Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

RODICA-DELIA FĂGEȚAN
Str. Constituției, 550253 SIBIU (România)
(+40) 0731909236
rodica.fagetan@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1 Sept 2008–Prezent

Director
Centrul Școlar de Educație Incluziva Nr.1, Sibiu (România)
- conducere executivă, ordonator de credite, angajare, proiectare, organizare, control, evaluare

1 Sept 2008–Prezent

Membru în Comisia de orientare școlară și profesională (COȘP)
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Sibiu (România)
- evaluare, asistență psihopedagogică, orientare școlară și profesională

1 Oct – 22 Dec 2015

Consilier remedial
Inspectoratul Școlar Județean, Sibiu (România)
- elaborare și implementare metodologie de orientare, consiliere și sprijin educațional; identificare/
înregistrare grup țintă; organizare campanie de conștientizare

1 Sept 2006–31 Aug 2008

Director adjunct
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Sibiu (România)
- coordonare, îndrumare, proiectare, organizare, control, evaluare, perfecționare cadre didactice,
responsabil cu imaginea scolii

1 Sept 1991–31 Aug 2006

Profesor psihopedagog titular, gradul didactic I
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Sibiu (România)
- predare-învățare-evaluare

1 Sept 1989–31 Aug 1991

Învățător titular
Școala Gimnazială Nr.21, Sibiu (România)
- predare-învățare-evaluare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2 -23 Feb 2019

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Elemente de
educație incluzivă pentru manageri școlari

Nivelul 3 CEC

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
- designul, proiectarea și dezvoltarea unui program de formare pentru echipele manageriale
- proiectarea planului de dezvoltare instituțională
- proiectarea planului managerial
- proiectarea planului operațional
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12 Oct –17 Dec 2018

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Dezvoltarea și
implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare
pentru școala sibiană incluzivă

Nivelul 3 CEC

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 20142020
- îmbunătățirea competențelor prin dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și
didactice inovatoare, în vederea asigurării de servicii educaționale de calitate și a incluziunii
școlare pentru elevii din unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județul Sibiu

6 Sept –12 Dec 2014

Atestat de formare continuă a personalului didactic - Tehnici de
clarificare a valorilor și educație morală

Nivelul 3 CEC

Universitatea ”Spiru Haret”, Centrul de Formare Profesională, București (România)
- aplicarea adecvată a tehnologiilor de comunicație, multimedia și e-Learning
- proiectarea unor dezbateri pe teme de dezvoltare a personalității
- proiectarea unor secvențe de instruire cu utilizarea unor metode active
- proiectarea unor sesiuni de clarificare a valorilor

Ian –Mar 2014

Atestat de formare continuă a personalului didactic PERSPECTIVE I: Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și
adolescenților prin programe EREC

Nivelul 3 CEC

Asociația de Științe Cognitive din România, Cluj-Napoca (România)
- cunoaștere și înțelegere a principiilor educației rațional emotive și comportamentale (EREC)
- aplicarea fundamentelor și principiilor ERC
- utilizarea tehnicilor EREC
25 Iul – 30 Sept 2011

Atestat de formare continuă a personalului didactic - Tinerii
împotriva violenței

Nivelul 3 CEC

Institutul de Științe ale Educației, București (România)
- utilizarea conceptelor specifice în identificarea și definirea violenței umane dintr-o perspectivă
multidimensională
- aplicarea unor metode adecvate în vederea diminuării actelor de violență
- dezvoltarea unor strategii de prevenire și intervenție asupra violenței școlare
18 Iul – 5 Sept 2011

Certificat de absolvire - MENTOR

Nivelul 5 CEC

Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu (România)
- Comunicare interactivă
- Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru
- Dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor
- Îndrumarea studenților
- Evaluarea performanțelor studenților
- Organizarea și planificarea activității de practică a studenților
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20 Sept – 10 Oct 2010

Certificat - Formare consilieri și asistenți suport pentru
implementarea Strategiei de Descentralizare a învățământului
preuniversitar
Academia de Studii Economice, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, București
(România)
- managementul organizației școlare
- marketing, decizie și previziune în educație
- managementul conflictului în organizația școlară
- proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale
- managementul calității în educație

11 – 14 Sept 2009

Certificat de absolvire - FORMATOR
S.C. Doctus S.R.L., Sibiu (România)
- pregătirea formării
- realizarea activităților de formare
- evaluarea participanților la formare
- aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
- marketing-ul formării
- proiectarea programelor de formare
- organizarea programelor și a stagiilor de formare

24 - 27 Iul 2009

Certificat de absolvire - MANAGER DE PROIECT
S.C. Doctus S.R.L., Sibiu (România)
- stabilirea scopului proiectului și a cerințelor de management integrat
- planificarea activităților proiectului
- realizarea procedurii de achiziții pentru proiect
- managementul riscurilor - managementul echipei de proiect
- managementul comunicării în cadrul proiectului
- managementul calității proiectului

Nov 2006 – Mar 2007

Atestat de formare continuă a personalului didactic - Magister I

Nivelul 3 CEC

Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Cluj-Napoca
(România)
- utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor din țtiințele educației
- proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare
- elaborarea instrumentelor de evaluare
- proiectarea conținuturilor instructiv-educative
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Oct 2006–Iul 2007

Diplomă de master - MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Nivelul 7 CEC

Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (România)
- Management general și management școlar
- Managementul resurselor umane în învățământ
- Managementul strategic și managementul calității în învățământ
- Managementul timpului
-Tehnici de analiză și proiectare în managementul educațional strategic
Mai – Iun 2005

Certificat de absolvire - PROFESOR DE SPRIJIN
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca (România)
- Teoria, metodologia curriculumului și managementul educațional
- Teoria predării-învățării în educația incluzivă
- Psihopedagogia intervenției timpurii
- Terapii corectiv-compensatorii la persoanele cu dizabilități
- Metode și tehnici de cunoaștere a elevilor cu dizabilități și a comunității
- Metode și tehnici de terapia limbajului și dezvoltarea vorbirii
- Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare
- Consilierea și orientarea școlară și profesională a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale

1 Oct 1990–Iun 1995

Diplomă de licență - Psihopedagogie specială

Nivelul 6 CEC

Universitatea ”Lucian Blaga”, Facultatea de Științe, Sibiu (România)
- Psihologie și pedagogie generală
- Psihologie și pedagogie cibernetică
- Management
- Psihosociologia delicvenței
- Psihologia militară și psihofiziologia stressului
-Sociologia educației și didactica pentru adulți

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

A2

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
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- abilitatea de a lucra în echipă și experiență în calitate de membru al echipelor de proiecte europene
Comenius și Erasmus
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Competenţe organizaţionale/
manageriale

- 2015-2020 membru în Consiliul Consultativ al Directorilor
- 2015 - 2020 membru în Comisii ale examenului de definitivat
- 2006-2020 președinte/ membru în Comisia județeană/ națională de titularizare
- 2007-2013 membru în Consiliul de Administrație al CJRAE Sibiu/ al CSEI Sibiu
- 2007-2020 metodist al ISJ Sibiu
- 2007-2010 coordonator al Comisiei Metodice a profesorilor de sprijin din județul Sibiu
- 2009 formator național educație incluzivă în grădiniță
- 2005 responsabil al Comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi
- 2005 consilier pentru proiecte și programe educative

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- leadership (coordonez activitatea a 100 de angajați)
- profesor-evaluator (concurs definitivat, concurs titularizare/ suplinire)
- elaborare de subiecte/bareme pentru concursul de titularizare/suplinire
- elaborare planificari model la disciplina geografie, învățământ special

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

- expert autorizat în utilizarea programelor Admiterea în învățământul liceal de stat, Bacalaureat,
Certificarea calificării profesionale, Mișcarea personalului didactic - Titularizare, Euro 200, Bani de
liceu
- competențe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, obținute prin cursuri de formare

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

- autor articol de management educațional ”Managementul strategic și al calității în învățământul
special” în Revista ”O școală deschisă”, București, 2009, ISBN 973-99734-9-3
- autor articol de specialitate "Modalități de recuperare, ameliorare, compensare și integrare prin
intermediul meloterapiei a elevilor cu dizabilități" în cartea "Toleranță - Relaționare - Comunicare",
Sibiu, 2010, ISBN 978-973-0-09387-2
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