teza cu titlul: Bazele 
psihopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic 
(Coordonator prof.univ.habilitat Vladimir Guţu) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat pentru organizarea Simpozionului Sisteme de învăţământ comparate: România-Franţa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti -Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare la cursurile Şcolii de Vară „ ProEU” –„Proiectare de proiecte cu suport european 
destinate educaţiei”. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti – Departamentul de Integrare Europeană 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

Perioada 2002 ( 3 luni) 

Calificarea / diploma obţinută Attestation  des Cours de Civilisation francaise  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Civilisation francaise  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite de Picardie ’’Jules Verne’’- La Direction des Affaires Internationales   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2002 (3 luni) 

Calificarea / diploma obţinută Attestation  de formation  en Sciences de L’education et en  Psychologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinte ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite de Picardie ’’Jules Verne’’- Centre Universitaire De Recherche En Sciences de 
L’education et en  Psychologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2002 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului F415 - Formare operatori microcalculatoare compatibile IBM – 
PC ’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operare    microcalculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CENTRUL DE PREGATIRE IN INFORMATICA – (C.P.I.- S.S.I. Piteşti S.A.) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat  de absolvire al Programului de analiză şi de dezvoltare personlă  ( Nivelul I ) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea de Psihoterapie Experienţială Română – SPER  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Bursă doctorală acordată de Ministerului Educaţiei Naţionale din Romania prin Oficiul Naţional al 
Burselor de Studii în Străinătate – în baza Protocolului de colaborare între M inisterul Educaţiei şi 
Ştiinţei al Republicii Moldova şi M inisterul Educaţiei Naţionale din Romania pentru anul 1999 - 2000, 
semnat la 6 mai 1999, la Cluj-Napoca de Andrei Marga 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” , Chişinău, Rep. Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de obţinere a Gradului  didactic I  în învăţământul preuniv. , prin Ordinul ministrului  
învăţământului şi ştiinţei, nr.6238/1992 (coord. ştiinţific lucrare prof.univ.dr.Ioan Neacsu) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie -  Filozofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de obţinere a Gradului  didactic II  în învăţământul preuniv. , prin Ordinul ministrului  
învăţământului şi ştiinţei, nr. 8472/1987. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie -  Filozofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 1981 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de obţinere a Gradului  didactic definitivat în învăţământul preuniv., prin Ordinul M inisterului 
Educaţiei şi Învăţământului, nr. 3327/1981 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie -  Filozofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 



Pagina 9 din 10 

Curriculum v itae al  

Dănescu Elena  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 

© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

9 

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-  Filozofie , specializarea Pedagogie- 
Franceză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

Perioada 1968  - 1972 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Filologie Nr.2 , Cîmpulung – Muscel 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceal  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Franceză  Franceză  Franceză  Franceză  Franceză 

Limba   Germană  Germană  Germană  Germană  Germană 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare interpersonală, lucru în echipă, responsabilitate, iniţiativă, seriozitate. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe privind formarea initială şi continuă pentru profesia didactică.  
Competenţe de organizare si consiliere  a studentilor   
Competenţe şi aptitudini organizatorice evidenţiate în  contexte profesionale 

 A    

Competenţe şi aptitudini tehnice  De folosire a  videoproiectorului, copiatorului, faxului. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Operare calculator Office (word),  navigare pe internet    

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Seriozitate, empatie, simţul umorului. 
  

Permis(e) de conducere  Da, categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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