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Curriculum Vitae 

Experiență profesională  

10/2020 – prezent 
Lector universitar 
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

 Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" 
  
 Cadru didactic asociat 

10/2018 – prezent Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 
10/2019 – 07/2020 Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" 

Informații personale Nume și prenume: 
Simion Anca Georgiana 
 

  

Educație și formare  
04/2021 – prezent Program Postdoctoral „Cercetător, viitor antreprenor – Noua generație” 

în cadrul Proiectului POCU123793 
 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
10/2016 – 12/2019 Doctor în Științe ale Educației, Școala doctorală „Educație, Reflecție, 

Dezvoltare”, teza de doctorat în limba engleză  
 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
 

10/2020 – 07/2022 Științe ale Educației, Pedagogie 
 Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
01/10/2017 – 30/06/2018 Studii psihopedagogice NIVEL II 

 Universitatea Babeș-Bolyai - Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 
 
 

01/10/2014 – 01/07/2016 Master în Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 
 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
 

01/10/2014 – 01/07/2016 Master în Management Curricular 
 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
 

01/10/2011 – 30/06/2014 Științe ale Educației, Pedagogia învăţământul primar şi preşcolar 
 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
 

01/10/2003 – 30/06/2007 Interpret Ansamblu – Pian 
 Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca 

 
 

15/09/1996 – 15/06/2000 Diplomă de Bacalaureat 
 Liceul de Muzică "Dinu Lipatti", București 
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10/2017 – 03/2018 Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca 
 Facilitator Mentalitate Deschisă în Educație 

05/2019 – prezent Certificat de Institutul Arbinger prin Institutul Dezvoltării Personale 
România 

  
 Profesor pentru învățământ primar 

09/2014 – 06/2020 Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca 
 

  
 Coordonator/Membru comisii  

10/2022 - prezent Coordonator CCOC în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe 
Dima”, Cluj-Napoca 

10/2021 - prezent Membru comisie CEAC în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe 
Dima”, Cluj-Napoca 

09/2015 – 06/2021  Responsabil comisie metodică învățământ primar, Membru consiliu de 
administrație, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca 

  
 Co-fondator 

10/2015 – prezent Asociația Educațională A.S. 
  
 Corepetitor 

09/2000-06/2001 Liceul de Arte "Haricleea Darclee", Brăila 
09/2000-06/2001 Şcoala Populară de Arte și Meserii ”Vespasian Lungu”, Brăila 

  
Proiecte de cercetare  

 Coordonare 

2022 - prezent Ghid pentru atingerea performanței academice, Fonduri de cercetare, 
alocate de Ministerul Educației pentru planul de cercetare ANMGD 2022 

2022 - prezent 
Învăţarea socio-emoţională (SEL) pentru învăţământul superior, Fonduri de 
cercetare, alocate de Ministerul Educației pentru planul de cercetare 
ANMGD 2022 

  
Apariții media   

• Academic Radio – Muzica și învățarea – 05.2022 – realizare segment radio  
• Revista Garbo – „Bună ziua! Cum vă simțiți azi?” - 23.09.2021 – articol online 
• Academic Radio  – Filă de jurnal – 13.04.2021 – interviu radio 
• NapocaFm – 3.11.2019 – Kidz Blitz – interviu radio 
• EBS Radio – 31.10.2019 - Interviu radio Superteach 
• Sparknews – Anca Simion, o învățătoare pentru ”starea de bine” – 8.10.2019 - articol online 
• Radio Cluj – Importanța scrisului de mână - 30.05.2017 – interviu radio 

 
Cărți/publicații științifice  

 
1. Cărți  

• „Muzica, de la informativ la aplicativ”, Presa Universitară Clujeană, 2022, ISBN 978‐606‐37‐
1374-3 

• „Formarea identității emoționale la școlarii mici prin intermediul audiției muzicale”, ISBN 978-
606-17-1671-5, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2020 

• „Primul meu planificator”, Cluj-Napoca, Editura CASA CORPULUI DIDACTIC , ISBN 978-973-
8210-98-1, 2019 
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• „Activități psihomotrice în contextul colaborării actorilor educaționali”, curs de formare, co-
autor Edmund IENEI, Editura CASA CORPULUI DIDACTIC , ISBN 978-973-8210-97-4, 2016 

• „Jurnal școlar”, Editura CASA CORPULUI DIDACTIC , ISBN 978-973-8210-91-2, 2015 
• „Lumea literelor” – caiet de scriere, co-autor Claudia ZAH, Editura Sinapsis , ISBN 978-606-

8616-15-5, 2014 
 

2. Capitole în volume 

• „Metode și Tehnici de Evaluare Specifice Activităților de Grup”, co-autor Stan Cristian, capitolul 
VI în volumul „Învățarea prin Activități de Grup”, apărut la Didactica Publishing House, p. 219-
222, 2022, ISBN 978-606-048-513-1 

• „ABC pentru cariera didactică muzicală”, co-autor Diana Elena SÂRB, editura MediaMusica, 
2022, ISBN 978-606-645-218-2 

• „Calitatea procesului de învățământ universitar vocațional din perspectiva comunicării inter și 
intra-relaționale”, co-autor Diana Elena SÂRB, secțiunea 2 și 3, editura MediaMusica, 2021, 
ISBN: 978-606-645-176-6 

• „Evaluarea în E-learning”, capitolul XI in volumul „e-DIDACTICA PROCESUL DE INSTRUIRE ÎN 
MEDIUL ONLINE”, apărut la Didactica Publishing House,  p. 365-385, 2021, ISBN 978-606-048-
366-3 

• „Evaluarea în contextual simultaneității”, co-autor Cristian STAN capitol XII în volumul „ghidul 
profesorului din învățământul primar simultan” apărut la Didactica Publishing House, 2020, p. 
333-359 , ISBN 978-606-048-252-9 

• „Educația muzicală, componentă a activității interdisciplinare”, Anca-Georgiana SIMION, 
Editura Eikon, 2014, p. 138 – 140, ISBN 978-606-711-227-6 

3. Studii în volume/reviste științifice 

• „Interpersonal Communication - Determinant Factor in Offline and Online Teaching Activity”, 
în Astra Salvensis. Review of History and Culture Year IX, no. 18, 2021, ISSN: 2344-1887  
indexat SCOPUS 

• „Digital Technology Dimensions from the Perspective of Socio-Emotional Development at 
School Children”, co-autor Marius BĂNUȚ, The European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences, vol. 104, p.324-333, 2021, 10.15405/epsbs.2021.03.02.34 

• „Child wellbeing in the evaluation process at primary school music classes”, Music cognition, 
no.1/2020, ISSN 2601 – 3207 

• „Emotional Identity in the Process of Evaluation in Primary School Children. School and Family 
Expectations”, co-autor Cristian STAN, în Educația 21, 2020, Vol. 18, ISSN 2247-8671 

• "Emotional identity formation in primary school children in a formal context", co-autor Cristian 
STAN, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, vol. 63, p.322-329, 2019, 
https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.06.40 - indexat ISI Web of Science 

• „Development of socio-cultural identity at primary school children through school projects”, 
co-autor Cristian STAN, în European Journal of Multidisciplinary Studies, vol. 7, no.1 , p.  21-
25, 2018, http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v7i1.p21-25  

• „Classroom acoustics in the social and emotional development of primary school children”, în 
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, no. 41, p.  92-100, 
2017, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.06.11 - indexat ISI Web of Science 

• „Proiectele educationale si dezvoltarea personala a elevilor”, PREUNIVERSITARIA, 12,Cluj-
Napoca, ISSN 1842-7618, 2017 

• Co-autor de curriculum „Absenteismul școlar și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie 
a școlii” acreditat prin OM5670/18.12.2017 la CCD Cluj 

• „The Influence of Educational Activities During School Trips/Museums/Spectacles in The 
Process of Teaching Primary School Children”, în The European Proceedings of Social & 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.06.40
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v7i1.p21-25
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Behavioural Sciences, no. 23, p.  572-578, 
2016, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.70 - indexat ISI Web of Science 

• „The Evolution of Handwriting in Primary School. Comparison between Types of Handwriting”, 
în The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, no. 18, p.  596-600, 
2016, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.12.73 - indexat ISI Web of Science 

• „Integrarea activităților extracurriculare în contextul școlar actual”, PREUNIVERSITARIA, 11, 
Cluj-Napoca, ISSN 1842-7618, 2016 

• „Musical education in the Romanian school system from the parents' perspective”, în Procedia 
- Social and Behavioral Sciences, no. 209, p.  484-489, 2015, https://doi.org/10.1016 
/j.sbspro.2015.11.275 - indexat ISI Web of Science 

• „Efectele îmbinării tipurilor de curriculum la nivel micropedagogic”, PREUNIVERSITARIA, Cluj-
Napoca, ISSN 1842-7618, 2015 

• „Strategies for inclusion of students with ADHD through music and physical education in 
primary school”, Editura libreriauniversitaria.it, ISBN 978-88-6292-620-1, 2015 

• „The influence of music in the context of informal/extracurricular activities in young pupils, în 
Transdisciplinarity and communicative Action”, published by Medimond International 
Proceedings, 2015, indexat ISI Web of Science 

• „Music Background in the Classroom: Its Role in the Development of Social-emotional 
Competence in Preschool Children”, co-autor Dana JUCAN, în Procedia Social and Behavioral 
Sciences, no. 180, p.  620 - 626, 2015, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.169 - 
indexat ISI Web of Science 

• „Factorii contextuali de învățare. Influența muzicii în procesul de învățare la elevii de şcoala 
primară”, co-autor Ionut-Dorin STANCIU, Editura Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-
4438-7052-8, 2013, P.  211 – 221 

 
Competențe de formator  

  

16.11.2022 

Coordonare și susținere workshop 
Evaluarea în învățământ și particularități ale evaluării în universități muzicale 
Parte din activitățile proiectului Muzica în Universitate: Strategii pentru 
Îmbunătățirea Calităţii-2022 (MUSIC) finanțat prin Fondul Internațional de 
Dezvoltare  (CNFIS-FDI-2022-0469) 

 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" 
  

18.11.2022 

Coordonare și susținere curs simultan 
Interactivitate și învățare. O perspectivă didactică 
Parte din activitățile proiectului Muzica în Universitate: Strategii pentru 
Îmbunătățirea Calităţii-2022 (MUSIC) finanțat prin Fondul Internațional de 
Dezvoltare  (CNFIS-FDI-2022-0469) 

 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" 
  
 Mentor de practică pedagogică observativă 

03/2018 – 03/2018 
02/2017 – 06/2017 

Studente de la specializarea PIPP, forma de învățământ cu frecvență, din 
cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-
Bolyai 

  
 Formator 

11.03.2021 Webinar cu tema  „În rol de elev”, online, Superteach 
08.12.2020 Webinar „Cum alegi un subiect de cercetare”, ANMGD 
23.08.2020 Webinar cu tema „Emoții la școală în vremuri noi”, online, Superteach 

4.02 – 3.03. 2020 
Curs „Starea de bine a oamenilor”, Universitatea vârstei a 3-a, 
Universitatea Babeș-Bolyai 
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13.05.2019 
Workshop cu tema „Cum să ne pregătim pentru concursul de titularizare”, 
ALUMNY DAY-FPSE, Cluj-Napoca 

13-15.12.2019 Workshop formare de formatori, Cluj-Napoca, Superteach  
  
 Formator - CCD Cluj 

28.11.2018 Activitatea culturală „Sărbătorim România!” 100 de de ani de la Marea 
Unire, 4 ore 

29.05.2018 Activitatea metodică „Să învățăm și să ne jucăm cu muzica”, 5 ore 

09/2016 – 05/2017 Activitatea metodică „Abordarea integrată - etapă esențială în formarea 
competențelor la elevii din clasa pregătitoare și ciclul primar”  

03/2017 – 03/2017 Activitatea științifică „Rolul alimentației sănătoase pentru creșterea și 
dezvoltarea armonioasă la elevii din clasele primare", 5 ore 

01/2017 – 01/2017 Activitatea metodică „Părintele, partenerul de lecții al elevului”, 5 ore 
  

 
Implicare Proiecte Educaționale 

• Coordonator – „Five o’clock joy” - aprilie – iunie 2021 
• Inițiator și coordonator – Proiect Internațional „2020 Primăvara în casă” – aprilie – iunie 2020 
• Inițiator și formator „Starea de bine a elevilor la școală prin emoții și muzică” – 2019-2020 

 
Participare cursuri/seminarii/ateliere/stagii de formare/stagii de cercetare 

1. Stagii de formare/stagii de cercetare 
• Participare la stagiu de cercetare în cadrul FEP-UCP Fall International Week 2022, găzduit de 

Facultatea de Educație și Psihologie din cadrul Universității Catolice Portugheze din Porto, 
Portugalia, 24-28 octombrie 2022, Fonduri ale Ministerului Educației 

• Participare la stagiu de formare Facultatea de pregătire a personalului didactic, Universitatea 
de Valencia, Spania, 30.04.2022 – 7.05.2022, ERASMUS+ 

2. Cursuri de formare 
• Participare la cursul „Choir Conducting and Chamber Music” susținut de Konrad von Abel, 

Niederaltaich, Germania, 6 – 15 august 2022 
• Participare la cursul „Choir Conducting and Chamber Music” susținut de Konrad von Abel, 

Colditz, Germania, 17 – 26 august 2021 
• Participare la cursul „ECDL Pedagogie digitală”, organizat de ECDL România, martie – aprilie 

2021 
• Participare la cursul de formare „Descoperă Educația Finlandeză” organizat de Edustudio 

Helsinki, în perioada 4-8 noiembrie 2019 
• Participare la cursul online „Ensuring success for all: tools and practices for Inclusive 

schools” organizat de Harvard Graduate School of Education, 21 oct – 3 nov 2020 
• Participare la cursul online „Profesor în online”, organizat de Digital Nation, 9-17 mai 2020 
• Participare la cursul „Descoperă educația finlandeză”, Helsinki, Finlanda, 3-10 noiembrie 

2019  
• Participare la cursul internațional „The teacher within: a caring mentor” organizat de 

Fundația Transylvania College”, în data de 20 iulie 2019, Cluj-Napoca 
• Participare la „Programul de formare continuă pentru experți evaluatori de manuale CEEM” 

acreditat prin OM 5612/19.12.2019, în perioada 18.01.2020 – 01.02.2020     
• Participare la cursul de formare ”Viitorul educației și învățarea transdisciplinară” în cadrul 

Centrului de Formare Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica 
Sibiu, în perioada 1-2 iunie 2019, Sibiu 

• Participare la cursul "Mentalitatea Deschisă în Educaţie" organizat de SuperTeach și Institutul 
Arbinger , în perioada 3-7 mai 2019, Iași  
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• Participare la cursul de formare ”Evaluarea elevilor între testare și învățare” în cadrul 
Centrului de Formare Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica 
Sibiu, în perioada 1-3 februarie 2019, Târgu Mureș 

• Participare la cursul de formare ”Individual Learning Plans” în cadrul Centrului de Formare 
Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica Sibiu, în perioada 
10 ianuarie 2019, Sibiu 

• Participare la cursul de formare ”Teaching Methods for Diverse Learners” în cadrul Centrului 
de Formare Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica Sibiu, în 
perioada 7-8 ianuarie 2019, București 

• Participare la cursul de formare ”Managementul carierei didactice” în cadrul Centrului de 
Formare Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica Sibiu, în 
perioada 13-14 decembrie 2018, Cluj-Napoca 

• Participare la cursul de formare "JOBS - Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a 
elevilor” acreditat prin OMEN nr 4586/29.08.2017, în perioada 10-24 noiembrie 2018, Cluj-
Napoca 

• Participare la cursul de formare ”Tehnici de predare” în cadrul Centrului de Formare 
Profesională al Fundației Didactica Sibiu ”Teacher Training Centre”, în perioada 4-6 mai 2018, 
Cluj-Napoca 

• Participare la cursul de formare ”Comunicare activă pentru profesori” în cadrul Centrului de 
Formare Profesională ”Finnish Teacher Training Centre” al Fundației Didactica Sibiu, în 
perioada 9-11 martie 2018, Cluj-Napoca 

• Participare la curs de formare continuă cu durata de 90 de ore ”Metodist în învățământul 
preuniversitar” organizat de Asociația Didakticos Timișoara, în perioada 17 noiembrie - 
17 decembrie 2017 

• Participare la curs de specializare cu durata de 90 de ore ”Mentor - COR 235902” organizat 
de Asociația Didakticos Timișoara, în perioada 16 octombrie - 3 noiembrie 2017 

• Curs de formator (COR242401) organizat de SC Learn&Vision SRL, 16 ianuare 2015 - 14 
februarie 2015; 

• Participare la programul de formare continuă "Competenţe integrate pentru societatea 
cunoaşterii" (25 de credite transferabile), organizat de CCD Cluj, în perioada 14 octombrie -
11 decembrie 2014 

• Participare la programul de formare continuă "Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din 
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare" (16 de credite transferabile), organizat de 
CCD Cluj, în perioada 8-12 septembrie 2014 

3. Formare continuă 
• Participare la activitatea de formare continuă "Abordarea integrată  - etapă esențială în 

formare competențelor la elevii din clasa pregătitoare și ciclul primar", organizată de CCD 
Cluj, în perioada septembrie 2016 - mai 2017 

• Participare la activitatea de formare continuă "Abordarea integrată a învățării la clasa 
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a", organizată de CCD Cluj, in data de septembrie 2014 - mai 
2015 

• Participare la programul de formare continuă "Personalul didactic din sistemul de învățământ 
preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieți vieții" (5 de 
credite transferabile), proiect POSDRU/174/1.3/S/14155, în perioada 12 ianuarie - 31 martie 
2015 

• Participare la sesiunea de formare cu tema "Formare de bază în domeniul prevenirii 
consumului de droguri" organizat de Agenția Națională Antidrog, în perioada 22-31 martie 
2016 

4. Seminarii/ateliere/activități metodice 
• Participare la Wokshopul - Dimensiunea de politici a tezei de doctorat un „must have” sau un 

„nice to have”, organizat de către Asociația Română de Cercetare în Educație (ARCE), 30 iunie 
2022 
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• Seminarul cu tema ”Strategii de redactare și publicare a unui articol științific”, susținut de 
prof. dr. Alexandru Minea, în cadrul proiectului CNFIS-FDL-2019-0111, 3 iunie 2019, Cluj-
Napoca  

• Participare la programul de formare Școala de vară "Icoane pe sticlă în Transilvania" avizat 
de MENCS, în perioada 25-28 iulie 2017 

• Participare la activitatea metodică "Rolul formatorului în dezvoltarea personală și 
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar", organizată de CCD Cluj, in 
data de 10 mai 2017 

• Participare la activitatea științifică "Tulburarea hiperkinetică cu deficit atențional (THDA) - 
între mit și realitate", organizată de CCD Cluj, in data de 25 mai 2017 

• Participare la activitatea științifică "Egali dar diferiți", organizată de CCD Cluj, in data de 4 mai 
2017 

• Participare la workshop-ul "Diagnostic și evaluare în tulburările specifice de învățare. Practici 
curente și demersuri validate științific" organizat de Departamanetul de Psihopedagogie 
Specială și Laboratorul LEARN-ID din cadrul UBB, în data de 24 martie 2017 

• Participare la programul de formare Școala de vară "Icoane pe sticlă în Transilvania" avizat 
de MENCS, în perioada 13-16 iulie 2016 

• Participare la activitatea metodică "Integrarea școlară a copiilor cu probleme de sănătate 
mentală", organizată de CCD Cluj, in data de 25 noiembrie 2015 

• Participarea la atelierul online „Datele de autor în Web of Science” organizat de Clarivate 
Analytics și Enformation, 29 octombrie 2020 

• Participarea la atelierul online „Analiza datelor Open Access în 
Web of Science” organizat de Clarivate Analytics și Enformation, 22 octombrie 2020 

• Participarea la atelierul online „Începe anul universitar cu instrumentele 
Web of Science” organizat de Clarivate Analytics și Enformation, 24 septembrie 2020 

• Participarea la atelierul online „Manuale 3D digitale” organizat de MEN și Editura Didactică și 
Pedagogică, 26 mai 2020 

• Participarea la atelierul online „Cum se realizează o revizuire a literaturii” organizat de Clarivate 
Analytics și Enformation, 14 mai 2020 

• Participarea la atelierul online „Cum să economisești timp cu EndNote” organizat de Clarivate 
Analytics și Enformation, 7 mai 2020 

• Participarea la atelierul online „Informații despre Open Access de la Web of Science" organizat 
de Clarivate Analytics și Enformation, 12 noiembrie 2019 

• Participarea la atelierul online „Webex Clarivate Analytics Author Records sunt acum disponibili 
în Web of Science" organizat de Clarivate Analytics și Enformation, 31 octombrie 2019 

• Participare la atelierul „Metode moderne în pedagogia muzicală”, Cantus Mundi, Timișoara, 
15 octombrie 2019 

• Participarea la atelierul online „Află totul despre datele de finanțare" organizat de Clarivate 
Analytics și Enformation, 30 septembrie 2019 

• Participarea la atelierul online „Descoperă valoarea accesului la mai multe baze de date în Web 
of Science” organizat de Clarivate Analytics și Enformation, 6 septembrie 2019 

• Participarea la atelierul online „Unde să publici: utilizarea Journal Impact Factor” organizat de 
Clarivate Analytics și Enformation, 23 aprilie 2019 

• Participarea la atelierul online „Cum identificați domenii de cercetare de top pentru instituția 
dvs.” organizat de Clarivate Analytics și Enformation, 20 februarie 2019 

• Participarea la atelierul online „Identificarea, utilizarea și analiza conținutului Open Access în 
Web of Science” organizat de Clarivate Analytics și Enformation, la 23 ianuarie 2019 

• Participarea la atelierul online "Scopus: Cum te ajută?" organizat de Brightalk și Elsevier, 10 
decembrie 2018 

• Participarea la atelierul online „ScienceDirect: Ce este nou?" organizat de Brightalk și Elsevier, 
30 noiembrie 2018 

• Participarea la atelierul online „Web of Science, o scurtătură către textul integral" organizat de 
Clarivate Analytics și Enformation, la 21 noiembrie 2018 
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• Organizare de expoziție de machete și desene ”Case tradiționale românești din diferite regiuni” 
în cadrul activității culturale ”Sărbătorim România” la CCD Cluj în decembrie 2017 

 
Conferințe internaționale 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea „Promoting the values of higher education. Student 
attitude and personal values”, 24-25 iunie 2022 

• Participare la Conferința Internațională Educație, Religie, Familie în Societatea 
Contemporană, cu lucrarea „ Interpersonal Communication - Determinant Factor in Offline 
and Online Teaching Activity”, Ediția a III-a, 15, 16 octombrie 2021, Beclean, România 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea „Children’s Emotional Health in the Context of E-Learning. 
Parents’ and Teachers’ Perspective", online, 25 iunie 2021 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Dimensions of digital technology from the perspective of 
socio-emotional development at primary school children", online, 3 iunie 2020 

• Participare la Conferinţa Internaţională ENSEC2019, cu lucrarea "Well-being of children and 
the dynamics of the digital age", Budapesta, 29-31 august 2019 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Development of Socio-Emotional Competence through 
collaborative Learning in Primary School", co-autor Cristian STAN, Cluj-Napoca, 12-13 iulie 
2019 

• Participare la World Conference on Educational Sciences cu lucrarea ”Developing Learning 
Abilities Through Flexible Teaching Strategies”, co-autor Olga CHIȘ, Milano - Veneția, 7-
10 februarie, 2019  

• Participare la conferința „Dare to Learn - The Festival for Rethinking Learning”, Helsinki, 
Finlanda, 18-19 septembrie 2018  

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Emotional identity formation in primary school children 
in a formal context", co-autor Cristian STAN, Cluj-Napoca, 6-7 iulie 2018 

• Participare la Congresul Internaţional in Educație - ERPA 2018 - cu lucrarea ”The Importance 
of Social and Emotional Development of Primary School Children in The Learning Process of 
Literacy Skills”, Istanbul, co-autor Cristian STAN, in perioada 28 iunie - 3 iulie 2018 

• Participare la Conferința Internațională de Științe Sociale ediția a XIV-a, cu lucrarea 
”Development of socio-cultural identity at primary school children through school projects”, 
Frankfurt, în perioada 2 - 3 martie 2018 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Classroom acoustics in the social and emotional 
development of primary school children", Cluj-Napoca, 7-8 iulie 2017 

• Participare la Conferinţa Internaţională ”Specific Learning Disorders: scientific evidence and 
pragmatic approaches” organizată de Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul 
UBB Cluj, în data de 26 mai 2017 

• Participare la Conferinţa Internaţională Edu-World cu lucrarea "The Influence of Educational 
Activities During School Trips/Museums/Spectacles in The Process of Teaching Primary 
School Children", Piteşti, 4-5 noiembrie 2016; 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "The evolution of handwriting in primary school children. 
Comparison between two types of handwriting", Cluj-Napoca, 8-9 iulie 2016; 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Musical education in the Romanian school system from 
the parents' perspective", Cluj-Napoca, 3 iulie 2015; 
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• Participare la Conferinta Internationala "Masa critică pentru o educație de calitate", ediția a 
III-a, cu lucrarea "Implicarea părinților în procesul de integrare a elevilor în școală", Cluj-
Napoca, 8-9 mai 2015; 

• Participare la Conferința Internațională "The Future of Education" cu lucrarea "Strategies for 
inclusion of students with ADHD through music and physical education in primary school", 
Italia, 11-12 iunie 2015; 

• Participare la Conferinţa Internaţională "Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei" 
cu lucrarea "Rolul mijloacelor iconice şi grafice în cunoaşterea şi explorarea mediului la clasa 
pregătitoare", Cluj-Napoca, 13-14 decembrie 2014; 

• Participare la Conferinţa Internaţională LUMEN cu lucrarea "Influenţa muzicii în contextul 
activităţilor extracurriculare la şcolarii mici", Târgovişte, 21-22 noiembrie 2014; 

• Participare la Conferinţa Internaţională Edu-World cu lucrarea "Rolul audiţiei muzicale în 
dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale la copiii de vârstă preşcolară" co-autor Dana 
Jucan, Piteşti, 7-9 noiembrie 2014; 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei "Educaţie, 
Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "The external factors of socio-emotional development 
behavior. The effect of music listening on primary school children", Cluj-Napoca, 5-7 iunie 
2014; 

• Participare la Conferinţa Internaţională „Creativitate şi inovaţie în educaţie", cu lucrarea 
"Educaţia muzicală, componentă a activităţii interdisciplinare", Târgu- Mureş, 5-7 mai 2014; 

• Participare la Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei 
"Educaţie, Reflecţie, Dezvoltare" cu lucrarea "Factorii contextuali de învățare. Influența 
muzicii în procesul de învățare la elevii de şcoala primară", co-autor Dorin STANCIU,Cluj-
Napoca,17-18 mai 2013. 

 
Conferințe naționale 

• Participare la Conferința CCOC ASE, organizată de Centrul de Consiliere şi Orientare în 
Carieră, Academia de Științe Economice, București, 9 decembrie 2022 

• Participare la Simpozionul de Cogniție, online, cu lucrarea „Child wellbeing in the evaluation 
process at primary school music classes”, 15 aprilie 2020 

• Participare la Simpozionul „Trecut, prezent și viitor în învățământul vocațional preuniversitar 
clujean” organizat de Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca cu lucrarea 
„Valenţele proiectelor educaţionale desfăşurate cu implicarea şcolilor vocaţionale”, 23 
noiembrie 2018 

• Participare la conferința SuperTeach Cluj-Napoca, 3 noiembrie 2018 
• Participare la Conferința „Educație prin Știință” 2017 organizată de CCD Cluj în data de 30 

octombrie 2017 
• Participare la Conferința națională de cercetare în educație - ”Cultura cercetării educaționale 

în spațiul universitar” organizată de UBB Cluj, septembrie 2017 
• Participare la Simpozionul PREUNIVERSITARIA cu lucrarea "Proiectele educationale si 

dezvoltarea personala a elevilor", Cluj-Napoca, 20 mai 2017 
• Participare la Conferința națională Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar – 

„Profesorul - bucuria cunoașterii”, organizat de ULBS, în perioada 28 - 30 aprilie 2017 
• Participare la Simpozionul PREUNIVERSITARIA cu lucrarea "Integrarea activităților 

extracurriculare în contextul școlar actual", Cluj-Napoca, 9 aprilie 2016 
• Participare la Simpozionul PREUNIVERSITARIA cu lucrarea „Efectele îmbinării tipurilor de 

curriculum la nivel micropedagogic", Cluj-Napoca, 21 martie 2015 
• Participare la Simpozionul Naţional „Educaţie şi Formare", cu lucrarea "Conexiunea muzico-

lingvistică componentă a procesului de formare a competenţelor de comunicare la limba şi 
literatura română", Năsăud, 30 mai 2014 

• Participare la Simpozionul Judeţean „Dialog între Culturi", cu lucrarea "Sărbătoarea 
Mărţişorului în contextul relaţiilor interculturale româno-elene", Cluj-Napoca, 10 aprilie 2014 
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• Participare la Simpozionul PREUNIVERSITARIA cu lucrarea "Valențele instructiv-educative ale 
audiţiei muzicale", Cluj-Napoca, 29 martie 2014 

• Participare la Conferinţa Naţională „Dimensiuni ale educației şi formării în şcoala 
contemporană" cu lucrarea "Efectele sunetelor muzicale în comportamentul școlarilor 
mici",Vatra Dornei, 6 decembrie 2013 

• Participare la Conferinţa Naţională „Dezvoltări pedagogice în învățământul contemporan" cu 
lucrarea "Funcţia audiţiei muzicale în dezvoltarea prerechizitelor şcolare la şcolarul 
mic",Sighetu Marmaţiei,15-16 noiembrie 2013. 

 

Competențe lingvistice 

Limba engleză     
Comprehensiune 

orală Citit Exprimare scrisă Conversație Scris 

B1 B1 B2 B2 B2 
     

Limba franceză     
Comprehensiune 

orală Citit Exprimare scrisă Conversație Scris 

A2 B1 A1 A1 A2 
 
Competențe digitale 

Autoevaluare 
Procesarea 
informației 

Comunicare Crearea de 
conținut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

 
• certificat ECDL Pedagogie digitală, certificat nr. RO-C 84384/28.04.2021; 
• certificat Digital Nation – Profesor în online, certificat nr. DN-PO-4-60877B22; 
• bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook); 
• utilizarea platformelor Microsoft Teams, Google Apps, Zoom. 

Competențe de comunicare și interpersonale 
• capacitate foarte bună de comunicare; 
• competențe de comunicare şi relaționare cu elevii/studenții; 
• competențe bune de lucru în echipă dobândite profesional; 
• capacitatea de a comunica persuasiv; 
• capacitate bună de adaptare la medii profesionale antrenante şi dinamice. 

 
Competențe organizatorice 

• organizare cursuri de formare; 
• competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific învățământului primar 

- responsabil metodic clasele pregătitoare - clasa a IV-a; 
• competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic; 
• competenţe de evaluare; 
• capacitate de planificare a activităţilor; 
• experienţă în coordonarea echipei şi lucrul în echipă; 
• experienţă în logistică ca urmare a formării la locul de muncă. 
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Competențe artistice/sportive 
• coristă - corala „viva la musica" din cluj-napoca, din cadrul forumului german, ianuarie 2014 

- septembrie 2019; 
• coristă - corala universitarilor clujeni, u.b.b. ianuarie 2014 – septembrie 2019; 
• coristă - corul catedralei mitropolitane din cluj-napoca, februarie 2002-martie 2007; 
• recitaluri muzicale susţinute între anii 1996-2007, în calitate de pianist (interpretă) şi de 

corepetitoare. 
• abilităţi privind iconografia populară transilvăneană (teorie şi tehnică); 
• jucător de tenis de câmp. 

 


