Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Norel Mariana

NOREL MARIANA
+40 268470190
mariana_norel@unitbv.ro, mariana.norel@gmail.com

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
1 oct. 2014 – prezent

Profesor universitar
Coordonatorul programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (forma de învăţământ cu frecvență)
Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (de la 1
iulie 2017)
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29, 500036, Braşov, România,
www.unitbv.ro
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică pentru:
- programul de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cursurile de
Literatura română şi literatura pentru copii, Limba română, Didactica domeniului experienţial
Limbă şi comunicare, Didactica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar),
- programele de studii masterale Resurse umane în educaţie. Formare şi management
(cursurile: Designul activităţilor metodice, Programe de formare prin e-Learning. Cercetare
aplicativă) și Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici (cursurile: Didactica
activităţilor de educație timpurie și a școlarității mici, Modele didactice pentru educația timpurie
și școlaritatea mică, Folclorul și tradițiile populare în educația timpurie și în școlaritatea mică,
Valențe formativ-educative ale literaturii pentru copii).
▪ Cursuri de limba italiană pentru studenții Facultății de Muzică și Facultății de Alimentație și
Turism.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie

1 oct. 2011 – 30 sept. 2014

Conferențiar universitar
Coordonatorul programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (forma de învăţământ zi şi ID)
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29, 500036, Braşov, România,
www.unitbv.ro
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii specialiştilor pentru:
- programul de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (pentru cursurile
de Literatura română şi literatura pentru copii, Limba română, Didactica domeniului
experienţial Limbă şi comunicare, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul
primar),
- programul de studii masterale Resurse umane în educaţie. Formare şi management (pentru
cursurile: Promovarea instituțiilor școlare și a cursurilor de formare. Cercetare aplicativă;
Designul activităţilor metodice, Programe de formare prin e-Learning. Cercetare aplicativă).
Tipul sau sectorul de activitate Educație

martie 2008 – 30 sept. 2011

Conferențiar universitar
şef catedră Pedagogie
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29, 500036, Braşov, România,
www.unitbv.ro
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▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii specialiştilor pentru:
- programul de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (pentru cursurile
de Literatura română şi literatura pentru copii, Limba română, Metodica domeniului
experienţial Limbă şi comunicare, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul
primar, Tehnologia informației și a comunicațiilor, Instruire asistată de calculator),
- programul de studii de licenţă Pedagogie (pentru cursurile de Tehnologia informației și a
comunicațiilor, Instruire asistată de calculator),
- programul de studii masterale Resurse umane în educaţie. Formare şi management (pentru
cursurile: Promovarea instituțiilor școlare și a cursurilor de formare. Cercetare aplicativă;
Designul activităţilor metodice, Programe de formare prin e-Learning. Cercetare aplicativă).
▪ Activități de tip managerial: cordonarea activității membrilor Catedrei de Pedagogie,
reprezentarea și promovarea Catedrei în relație cu celelalte catedre din Universitate, cu alte
facultăți de profil din țară și din străinătate, cu comunitatea locală și cu diferite instituții.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie
1 oct. 2003 – martie 2008

Lector universitar titular
şef catedră Pedagogie (din 2004)
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29, 500036, Braşov, România,
www.unitbv.ro
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii specialiştilor pentru:
- programul de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (pentru cursurile
de Literatura română şi literatura pentru copii, Limba română, Metodica activităților de educare
a limbajului, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Tehnologia
informației și a comunicațiilor, Instruire asistată de calculator).
▪ Activități de tip managerial: cordonarea activității membrilor Catedrei de Pedagogie,
reprezentarea Catedrei în relație cu celelalte catedre din Facultate, cu alte facultăți de profil
din țară și din străinătate, cu comunitatea locală și cu diferite instituții.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie

15 noiembrie 2002 – 31 aug.
2007

Expert CNC pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare” (încadrare prin
cumul)
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti, România
▪ Expertiză şi evaluare curriculum pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare”
Tipul sau sectorul de activitate Educație

1 sept. 1990 – 30 sept. 2003

profesor de limba şi literatura română
Şcoala Normală „Bod Péter”, Str. Ady Endre, nr. 20, 525400, Tg. Secuiesc, Jud. Covasna,
România
▪ Activităţi didactice şi metodice la disciplinele: Limba şi literatura română, Metodica predării
limbii şi literaturii române
▪ Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna
▪ Cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania din Braşov, Departamentul de Pregătire
a Personalului Didactic (1997-2003)
Tipul sau sectorul de activitate Educație

1 sept. 1986 – 31 aug. 1990

profesor de limba şi literatura română
Liceul Industrial Nr. 3, Str. Kanta nr. 23, 525400, Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, România
▪ Activităţi didactice şi metodice la disciplina Limba şi literatura română
▪ Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna
Tipul sau sectorul de activitate Educație

1 sept. 1981 – 31 aug. 1986

profesor de limba şi literatura română
Şcoala Generală Nr. 4, Str. Nemere, nr. 2, 525400, Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, România
▪ Activităţi didactice şi metodice la disciplina Limba şi literatura română
Tipul sau sectorul de activitate Educație
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
6 iulie – 17 iulie 2015

Certificat de absolvire – formator
S. N. CRUCEA ROȘIE, Brașov
▪ Evaluator în sistemul formării profesionale continue

23 iunie – 09 iulie 2015

Certificat de absolvire – evaluator
SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL, Brașov
▪ Evaluator în sistemul formării profesionale continue

11 iulie – 15 iulie 2014

Certificat de absolvire – evaluator proiecte
CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE
EUROPENE, București
▪ Evaluator proiecte

12 septembrie – 8 octombrie
2011

Atestat – expert
European Center of Education, Roma, Italia
▪ Expert în evaluarea Normei CEIF

8 iulie – 10 septembrie 2011

Atestat – evaluator
European Center of Education, Roma, Italia
▪ Evaluator pentru certificarea calităţii în educaţie

Dec. 1999 – febr. 2007

Diplomă de doctor

nivelul 8 EQF

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
▪ Doctor în filologie
15 iunie 2004 – 15 iunie 2006

Atestat – formator și tutore
Associazione Medina O.N.L.U.S. şi Comune di Prato (Regiunea Toscana) şi Ministerul
Afacerilor Externe, Italia
▪ Formator şi tutore, în cadrul proiectului italiano-român „Promovarea antreprenoriatului
feminin în dezvoltarea serviciilor educative pentru preşcolari”

10-18 februarie 2002

Adeverinţă – formator
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum
▪ Formare în vederea pregătirii stagiilor de formare şi a pregătirii cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar pe următoarele teme: Proiectarea demersului didactic într-o
viziune integrată; Strategii active; Formarea de valori şi atitudini la elevi în procesul didactic.

23-26 mai 2001

Atestat de formator, adeverinţă de participare la stagiul de
evaluare şi certificare a competenţelor de formator
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Education Development Center Boston (SUA)
Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar. Consiliul Naţional pentru Pregătirea
Profesorilor
▪ Competenţe generice de formare, dobândite în cursul a 280 de ore de stagii (desfăşurate în
perioada noiembrie 1998 – mai 1999), în domeniile: Învăţarea activă, Instruirea diferenţiată,
Managementul conflictului, Managementul clasei, Învăţarea-predarea asistate de calculator
şi multimedia, Curriculum şcolar, Evaluarea cunoştinţelor, Selectarea manualelor

2000-2001

Adeverinţă – formator
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum
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▪ Formare în vederea pregătirii stagiilor de formare şi a pregătirii cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar pe următoarele teme: Curriculum Naţional. Modele de proiectare
curriculară; Proiectarea demersului didactic; evaluarea achiziţiilor elevilor; Proiectarea de
Curriculum la Decizia Şcolii; Proiectarea şi organizarea de stagii de formare
Ianuarie – decembrie 2000

Certificat – autor curriculum
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
Programul PHARE RO 9602-05
▪ Autor de curriculum în cadrul Programului PHARE RO 9602-05 – Componenta educaţională

1977 – 1981

Diplomă de licenţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filologie
▪ Licenţiată în filologie, specialitatea limba şi literatura română – limba şi literatura italiană

1971 – 1975

Diplomă de bacalaureat
Liceul Real-Umanist din Tg. Secuiesc, Jud. Covasna
▪ Discipline de cultură generală, secţia umană

COMPETENΤE PERSONALE
Limbi materne

Româna, maghiara

Alte limbi străine cunoscute

Limba italiană

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C1

C1

B1

B1

Diploma de licență în filologie

Limba franceză

B1

B2

B1
Diploma de bacalaureat.

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare,
▪ abilități de comunicare interculturală,
▪ cooperare,
▪ flexibilitate,
▪ adaptabilitate,

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ competențe de organizare şi coordonare a activităţilor în echipă (am fost responsabila unei
echipe formate din 12 persoane – Catedra de Pedagogie a Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei), am coordonat un proiect transnațional (Proiect
POSDRU/86/1.2/S/62508), colaborând cu specialiști din trei centre universitare din România
și o instituție din Italia.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

▪ capacitate de adaptare la medii multiculturale – dobândite în stagiile de formare, precum şi în
activitatea curentă;
▪ spirit de echipă.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

European Computer Driving Licence
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▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ ECDL, cf. permisului nr. 199912150005, eliberat la 22 decembrie 1999
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Experiență de formare resurse
umane

Experiență de lucru/formare

Distincţii

Afilieri

▪ Din 2000 – până în prezent – formator resurse umane: personal didactic din învățământul
preuniversitar (educatoare, învățători, profesori de limba și literatura română, profesori care
predau limba maternă și limba română în școli cu predare în limbile minorităților naționale,
profesori de alte specializări etc.);
▪ 2013-2016 – director cursuri de formare „Calitate în sistemul de învățământ preșcolar”,
„Strategii de promovare a succesului educațional”, „Responsabil educațional pentru
certificarea calității în educație”, propuse de Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione
e della Formazione, I.S.P.E.F. Roma, Italia și acreditate prin OMEN nr. 3483/01.04.2013;
▪ 2004-2007 și 2012 – coordonator workshop în cadrul consfătuirilor naționale pe teme de
didactică a disciplinei limba și literatura română – nivel gimnazial și liceal pentru școli cu
predare în limbile minorităților naționale;
▪ 2005-2006 și 2006-2007 (șase sesiuni) – formator în programul național de formare a
inspectorilor de specialitate, cu tema: Particularitățile predării-învățării-evaluării la limba și
literatura română în școli cu predare în limbile minorităților naționale (în centrele regionale de
formare Constanța, Miercurea-Ciuc, Iași);
▪ din 2016 – președinte al Comisiei Naționale pentru limba și literatura română – școli cu
predare în limbile minorităților naționale;
▪ din 2016 – membru în grupurile de lucru pentru elaborarea programelor de limba și literatura
română pentru clasele gimnaziale (româna ca limbă maternă și româna pentru școlile cu
predare în limbile minorităților naționale);
▪ 2012 – coordonator grup de lucru pentru elaborarea noilor programe de limba română pentru
minorități;
▪ 2010-2011 – formator în proiectul UNICEF, coordonat de Institutul de Științe ale Educației,
București: „Extinderea intervenției ZEP în 24 de comunități din 12 județe care înregistrează
rate ridicate de absenteism și abandon școlar”
▪ 2009 – formator în domeniul curriculumului preșcolar/școlar bilingv, în cadrul proiectului
„Educaţia de calitate - un pas spre egalitate id 4813” (2009-2011), co-finanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013;
▪ din 2004 – coordonator, în cadrul Comisiei Naționale de specialitate, al secțiunii Limba
română pentru minorități;
▪ 2003-2004 – autor programe școlare pentru limba și literatura română, specifice sistemului
ZEP (pentru clasele I-IV și V-VIII) și formator în cadrul proiectului „Program de intervenție în
sistemul zonelor prioritare de educație”, derulat sub egida Institutului de Științe ale Educației,
a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și finanțat de UNICEF;
▪ din 2000 – formator național.
▪ 1 dec. 2000 – Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, pentru merite
deosebite în activitatea didactică și educațională (cf. Decretului emis de Președinția
României, nr. 525/2000, privind conferirea unor decorații naționale personalului din
subordinea Ministerului Educației Naționale)
▪ din 2014 – membru în comitetul științific al colecției Storia delle Istituzioni Educative e della
Letteratura per l’Infanzia, editată de Casa Editrice Franco Angeli, Milano, Italia;
▪ din 2014 – membru în comitetul științific al colecției Pedagogia del lavoro, editată de Aras
Edizioni (Fano), Italia;
▪ 2005-2012 – secretar științific al Comisiei Naționale de Limbă, comunicare și literatură
română – nivel de excelență;
▪ din 2011 – membru în European Center of Education, Roma, Italia;
▪ din 2010 – expert evaluator ARACIS;
▪ din 2010 – membru în comitetul ştiinţific internaţional al Centro di documentazione, ricerca e
formazione sulla teoria delle intelligenze multiple e le sue applicazioni, Universitatea din
Macerata, Italia;
▪ din 2010 – membru al organismului consultativ al MECTS – Consiliul pentru Curriculum;
▪ din 2004 – membru în Comisia Naţională de limba şi literatura română, literatură universală,
literatură pentru copii, Limbă, cultură și civilizație românească și Școli europene (Schola
Europea);
▪ din 2002 – coordonator, în cadrul Comisiei Naționale de specialitate, al secțiunii Limba
română pentru minorități.
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