Curri cul um vi tae
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Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

PĂIŞI LĂZĂRESCU MIHAELA

Adresă(e) Nr.2, bl. A3, N. Iorga, , 115100 Cămpulung Muscel, România,
Telefon(oane)

Mobil:

0722312030

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

mihaelapaisi@yahoo.com
Română
23.11. 1953
Feminin
Director departament Ştiinţe ale educaţiei

Universitatea din Piteşti

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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2000 şi în prezent
Lector universitar
Conferenţiar universitar doctor
Şef catedră Psihopedagogi
Director Departament Ştiinţe ale Educaţiei
Formare iniţială şi formare continuă
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice
- Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea cursurilor şi seminariilor la disciplinele:
fundamentele psihologiei, psihologia vârstelor, psihologia personalităţii, psihologia
educaţiei, psihopedagogia jocului, pedagogia învăţământului preşcolar şi primar,
metodologia cercetării
Activităţi de formare continuă a personalului didactic
- Director şi formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic
din învăţământul preşcolar şi primar EDUCAŢIA LA TIMPUL VIITOR, pentru judeţele
Argeş, Teleorman şi Olt şi METODE INTERACTIVE DE GRUP, programe acreditate de
CNFP;
- Formator în cadrul proiectului Calitate în educaţie [CALED 1], SCHEMA DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea formării continue a
personalului din învăţământul preuniversitar cu numărul de ordine L201/AG//17/09/2007, din cadrul Programului PHARE COD PERSEUS: RO2005/017553.04.01.02.04.02.
- Formator în cadrul proiectului Calitate în educaţie [CALED 2], SCHEMA DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea formării continue a
personalului din învăţământul preuniversitar. cu numărul de ordine L202/OT//17/09/2007, în cadrul Programului Phare COD PERSEUS: RO2005/017553.04.01.02.04.02.
- Formator 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 de formare continuă Formarea îndrumătorilor de
practică pedagogică [PRACTICUM], program acreditat CNFP, decizia 116/29.08.2007
Activitate de cercetare ştiinţifică
- Membru în echipa proiectului de cercetare cu durata de 2 ani Calitate în mentoratul
educaţional [CAMED], director prof. univ. dr. Liliana Ezechil, proiect finanţat de către
CNCSIS, seria 2007 (Proiecte de tip A), COD 1157, valoarea totală a contractului fiind
de 138.600 RON
- Prezentarea a 10 lucrări de cercetare ştiinţifică în cadrul unor Conferinţe Naţionale şi
Internaţionale de profil
Activităţi editoriale
- redactor şef – Buletin Ştiinţific –Seria - Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar,
Editura UPIT, 2008 – 2010
- membru în colectivul de redacţie – Revista Învăţământului Primar, Editura Miniped,
Bucureşti – 2002 – în prezent (revista acreditată CNCSIS la poziţia C), redactor şef
adjunct la suplimentului acesteia Laborator metodic preşcolar
- membru în colectivul de redacţie al Anales Universitatis Apulensis, Series PaedagogicaPsychologica, Alba Iulia
- autor şi coautor a 45 articole de specialitate publicate în reviste de profil şi în volumele
unor Conferinţe Naţionale şi Internaţionale
- autor şi coautor a 13 cărţi de specialitate publicate la edituri recunoscute CNCSIS
- autor şi coautoe al 3 lucrări de uz intern, publicate pe plan local, cu ISBN
Activităţi de evaluare
- membru în comisii de finalizare a studiilor de licenţă;
- membru în comisii de acordare agradelor didactice (definitivat, grad didactic II şi I);
- membru în comisii de acordare a titlurilor universitare (asistent universitar, lector
universitar, conferenţiar)
Responsabilităţi:
- Director departament, FSEd
- şef catedră psihopedagogie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;
- membru al Senatului UPIT
- gestionarea bugetului programelor de formare continuă
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti (Str. Târgu din Vale, nr.1), Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
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Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie (Formare iniţială şi continuă)
activitate
Perioada

1982- 2000

Funcţia sau postul ocupat

Profesor gradul I

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Proiectarea organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice în învăţăm ântul preuniversitar
(psihologie, pedagogie, practică pedagogică)
Şef catedră psihologie- pedagogie-practică pedagogică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Colegiul Pedagogic Carol I, Câmpulung Muscel, str. Mărăşti, nr 15
Educaţie (Formare iniţială şi formare continuă)

1976 – 1982

Funcţia sau postul ocupat

Profesor defectolog, logoped

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de recuperare şi terapia limbajului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Şcoala Specială Bughea de Jos, Judeţul Argeş
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2004
Titlul ştiinţific de conferenţiar universitar

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie şi ştiinţele educaţiei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul educaţiei şi Cercetării

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Post doctoral, academic

Calificarea / diploma obţinută

1997 – 2003
Diploma de doctor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie generală, Psihologia educaţiei, Psihologie socială, Psihologia vârstelor
Teza de doctor Dinamica interiorizării valorilor morale la adolescent, coord. ştiinţific - prof.
univ. dr. Mihai Golu

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştinţele Educaţiei

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Postuniversitar

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1972 – 1976
Psiholog

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie, psihologia educaţiei, pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti; Facultatea de Filosofie, Secţia Psihologie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitar

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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1968 – 1972
Diplomă de bacalaureat
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Secţia real

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Zinca Golescu, Piteşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Preuniversitar

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

psihopedagogice, de cercetare ştiinţifică, de diagnoză şi evaluare psihologică, de
comunicare, cooperare şi lucru în echipă, de organizare, monitorizare şi evaluare a
activităţilor de formare şi perfecţionare (cursuri, seminarii, examene, ateliere de lucru, stagii
de formare/perfecţionare), de utilizare PC
Română
Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)
Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba

Ascultare
B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
Independent

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Iniţiere şi coordonare programe şi proiecte educaţionale, c omunicare interpersonală, lucru în
echipă, responsabilitate, iniţiativă - aptitudini dobândite de-a lungul experienţei şcolare şi
profesionale

Competenţe şi aptitudini
Experienţă în formarea iniţială a cadrelor didactice, ca titular al cursurilor de Psihologia
organizatorice educaţiei, Psihologie şcolară, Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologie socială;
Experienţă în formarea continuă a cadrelor didactice: formator în cadrul programel or de
perfecţionare şi evaluator în comisiile de examinare pentru obţinerea definitivării în învăţământ
şi a gradelor didactice II şi I;
Experienţă în derularea de proiecte educaţionale în parteneriat, ca membru în echipă şi
consultant.
Elaborarea de documente curriculare, programe educaţionale, cărţi şi suporturi de curs
pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;
Iniţiere şi coordonare programe şi proiecte educaţionale instituţionale, programe de formare
continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizare fax, copiator, videoproiector
Operare calculator, WORD, SPSS, EXCEL, POWEPOINT, ACCES, navigare pe internet

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
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Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Categoria B

Membru în asociaţii profesionale
Membru al Asociaţiei Psihologilor din România
Membru al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari
Membru în comitete ştiinţifice ale unor manifestări ştiinţifice
Conferinţa internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues [EDU
WORLD 2010 Piteşti;
Conferinţa internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues [EDU
WORLD 2012, Piteşti
Conferinţa internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues [EDU
WORLD 2014, Piteşti

Anexe Documentele anexate CV-ului: Lista de lucrări publicate

Noiembrie 2015
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conf. univ dr. Mihaela Păişi Lăzărescu
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