Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume EGERĂU ANCA MANUELA
Adresă(e) STR. ZALĂU, 310130, NR.1, ARAD
Telefon(oane) 0745557268
Fax(uri) 0257211442
E-mail(uri) anca_petroi@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

română
29.01.1976
F

Experienţa profesională

Perioada 2001 octombrie - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor; Universitatea Aurel Vlaicu din Arad ; D.P.P.D.
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare :












Susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Fundamente pedagogice,Teoria şi
metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia
evaluării, Didactica predării limbii şi literaturii române, Managementul organizaţiei
şcolare, Managementul clasei de elevi
Coordonarea desfăşurării practicii pedagogice a studenţilor
Evaluarea formativă şi sumativă a studenţilor
Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul modulelor de formare continuă a
personalului didactic la disciplinele: Managementul resurselor, Managementul de
proiect, Managementul organizaţiei şcolare, Dezvoltarea culturii organizaţionale
Elaborarea şi implementarea unor proiecte de cercetare în domeniul educaţional în
cadrul echipei departamentului
Implicarea activă în organizarea şi desfăşurarea unui simpozion de educaţie
interculturală
Publicarea unor cărţi de specialitate şi a unor articole în volumele unor conferinţe şi
reviste cotate ISI
Membră a comisiei pentru asigurarea calităţii în DPPD
Activităţi de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor şi managementului educaţional

Perioada 2003 ianuarie – 2004 aprilie
Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiecte, Centru Zonal pentru Educaţia Adulţilor, str. Horia, nr 7, Arad, România
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de informare şi consiliere profesională pentru tineri şi adulţi





Implementarea proiectului Grundving (DPPC) – The Development
of
Psychopedagogical and Professional Conselling Services
Organizarea unui modul de formare în consiliere profesională pentru tineri şi adulţi în
parteneriat cu alte instituţii de la nivel zonal (IREA, Casa de Cultură Timişoara)
Scrierea şi publicarea în colaborare cu partenerii externi a unui ghid de resurse pentru
consilierea profesională a adulţilor

Perioada 1999 septembrie – 2001 septembrie
Funcţia sau postul ocupat Profesor consilier, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Colegiul
bd. Decebal, nr. 80, Arad, România
Activităţi şi responsabilităţi principale

Economic,

Activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru elevi
Activităţi de consiliere psihopedagogică pentru elevi, cadre didactice şi părinţi
 Organizarea şi derularea unor activităţi de consiliere şi orientare şcolară în grup
 Colaborarea cu profesorii diriginţi şi părinţii pentru ameliorarea şi optimizarea
rezultatelor învăţării
 Asigurarea consultanţei psihopedagogice în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare şi
integrare în colectiv
 Susţinerea cursurilor la disciplinele: Educaţie antreprenorială, Orientare şi consiliere
profesională

Perioada 1999 – 2001
Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat , Fundaţia Româno - Germană, Vladimirescu, Arad, România
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare:
 Susţinerea cursului : Elemente de psiho-sociologie
 Proiectare şi derularea unor activităţi didactice interactive specifice adulţilor prin
utilizarea unor strategii de evaluare formativă
 Utilizarea unor metode şi instrumente actuale de cunoaştere a personalităţii cursanţilor
pentru
 Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile şi interesele acestora

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2010
Doctor
Ştiinţele educaţiei
Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj- Napoca , Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada 1999 octombrie – 2001 septembrie
Calificarea / diploma obţinută Masterat; Diploma de master
Disciplinele principale studiate / Politici publice şi Administraţie publică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Perioada 1995 octombrie -1999 iunie
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în Pedagogie – Filologie
Disciplinele principale studiate / Pedagogie – Limba şi Literatura Română
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj - Napoca , Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Perioada 1990 septembrie – 1995 iunie
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / Diploma de bacalaureat
competenţe profesionale dobândite Pedagogic – învăţător
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Şcoala Normală Dimitrie Ţichindeal din Arad
furnizorului de formare

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză

Română
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale Activitatea profesională desfăşurată în universitate mi-a oferit posibilitatea de a-mi dezvolta
competenţele interculturale prin implicarea în organizarea anuală a simpozionului cu tema
Interculturalitatea în lumea contemporană, dar şi susţinerea unor seminarii cu această
problematică. Competenţele interrelaţionale le-am valorificat prin participarea la elaborarea şi
implementarea unor proiecte de cercetare în cadrul DPPD, care au facilitat colaborarea cu alţi
parteneri sociali.
Competenţe şi aptitudini Sunt implicată activ în organizare şi monitorizarea efectuării practicii pedagogice a studenţilor
organizatorice în şcolile de pe raza municipiului Arad.
Am participat în echipa DPPD la implementarea unui proiect CNCSIS pentru determinarea şi
ameliorarea dificultăţilor în însuşirea abilităţilor de bază la copii între 8-10 ani
Am coordonat în cadrul Centrului Zonal pentru Educaţia Adulţilor proiectul Grundving- DPPC,
gestionând resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie.
Am organizat împreună cu echipa asociaţiei Domus Caritatis acţiuni de voluntariat pentru
sprijinirea copiilor de la şcoala cu clasele I-IV
Competenţe şi aptitudini de utilizare Competenţe de utilizare a PC, în domeniul instruirii asistate de calculator - formate şi dezvoltate
a calculatorului în cadrul cursurilor şi activităţilor practice desfăşurate în laboratorul metodologic al Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Cluj – Napoca, prin participarea la un modul de formare
organizat de Universitatea Bucureşti.
Aptitudini tehnice de utilizare a echipamentelor moderne în derularea activităţilor didactice (
videoproiector, camera video) utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub
Windows, accesarea soft-ului educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet, download-area
unor programe, actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale (scanner, imprimantă etc.)
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Competenţe şi aptitudini artistice

În perioada liceului pedagogic am participat la derularea activităţilor cultural-artistice,
dezvoltându-mi aptitudinile în domeniul muzicii corale şi instrumentale. Aptitudinile literare leam valorificat în cadrul unor cercuri studenţeşti organizate la Facultatea de Litere din ClujNapoca.
Alte competenţe şi aptitudini Nu
Permis(e) de conducere Nu
Informaţii suplimentare REFERINŢE:
Prof. univ. dr. Herlo Dorin –Director al DPPD al Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad
Tel. +40-257-211442
Prof. univ. dr. Ilica Anton – Decan al Facultăţii de Şiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială din
cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad
Tel. +40-257-219555
Conf. univ. dr. Roman Alina – Membru al DPPD al Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad
Tel. +40-257-211442

Anexe
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Lista de lucrari
Activitatea în proiecte de cercetare-dezvoltare
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