CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAŢII PERSONALE

Nume/ prenume
Adresa
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

PĂDURARU MONICA-ELISABETA
Mobil:

0723888898

monicapaduraru@yahoo.com
Română
13.04.1975
Feminin

Domeniul ocupaţional Educaţie, Formare
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul Doctrine Economice, Psihopedagogie, Didactică şi Comunicare
în Economie
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la)

octombrie 2007– în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele: Psihologia Educaţiei,
Pedagogie, Management Educaţional, Managementul clasei de elevi,
Comunicare didactică
coordonare Practică pedagogică,
elaborare de cursuri universitare;
cursuri de Pedagogie, Comunicare didactică şi Managementul organizaţiei
şcolare în cadrul cursurilor postuniversitare de pregătire psihopedagogică;
elaborarea programelor, selectarea conţinuturilor;
îndrumarea activităţilor de cercetare şi a lucrărilor studenţilor;
evaluarea curentă şi sumativă a activităţii studenţilor;
membru în comitetul de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale DPPD
– ASE;

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la)

2009– în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil program de formare continuă MANAGER XXI şi formator

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

elaborarea curriculum-ului
promovarea programului de formare continuă
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-

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

selectarea echipei de formatori
susţinerea de cursuri în cadrul programului de formare continuă
(Managementul organizaţiei şcolare, Proiectarea, managementul şi
evaluarea programelor educaţionale, Managementul conflictului în
organizaţia şcolară)
evaluarea pe parcurs / finală a programului de formare şi a cursanţilor

Casa Corpului Didactic Ialomiţa
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la)

2009 – în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil program de formare continuă EUROMANAGEUL ŞCOLAR şi
formator

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

elaborarea curriculum-ului
promovarea programului de formare continuă
susţinerea de cursuri în cadrul programului de formare (Managementul
stresului)
evaluarea pe parcurs / finală a programului de formare

Expert Audit Group, Oneşti
Training, formare / Sector privat

Perioada (de la – până la)

2009 – în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Formator, Curs Managementul Formării (formare de formatori)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

elaborarea curriculum-ului (programă, suport de curs)
susţinerea sesiunilor de formare şi evaluare în cadrul programului de
formare
evaluarea pe parcurs / finală a cursanţilor

Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la)

2007 – 2008

Funcţia sau postul ocupat

Formator, Curs de formare continuă COLEGIUM

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

elaborarea curriculum-ului (programă, suport de curs)
susţinerea sesiunilor de formare şi evaluare în cadrul programului de
formare (Psihologia educaţiei, Managementul conflictului)
evaluarea pe parcurs / finală a cursanţilor

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la)

ianuarie 2005 – septembrie 2007

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Susţinerea seminariilor de Psihologia Educaţiei, Pedagogie, Management
Educaţional, Comunicare Didactică;
Coordonare Practică pedagogică,
Elaborarea programelor, selectarea conţinuturilor;
Îndrumarea activităţilor de cercetare şi a lucrărilor studenţilor
Evaluarea curentă şi sumativă a activităţii studenţilor
Secretar în comisia corectare a lucrărilor pentru concursul naţional de titularizare a
profesorilor economişti din învăţământul liceal
Membru în comisia de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice organizate
de DPPD - ASE

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ Sector public

Perioada (de la – până la) februarie 2002 – decembrie 2004
Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Susţinerea seminariilor de Psihologia Educaţiei, Pedagogie, Management
Educaţional, Comunicare Didactică;
Elaborarea programelor, selectarea conţinuturilor;
Îndrumarea activităţilor de cercetare şi a lucrărilor studenţilor
Evaluarea curentă a activităţii studenţilor

Liceul Particular Octav-Onicescu
Educaţie/ Sector privat

Perioada (de la – până la)

februarie 2002 – octombrie 2004

Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline socio-umane

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Activităţi de predare – Psihologie, Logică, Filosofie, Economie
Realizarea documentelor curriculare specifice

-

Responsabil arie curriculară “Om - Societate”

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

2007 – 2011
doctor în Ştiinţele Educaţiei
Paradigme în ştiinţele educaţiei; Metode avansate de cercetare cantitativă în ştiinţele
educaţiei; Metode avansate de cercetare calitativă în ştiinţele educaţiei;
Managementul de proiect (de cercetare); Seminar de cercetare; Cercetări evaluative
în educaţie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Doctorat
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Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

26 august 2009 – 18 septembrie 2009
certificat de calificare – ocupaţia FORMATOR
Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la
formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării;
Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi a stagiilor de
formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Filiala Baia Mare a FIPCM „Spiru Haret”

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

curs de perfecţionare

Perioada de la până la

17-21 septembrie 2007
2-12 iulie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat
Training of Trainers workshops on „Modular In-plant Training Design, Development
and Implementation”

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

International key policy dimensions in in-company training development
Training for employability, training and retraining delivery methods
Characteristics and methodology of modular employment oriented training
programme design and development
Key steps in the overall development process of Modular Employment / Competency
oriented In-plant Training development
Design and development of company specific modular training programs / packages
based on TNA findings and identified competencies
Integration of Key/work related Generic Skills into MIT approach
Learning objectives: bridging analytical steps with learning module/training delivery
Design of Learning Module
Overwiew of Occupational Health and Safety: code of practise, training, application
Evaluation of In-plant training in view of efficiency, effectiveness, relevance and
return of investment on training
Overview in Designing and Developing of Learning / Training Materials / Media using
ICT

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH – Germany
INWENT

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Curs de perfecţionare

Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

24-25 martie 2007
certificat formator Educaţia pentru drepturile omului
Arta facilitării
Paşi în educaţia pentru drepturile omului
Modalităţi de încurajare a educaţiei pentru drepturile omului
Metode folosite în programele de drepturile omului
Evaluarea programelor de drepturile omului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Fundaţia Life

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

curs de formare continuă
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Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

26.09.2005 – 16.02.2006
Bursă de studiu ERASMUS
Organizacion y gestion de centros educativos; Recursos humanos a las
organizaciones; Creatividad aplicada a la educacion; Practicum II

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitat de Barcelona, Facultad de Pedagogia

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Master

Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

2004-2006
diplomă de master în MANAGEMENT ŞI EVALUARE EDUCAŢIONALĂ
Şcoala ca organizaţie; Metode cantitative în cercetarea educaţională; Managementul
şcolii; Măsurare şi evaluare educaţională; Metode calitative în cercetarea
educaţională; Evaluarea programelor educaţionale; Administraţia şi gestiunea
unităţilor de învăţământ; Practică de specialitate; Inovaţii în teoria şi practica evaluării
(metode alternative de evaluare); Psihodiagnoza personalităţii; Fundamente şi
strategii de evaluare instituţională şi a personalului didactic

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Master

Perioada de la până la
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

1994 - 1999
Diplomă de licenţă în PSIHOLOGIE
Fundamentele psihologiei; Logica; Statistică psihologică; Psihologie experimentală;
Pedagogie; Neurocibernetică şi neuropsihologie; Psihologie socială; Psihologia
personalităţii; Psihologia vârstelor; Bazele psihodiagnosticului; Practică de
specialitate; Psihologie şcolară; Psihologie cognitivă; Metodica predării psihologiei;
Psihopatologie şi psihiatrie; Practică pedagogică; Psihologie economică; Psihologia
creativităţii; Marketing; Psihopterapie; Psihologie organzaţională şi managerială;
Psihologie clinică; OSP şi consiliere psihologică; Psihologia familiei şi psihoterapie;
Terapii de familie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

studii superioare – nivel licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă
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Limba spaniolă

C2

Utilizator
experiementat

Utilizator
C2 experiementat C2

Utilizator
experiementat

C2

Utilizator
independent

C2

Utilizator
independent

Limba engleză

C2

Utilizator
experiementat

Utilizator
C2 experiementat B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

B1

A1

Capacitate de a lucra in echipă, capacităţi si competenţe de comunicare, empatie,
dezvoltate ca urmare a participării la activităţi şi proiecte în cadrul DPPD şi în alte
colaborări.
organizare rapidă şi eficientă, capacitate de motivare şi leadership, dezvoltate ca
urmare a participării directe la activităţi şi proiecte din cadrul DPPD în calitate de
responsabil / coordonator (manager centrul de formare Constanţa – POSDRU
Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar, responsabil program formare

continuă MANAGER XXI, responsabil program formare continuă
EUROMANAGERUL ŞCOLAR), administrarea documentelor
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe
Referinţe

utilizare MS Office, navigare Internet
muzică vocală (membru în Corul Euterpe)
Permis de conducere categoria B
publicare de articole, studii
managementului conflictului

şi

cărţi

în

domeniul

psihologiei,

pedagogiei,

diplome şi certificate
La cerere
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