Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Peștean Valeria

Adresă
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii
Sex
Locul de muncă/Aria
ocupațională

Feminin
Lector
Universitatea de Vest „Vasile Goldi ” din Arad

Experienţa profesională
Perioada

1.10. 2010 - prezent

Func ia sau postul ocupat

Lector universitar – titular

Activită i i responsabilită i

Titular la disciplinele: Pedagogia învă ământului primar i pre colar, Psihopedagogia copiilor cu

principale

dificultă i de învă are, Psihopedagogia jocului, Practică pedagogică în învă ământul pre colar;
Activitate tiin ifică: publica ii de specialitate, participarea la conferin e, sesiuni de comunicare
tiin ifică

Numele i adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81, tel. 0040-0257-280335,
România, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane i Educa ie Fizică i Sport, Departamentul de tiin e
Psiho-Socio-Umane, domeniul: Pedagogia învă ământului primar i pre colar

Tipul activită ii sau sectorul de

Învă ământ superior

activitate
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Perioada

septembrie 1997-prezent

Func ia sau postul ocupat

Profesor

Activită i i responsabilită i

Activitate didactică

principale
Numele i adresa angajatorului Colegiul Na ional „Preparandia-Dimitrie ichindeal”, Arad, Bulevardul Gen. Dragalina, nr. 5-7
Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i

Activitate didactică în învă ământul preuniversitar – învă ământ liceal

septembrie 1995 – iunie 1997
Învă ător, institutor în învă ământul primar – titular
Activitate didactică

principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i

coala Generală Nr. 16, Cluj-Napoca, Str. Horticultorilor, Nr. 16, România
Activitate didactică în învă ământul preuniversitar – învă ământ primar

septembrie 1994 – iunie 1995
Învă ător în învă ământul primar – titular
Activitate didactică

principale
Numele i adrersa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i

coala Generală Nr. 24, Cluj-Napoca, România
Activitate didactică în învă ământul preuniversitar – învă ământ primar

septembrie 1993 – iunie 1994
Educatoare în învă ământul pre colar – suplinitor
Activitate didactică

principale
Numele i adresa angajatorului

Grădini a P.P. Nr. 20, Cluj-Napoca, România

Tipul sau sectorul de activitate

Activitate didactică în învă ământul preuniversitar – învă ământ primar

Perioada
Func ia sau postul ocupat

28.08.2014 – 27.04.2015
Coordonator formatori în cadrul proiectului POSDRU „Învă are autentică în mediul nonformal”
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Activită i sau responsabilită i
principale

Organizarea, managementul, controlul – verificarea i comunicarea în domeniul de competen ă
Responsabilitatea privind corectitudinea i aplicabilitatea documentelor elaborate i corectitudine în
aplicarea prevederilor actelor normative
Responsabilitatea solu ionării stărilor conflictuale
Responsabilitatea propunerilor decizionale

Numele i adresa angajatorului

Asocia ia „Educatio”, Arad, str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 47

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul ilor

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i
principale

Iunie-iulie 2015
Formator
Activită i de formare în cadrul programului „Psihopedagogie pentru examenul de definitivat în
învă ământ”, program avizat de MEN

Numele i adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic, Arad, Str.Mucius Scaevola nr. 9, Jud. Arad

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul lor

Perioada
Func ia sau postul ocupat

2.03.2015 – 31.07.2015
expert pe termen scurt, în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Sprijinirea şcolilor pentru
cre terea calităţii serviciilor educa ionale », POSDRU/153/1.1/S/138879

Activită i sau responsabilită i
principale
Numele i adresa angajatorului

Pilotarea noilor standarde şi a metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu sediul în
Bucureşti, strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1

Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i
principale

Evaluare externă periodică a institu iilor de învă ământ preuniversitar

11.06. 2014 – 4.07.2014
Formator
Activită i de formare în cadrul programului „Psihopedagogie pentru examenul de definitivat în
învă ământ”, program avizat de MEN

Numele i adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic, Arad, Str.Mucius Scaevola nr. 9, Jud. Arad

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul lor
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Perioada
Func ia sau postul ocupat

18.03.2013-31.07.2013
Mentor în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3./S/63055

Activită i sau responsabilită i

Livrarea programului de formare; Întocmirea, completarea i gestionarea dosarelor cursan ilor

principale

pentru fiecare grupă de cursan i; Întocmirea i predarea documentelor aferente grupei care a
încheiat formarea în vederea acceptan ei prestării serviciilor furnizate, crearea conturilor
individuale pe portalul proiectului; Introducerea nominală a cursan ilor în aplica ia de grup intă,
întocmirea i livrarea integrală a dosarelor de grup intă pentru cursan i, în conformitate cu
prevederile AMPOSDRU

Numele i adresa angajatorului

MEN-Unitatea de Management al proiectelor cu Finan are Externă

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul ilor

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i
principale

2011-2012; 2012-.2013
Formator
Implementarea la nivel local a activită ilor din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/54562 cu titlul
„Pa aport pentru catedră”

Numele i adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad, Str. Mucis Scaevola, nr. 9, Jud. Arad

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul ilor

Perioada
Func ia sau postul ocupat

1.06.2010 – 1.04.2012
Formator educa ie timpurie – expert pe termen scurt

Activită i sau responsabilită i

Elaborare suport de curs pentru formarea educatoarelor în vederea acreditării. Derularea cursului

principale

de formare acreditat. Întâlnire follow-up pentru formarea educatoarelor, pentru eviden ierea i
diseminarea bunelor practici, ob inerea unui feed-back i discutarea problemelor întâmpinate.
Elaborarea de strategii locale pentru educa ie timpurie pentru fiecare centru de resurse. Activită i
educa ionale cu părin ii i copiii din grădini ă i în centrele create (Aplicarea no iunilor învă ate la
curs) în cadrul Proiectului„Educa ie timpurie pentru to i”, cod contract POSDRU/19/G/22401

Numele i adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic, Arad, Str.Mucius Scaevola nr. 9, Jud. Arad

Tipul sau sectorul de activitate

Formarea adul ilor

Perioada
Func ia sau postul ocupat

15.04.2008 – 15.05.2008
Formator na ional
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Activită i sau responsabilită i

Formarea formatorilor jude eni în domeniul „Consiliere i Orientare”

principale
Numele i adresa angajatorului

Casa Corpului Didactic Arad, Str.Mucius Scaevola nr. 9, Jud. Arad

Tipul sau sectorul de activitate

Coordonarea programului de pregătire a formatorilor jude eni i de diseminare a curriculumului
ariei curriculare „Consiliere i Orientare” pe niveluri de învă ământ i grupe de personal care au
sarcini didactice de consiliere i orientare.

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i
principale

7.05.2007- 9.05.2007; 15. 05.2007-17.05.2007
Formator local
Livrare de cursuri locale de formare privind drepturile copilului profesorilor, reprezentan ilor
bisericii, cadrelor medicale

Numele i adresa angajatorului

LDK Consultants Engineers and Planners S.A.

Tipul sau sectorul de activitate

Proiectul „Campanie de Educa ie privind Drepturile Copilului” – contract RO 2003/005-551.01.01

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activită i sau responsabilită i
principale

Sesiunea august 1999
Profesor
Pregătirea pentru definitivare i ob inerea gradului didactic II a învă ătorilor i educatoarelor din
jude ul Arad

Numele i adresa angajatorului

Liceul Pedagogic „Dimitrie ichindeal”, Arad, Bulevardul Gen. Dragalina, nr. 5-7

Tipul sau sectorul de activitate

Pregătire pentru definitivare i ob inerea gradului didactic II

Educație și formare
Perioada

2002 – 2010

Numele institu iei de învă ământ Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
prin care s-a realizat formarea
profesională
Domeniul studiat
Diploma ob inută

tiin ele educa iei în calitate de doctorand
Diplomă de doctor în tiin ele educa iei
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Perioada
Numele institu iei de învă ământ

1996-1997
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie i Filozofie

prin care s-a realizat formarea
profesională
Domeniul studiat

Educaţie integrată

Diploma ob inută

Diplomă de studii aprofundate

Perioada
Numele institu iei de învă ământ

1991-1996
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie i Filozofie

prin care s-a realizat formarea
profesională
Domeniul studiat

Profilul sociopsihopedagogie, specializarea pedagogie

Diploma ob inută

Diplomă de licen ă

Perioada
Numele institu iei de învă ământ şi

1987-1991
Liceul Pedagogic „Dimitrie ichindeal”, Arad

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat

Profilul pedagogic, specializarea învă ători

Diploma ob inută

Diplomă de bacalaureat

Perioada
Numele institu iei de învă ământ şi

2.06 - 28.06.2014
Institutul de tiin e ale Educa iei; Asocia ia ROI

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat

Cursul de formare „Facilitator pentru învă area permanentă în coală – o nouă calificare didactică
pentru o coală care înva ă”

Diploma ob inută

Certificat de formare continuă
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Perioada

15.02. 2014 – 4.03.2014

Numele institu iei de învă ământ şi

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad

al organizaţiei prin care s-a realizat

Moodle România

formarea profesională
Domeniul studiat

Cursul de formare „Metode dramatice i ludice în procesul instructiv-educativ”

Diploma ob inută

Adeverin ă

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

3.10.2013-1.11.2013
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Management i mediere în grupul educa ional”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

Adeverin ă

5.09.2013-20.09.2013
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Metode interactive de predare-învă are”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

Adeverin ă

martie-aprilie 2013
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Arad

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Curriculum centrat pe competen e”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Adeverin ă

7

Perioada

Februarie 2013

Numele institu iei de învă ământ i

MEN, Universitatea din Bucure ti, Universitatea „A.I. Cuza” Ia i, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj

al organiza iei prin care s-a realizat

Napoca , Universitatea Politehnica Bucure ti, Universitatea din Pite ti, Universitatea „1 Decembrie

formarea profesională

1918” Alba-Iulia prin Proiectul POSDRU 87/1.3/S/63709: „Calitate, inovare, comunicare în
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învă ământul superior”

Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare în didactica specialită ii predării disciplinelor psihopedagogice

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

Certificat de participare

23.01.2013 – 26.01.2013
Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini
ocupa ionale

Stagiu de lucru în cadrul activită ii 2.4 – „Întrunirea grupurilor de lucru pentru elaborarea
programelor

colare pe discipline/module, an de studiu” organizat în cadrul proiectului

„Restructurarea curriculumului na ional în învă ământul liceal” POSDRU/55/1.1/31536
Diploma ob inută

Certificat de participare

Perioada

30.07.2012- 1.09.2012

Numele institu iei de învă ământ i

Asocia ia Didakticos Timi oara

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Management educa ional”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada

Atestat de formare continuă a personalului didactic

26 - 28 iulie 2010

Numele institu iei de învă ământ i

Ministerul Educa iei, Cercetării, Tineretului i Sportului

al organiza iei prin care s-a realizat

SC SIVECO România SA

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

„Proces educa ional optimizat în viziunea competen elor societă ii cunoa terii”

ocupa ionale
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Diploma ob inută

Adeverin ă de participare la stagiul de formare a persoanelor resursă în vederea aplicării
curriculumului integrat, inter- i transdisciplinar la clasă

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

21.06.2010 – 11.09.2010
Institutul de tiin e ale Educa iei - Centrul de Învă are Online

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Tinerii împotriva violen ei”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ i

Atestat de formare continuă a personalului didactic

mai 2009 – februarie 2011
Agen ia Română de Asigurare a Calită ii în Învă ământul Preuniversitar

al organiza iei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Programul de formare continuă „Program pentru exper i în evaluare i acreditare ai ARACIP”

ocupa ionale
Diploma ob inută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ şi

Atestat de formare continuă a personalului didactic

22.05.2009 – 14.06.2009
S.C. Fontium S.R.L.

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Curs de formator

ocupa ionale
Tipăul calificării sau diploma

Diplomă de formator

ob inută

Perioada

2006

- iulie 2008
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Numele institu iei de învă ământ şi

Kutcheracomunication

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Nlp-Resonanz-Trainer in Neuro-Linguistic-Programming Association

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Zertifikat anerkannt von DVNLP (Deutscher Verband fur nlp), OVNLP (Osterreichische
Vereinigung für nlp, Grinder Association)

Perioada

9.03.2007 – 11.03.2007

Numele institu iei de învă ământ şi

International Child Development Initiatives

al organizaţiei prin care s-a realizat

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

„Instituţii şi sprijin pentru dezvoltarea abilită ilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor”

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada

Certificat de participare

20.11.2006 - 24.11.2006

Numele institu iei de învă ământ şi

Uniunea Europeană – Proiect finanţat prin Phare

al organizaţiei prin care s-a realizat

Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
„Rolul cadrelor didactice şi al preoţilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului”

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada

Certificat de participare – calitatea dobândită: formator local

11.04.2006 -14.04.2006

Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, Direcţia

al organizaţiei prin care s-a realizat

Formare şi Dezvoltare Resurse Umane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Casa Corpului Didactic

formarea profesională

a Municipiului Bucureşti

Domeniul studiat sau aptitudini

„Consiliere i Orientare”

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Adeverin ă – formator na ional
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Perioada

11.07.2004 - 17.07.2004

Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Educa iei, Cercetării i Tineretului

al organizaţiei prin care s-a realizat

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Centrul de Pedagogie i Metodică Universitară
„Utilizarea scrisului în predare si învă are”

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ şi

Diploma de absolvire a cursurilor colii de vară

mai 2003 – martie 2005
Kutcheracomunication

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Nlp-Resonanz-Master in Neuro-Linguistic-Programming Association

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Zertifikat anerkannt von DVNLP (Deutscher Verband fur nlp), OVNLP (Osterreichische
Vereinigung für nlp, Grinder Association)

Perioada

4.08.2002 – 17.08.2002

Numele institu iei de învă ământ şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie si Filosofie, Facultatea de
al organizaţiei prin care s-a realizat Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada

Reading & Writing for Critical Thinking
„Gândirea critică în abordare transculturală”
„Abordarea interdisciplinară a con inutului educa iei”
Diploma de absolvire a cursurilor colii de vară

Septembrie 2002

Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Educa iei i Cercetării

al organizaţiei prin care s-a realizat

Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

formarea profesională
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Domeniul studiat sau aptitudini

Limba engleză

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada

Certificat de competen e lingvistice

Octombrie 2002 – august 2004

Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Educa iei i Cercetării

al organizaţiei prin care s-a realizat

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie i Filozofie

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Pedagogie

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada
Numele institu iei de învă ământ şi

Certificat de acordare a gradului didactic I

Octombrie 2000 – august 2002
Kutcheracomunication

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Nlp-Resonanz-Practitioner in Neuro-Linguistic-Programming Association

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Zertifikat anerkannt von DVNLP (Deutscher Verband fur nlp), OVNLP (Osterreichische
Vereinigung für nlp, Grinder Association)

Perioada Octombrie 1998 – septembrie 2000
Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Educa iei Na ionale

al organizaţiei prin care s-a realizat

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie i Filozofie

formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Pedagogie

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Perioada

Certificat de acordare a gradului didactic II

August 1996
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Numele institu iei de învă ământ şi

Ministerul Învă ământului i tiin ei, Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca

al organizaţiei prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat sau aptitudini

Gradul didactic definitiv

ocupaţionale
Tipul calificării sau diploma obţinută

Certificat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la

Scriere
Discurs oral

Exprimare

conversaţie

Limba engleză

Utilizator
B1

Utilizator
B1

Limba franceză

experimentat

Utilizator
A2

Utilizator
B1

experimentat

elementar

Utilizator
A2

elementar

Utilizator
A2

elementar

Utilizator
B1

elementar

Utilizator
A2

scrisă

elementar

Utilizator
A1

elementar

Utilizator
A1

elementar

elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitatea de a lucra în echipă (de coordonare, de predare, de evaluare); Aptitudini de comunicare
(în echipă, în grupuri de cursan i, elevi, studen i), rela ionare (pe orizontală i pe verticală în
cadrul echipelor i colectivelor de lucru), negociere, adaptare într-un mediu nou, deschidere spre
nou, meticuloasă, dinamică

Competenţe şi aptitudini Abilitatea de organizare a activită ilor profesionale (a cadrelor didactice în perioada de formare
organizatorice ini ială i continuă, a participan ilor la cursurile de formare pe care le-am condus);
Coordonarea unei echipe (de elevi i studen i voluntari, de elevi i studen i practican i, de cadre
didactice aflate în perioada de formare ini ială i continuă)
Organizarea muncii în echipă (a elevilor membrii ai echipei de debate, a co-participan ilor în
grupurile de evaluare, a participan ilor la cursurile de dezvoltare personală)
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Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de

Abilită i de utilizare a calculatorului;
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office;

utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Literatură, filme

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby - lectura

Permis(e) de conducere

Categoria B
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