Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Câmpean Mariana- Cornelia
0749828811
marianac45@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 10.11.1960
Sex feminin
Locul de muncă vizat Director adjunct la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu
/ Domeniul management educațional
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

1996 și în prezent
director adjunct
responsabilități conform fișei postului
Alte responsabilități :membru în Consiliul de Administrație
președinte comisia pentru organizarea concursului pentru ocuparea
posturlor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar -2020-2021
președinte comisie pentru organizarea examenului de certificare a calificării
profesionale ,sesiunea iulie 2020 .
responsabil comisia pentru SCIM

președinte Comisie pentru SSM și PSI
membru Comisia pentru gestionarea SIIIR an școlar 2015-2016-în prezent
președinte Comisia de organizare și desfășurare a concursului de suplinire pentru
posturile vacante la CSEI Turnu Roșu,an școlar 2012-2013
responsabil cu monitorizarea absențelor an școlar 2012-2013,2011-2012,
membru Comisia pentru echvalare credite profesionale an școlar 2012-2013
președinte Comisie pentru elaborare și evaluare concurs profesor de sprijin și profesor
educator 2012
membru Comisia pentru SCIM an școlar 2013-2014
Membru evaluator în Comisia constituită la nivel ISJ în vederea aordării gradației de
merit ,sesiunea 2014
Membru în Consiliul consultativ ,învățământ special ,an școlar 2016-2017 ,2017-2018
prin Decizie ISJ Sibiu
Membru în grupul de lucru pentru elaborarea planificărilor model la disciplina
geografie pentru învățământul special-deficiențe moderate și ușoare ,clasele a-IVa,a-V-a,a-VI-a,a-VII-a,a-VIII-a și clasele a -IX-a,a-X-a,a-XI-a liceu ,2011,Decizie ISJ
Sibiu
Membru în Comisia de elaborare a subiectelor,a baremelor de evaluare și de
evaluare a lucrărilor scrise în cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor
didactice din învățământul special ,septrmbrie 2013,Decizie CSEI nr.1 SIbiu
Membru în Comisia de contestații pentru concursul de ocupare a posturilor vacante
din data de 18.11.2011,Decizie CJRAE Sibiu
Membru în Comisia de verificare în unitățile de învățământ a Programelor ”Bani de
liceu” și ”Bursa profesională”,2016,Decizie ISJ Sibiu
Secretar al Comisiei pentru Examnul de certificare a competențelor profesionale
,liceu tehnologic , 2013,2015.2016.2017
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu
Management educațional

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Perioada
Functia sau
postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Numele și adresa
angajatorului

1989-1996
profesor
psihopedagogie specială
Activități de predare ,evaluare
Activități specifice funcției de diriginte
Responsabil Comisia metodică a diriginților anii școlari
Învățământ special
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,str.Gării nr.693,Turnu Roșu,jud.Sibiu

Perioada
Funcția
sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Numele și adresa
angajatorului

1984-1989
Profesor-educator

Perioada
Funcția
sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Numele și adresa
angajatorului

1983-1984
Profesor
Istorie-limba engleză
Profesor istorie și limba engleză
Activități specifice funcției de diriginte
Învățământ special

Perioada
Funcția
sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Numele și adresa
angajatorului

01.09.1983-31.08.1984
Profesor

Activități de terapie educațională complexă și integrată
Învățământ special
Centrul Școlar de Educație Incluzivă,str.Gării nr.693,Turnu Roșu,jud.Sibiu
Învățământ

Centrul Școlar de Educație Incluzivă,str.Gării nr.693,Turnu Roșu,jud.Sibiu
Învățământ

Istorie și limba engleză
Învățământ
Comuna Doștat ,jud.Alba

Educaţie şi formare
Perioada 2018-2020
Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare
pentru școala sibiană,proiect POCU/73/6/6/105299
Calificarea/diploma Cerificat de participare
obținută
Numele și tipul instituției Universitatea “Lucian Blaga “ Sibiu și ISJ Sibiu
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada 2018-2020
Calificarea/diploma Certificat de participare -Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari,
obținută proiect POCU/73/6/6/105299-42 ore
Numele și tipul instituției Universitatea “Lucian Blaga “ Sibiu și ISJ Sibiu
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

26.03.2020-27.03.2020
Adeverință de participare
Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică
CCD Sibiu

Perioada Martie 2018
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

Certificat de participare

Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

06.01.2019-12.01.2019 Proiect Erasmus Plus “Inclusive Strategies” ,06.03.201612.03.2016 Proiect Erasmus + KA2 2014-1-BG01-KA201-001421 ”We are on the
same stage with our differences and similarities ”, 06.06.2015-12.06.2015 Proiect
Erasmus +KA2 ”Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul
special, Proiect Erasmus + KA2 “Healthy Kids “
Certificat de participare ,Certificat Europass
Turcia , Germania, Olanda ,Grecia

Autoevaluarea sistemului de control intern managerial .Managementul riscului și
tehnici de evaluare a riscurilor
Universitatea “Dimitrie Cantemir”Tîrgu Mureș ,Departamentul de formare
profesională și programe operaționale

Perioada 19.09.2015-27.10.2015
Calificarea / diploma Atestat de formare continuă a personalului didactic ,program formare ”Management
obținutășcolar adaptat la realitățile societății românești”,Didactino
Universitatea ”Spiru Haret”, Centrul de formare profesională

Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale
dobândite

Aplicarea adecvată a strategiilor de comuncație multimedia și e-learning în
managementul școlar
Utilizarea adecvată a tehnicilor de optimizare a activității didactice
Identificarea tipurilor de intervenție asupra grupului
Utlizarea corespunzătoare a conceptelor : nediscriminare,diversitate, egalitate de
șanse, dezvoltare durabilă în maagementul școlar
Cunoașterea cadrului legislativ și a celui instituțional relevante pentru un
management
Utilizarea adecvată a tehnicilor de învățare în vederea valorificării inteligențelor și
stimulării creativității
Elaborarea unor strategii eficiente de management al învățării
Utilizarea corespunzătoare a conceptelor de motivație ,timp,stres și competențe
Organizarea adecvată a activităților didactice respectând principiile managementului
Perioada 2014-2015
Calificarea / Certificat de absolvire program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională
diploma obținută continuă ”Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora ”
Disciplinele studiate
competențe profesionale
Numele și tipul instituției Universitatea”Babeș Bolyai ” Cluj Napoca
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea /
diploma obținută
Disciplinele studiate
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

12.01.2015-31.03.2015
Adeverință acordare credite profesionale

Perioada
Calificarea /
diploma obținută
Disciplinele studiate
competențe profesionale
dobândite

18.07.2011-07.09.2011
Certificat de Absolvire Program de perfecționare
Mentor
Comunicarea interactivă
Comunicarea mentor-student aplicant
Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru
Dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor i de formare a deprinderilor
Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare –
învățare
Îndrumarea elevilor în alcătuirea proiectului didactic
Evaluarea performanțelor studenților
Organizarea activității de practică
Planificarea activității de practică a studenților

Raport individual de dezvoltare profesională în cadrul Proiectului ”Personalul
didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat promotor al
învățării pe tot parcursul vieții”
Proiect POSDRU .174/1.3/S/149135

Numele și tipul instituției Universitatea “”Lucian Blaga “”,Sibiu
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada 2011
Calificarea / Certificat absolvire Curs formare ”Utilizarea conținutului efucațional multimedia
diploma obținută interactiv în procesul de predare-învățare-evaluare specfic elevilor cu cerințe
Disciplinele studiate educaționale speciale”
competențe profesionale”
dobândite

Numele și tipul MECTS-UMPFE în cadrul Proiectului ”Sprijinirea sistemului educațional special
instituției de învățământ printr-un portal eLearning dedicat”finanțat din Fondul Europeande Dezvoltare
Regională ,Axa Prioritară 3-Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru
sectoarele privat și public ,Contract de finanțare nr.146/323/21.10.2009
Perioada 25.7-30.09.2011
Calificarea / diplomaCertificat participare curs “Tinerii ]mpotriva violenței”
obținută
Disciplinele principale Utilizarea unui set de concepte specifice în identificareav și definirea violenței dintr=o
studiate / competenţe perspectivă multidimensională(psihologică,socială,educațională în diferite contexte )
profesionale dobândite Aplicarea unor metode de ”prelucrare”a conținuturilor mediatice nocive la care sunt
expuși copiii , în vederea diminuării efectelor negative ale acestora și pregătirii copiilor
ca viitori consumatori de media
și nonformale cu accent pe utilizarea noilor tehnologii
Dezvoltarea unor strategii de prevenire și intervenție asupra violenței școlare , la nivel
județean și local ,aplicabile la nivelul activitpților curriculare și extracurriculare
Aplicarea unor metode , procedee și instrumente de monitorizare a fenomenului
violenței școlare la nivelul unității de învățământ ,precum și la nivel județean și
nașional ,folosind un sistem de indicatori specifici
Utilizarea unor strategii de învățare pe tot parcursul vieții ,în contexte formale și
nonformale cu accent pe utilizarea noilor tehnologii.
Numele și tipul instituției Institutul de Științe ale Educației
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada 2011
Calificarea / Adeverință absolvire curs formare “”Profesioniști în Managementul Educatțonal
diploma obținută Preuniversitar “”
Discipline Leadership și Management Educațional în Sistem Descentralizat
principale studiate /
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției Fundația “”Orizont “” Craiova
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada 2008-2011
Calificarea/diploma Diplomă de licență
obținută
Disciplinele Licențiat în psihologie
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției Facultatea de Psihologie-Pedagogie Brașov
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada 05-20.03.2009
Calificarea/diploma Adeverință de participare
obținută
Disciplinele Vizita de studiu in cadrul Programului de invățare pe tot parcursul viețlii, nr.239 cu
principale studiate/tema "Regional cooperation and developing network to ensure equal opportunities for
competențeall",
profesionale dobândite

/

Numele și tipul instituției Turku,Finlanda
de învățământ/ A:N:P:C:D:E:F:P
furnizorului de formare
Perioada 2008
Calificarea/diploma Adeverință curs Ael
obținută
Disciplinele principale
studiate/
competențe
profesionale dobândite

Inițiere în vederea utilizărrii calculatorului
Inițiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007
Inițiere în utilizarea aplicației de software educațional AeL
Inițiere în utilizarea aplicației dedicata managementului școlii ASM
Îmbunătățirea calității procesului de predare – învățare cu ajutorul mijloacelor TIC
Îmbunătățirea modalităților de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri speciale
Numele și tipul SIVECO România
instituției de învățământ
/furnizorului de formare 2005-2007
Diplomă de Master
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

Master în management educațional

Universitatea “”Lucian Blaga “”,Sibiu

2006-2007
Certificat absolvire curs formare Profesor itinerant / de sprijin

Perioada Universitatea “” Babes-Bolyai “” Cluj Napoca
Calificarea/diploma
obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ/ 2007
furnizorului de formare Adeverinta de participare curs formare ”Consiliere educațională”
Perioada
Calificarea/diploma Casa Corpului Didactic Sibiu
obținută
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/ 2006
furnizorului de formare Atestat de Formare Continuă a Personaluluji Didactic “”Program de dezvoltare
profesionala pe baza activității proprii desfașurată în școală “”
Perioada Predarea interactivă centrată pe elev
Calificarea/diploma Evaluarea continuă la clasa
obținută Cunoașterea elevilor
profesionale dobândite Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
Predarea simultană
Recuperarea rămânerilor în urmă la lectură ( învățământ primar )
Numele și tipul instituției Unitatea de Management a Proiectului pentru Învățământul Rural
de învățământ/
furnizorului de formare

Perioada

2002

Calificarea/diplomaAdeverinta participare curs formare
obținută
Disciplinele principaleManagement personal
studiate/ Comunicare și teambuilding
competențe Instruirea diferențiată
profesionale dobândite Teoria inteligențelor multiple
Managementul proiectului
Managementul și gestiunea clasei de elevi
Curriculum la decizia școlii –proiectare și gestionare
Numele și tipul instituției Colegiul Național „Gheorghe Lazăr “ Sibiu , Programul Educația 2000 +
de învățământ/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de formare

2000
Certificat de absolvire Curs formare pentru directori

Ministerul Educației Naționale , Direcția Proiecte de Reforma –Banca Mondială
,Centrul Regional Sibiu

Perioada 2000
Calificarea/diploma Atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției Inspectoratul Școlar Județean Sibiu / Ministerul Educației Naționale
de învățământ/
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare

1999
Gradul didactic I
Istorie

Universitatea “” Lucian Blaga “”Sibiu

1995-1996
Adeverință
Cursuri de perfecționarea pregătirii profesionale
Casa Corpului Didactic Sibiu

Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare

1995
Gradul didactic II
Istorie

Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare

1987
Gradul didactic –Definitiv
Istorie

Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare

1979-1983
Diploma de licență
Istorie – limba engleză

Universitatea “”Lucian Blaga “” Sibiu

Universitatea “”Babeș-Bolyai “” Cluj Napoca

Facultatea de Filologie-Istorie Sibiu

1975-1979 Liceul ”Octavian Goga ” Sibiu
Diploma de Bacalaureat
Filologie

Liceul ”Octavian Goga ”Sibiu

Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele
principale studiate/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ/
furnizorului de
formare

1967-1975
Certificat de absolvire
Clasele I-VIII

Școala Generală Sibiu

Limba maternă română

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

Înţelegere
Ascultare
Citire
Limba
Limba

C
2

Engleză

C
2

Engleză

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C
2

Engleză

C
2

Engleză

Scriere
Exprimare scrisă
C
2

B
1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
B1 Franceză B2 Franceză B1 Franceză B1 Franceză

Engleză
Franceză

Competenţe şi abilităţi Bune abilități de comunicare –experiența profesională și cursuri de formare
sociale Capacitate de adaptare lla situaţii noi -dobândită prim experienţă profesională şi
managerială

Competenţe şi Spirit organizatoric –urmare a experienţei acumulate în echipa managerială
aptitudini Leadership-director adjunct din anul 1996 , masterat în management educaţional ,
organizatorice cursuiri de formare în management educaţional şi leadership
–experienţa managerială,cursuri de formare -teambuilding

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi Microsoft Office, Internet -utlizator experimentat ,Platforme educaționale Google
aptitudini de utilizare a Classroom,Edmodo ,Microsoft Teams
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de Nu
conducere
Informaţii suplimentare

