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INFORMAŢII PERSONALE Redeş Diana Adela 
 

  

 Str. Avrig Nr.16 Bloc C1 Sc. A Et.1 Ap.7 Jud. Arad Cod 310147 Romania  

  0746430669     

 adela_redes@yahoo.com 

 

 

Sexul feminin | Data naşterii 23. 01. 1980| Naţionalitatea -română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

Perioada Ianuarie 2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management şi dezvoltare  instituţională 
Elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională 
Elaborarea Proiectului reţelei Centrelor de informare şi documentare 
Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale Casei Corpului Didactic 
Conducerea/coordonarea activităţilor Casei Corpului Didactic 
Menţinerea legăturilor Casei Corpului Didactic cu M.E.N. si Inspectoratul şcolar 
Elaborarea Ofertei de Programe de formare continuă 
Monitorizarea activităţii Casei Corpului Didactic, a filialelor acesteia  
Reprezentarea /Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii Casei Corpului Didactic: parteneri 
educaţionali, autorităţile locale, organizaţiile guvernamentale, organizaţiile  nonguvernamentale şi cu instituţii 
furnizoare de formare continuă  
Verifică îndeplinirea planului de îndrumare şi control al compartimentului 
Asigurarea dezvoltării/ formării profesionale a personalului din subordine 
Organizează activităţi proprii de perfecţionare 
Membru în CA ISJ Arad 
Membru în comisii de evaluare finală în programe de formare acreditate MEN 

Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate 

Educație și formare 

Numele şi adresa 
angajatorului Casa Corpului Didactic Al. Gavra Arad Str. Mucius Scaevola Nr. 9 Arad 

Perioada Februarie 2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea şi susţinerea Seminariilor de Didactica Limbii şi Literaturii Române / Didactica Domeniului ştiinţe –
învăţământ preşcolar / Pedagogie Comparată / Pedagogia Jocului / Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi 
Metodologia Curriculum-ului 

Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate Educaţie – învăţământ superior 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  ,, Aurel Vlaicu ” Arad, Fac.de Științe ale Educației,Psihologie și Asistență Socială, B-dul 
Revoluției Nr.77 e-mail rectorat@uav.ro 

Perioada 01.09.2014-31.08.2016 

Funcţia sau postul ocupat Director 

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT 
DOMENIUL OCUPAŢIONAL 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigură conducarea executivă a unităţii de învăţământ în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţie şi 
alte reglementări legale 
Coordonează şi elaborează proiectul de dezvoltare al grădiniţei prin care se stabileşte politica educaţională a 
acesteia 
Emite decizii şi note de serviciu care vizează numirea responsabililor comisiilor metodice , alte comisii privind 
realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională 
Asigură aplicarea documentelor curriculare aprobate ( curriculum national) şi dezvoltările curriculare la nivel 
national 
Monitorizează oferta educaţională a instituţiei în conformitate cu criteriile de monitorizare şi evaluare şi /sau 
indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiectele de dezvoltare realizate în urma diferitelor forme de inspecţie 
Elaborează propuneri privind modificarea privind curriculum-ului national şi a dezvoltării regionale  
Organizează colectivele de catedră şi a echipelor de proiect , coordonează diferite discipline/module şi 
,,rezolvarea conflictelor de prioritate” între reprezentanţii diverselor discipline 
Membru în Consiliul consultative pentru educație timpurie (2012-2016) 

Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate Educaţie / Management – dezvoltare instituţională / Învăţământ preuniversitar 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grădinița P.P. ,,Grădinița Prieteniei ”Arad Str. Predeal Nr.3 Arad   
email: gradinita_pp16@yahoo.com 

Perioada 02.08.2014 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Centrul Cambridge Arad  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Promovarea importanţei Certificatelor de Limba Engleză  CAMBRIDGE şi a rolului lor în carieră 
Derularea de cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenelor CAMBRIDGE: YLE, FCE, CAE, CPE 
Organizarea sesiunilor de examene CAMBRIDGE în şcoli în situaţiile în care sunt îndeplinite cerinţele British 
Council  
Dobândirea de către elevi a certificării competenţelor lingvistice la Limba Engleză la nivel international prin 
obţinere Certificatelor CAMBRIDGE 

Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate Orientare tinerilor către a carieră europeană de success 

Numele şi adresa 
angajatorului Asociaţia Repere Bucureşti 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Perioada 2017 -  Curs de formare Expert achiziții publice 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Perfecționarea pregătirii profesionale, coordonarea muncii în echipă, 
Elaborare documente, proceduri de achiziții publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

SC OMEGA TRAINING & MANAGEMENT SRL Cluj 

 
 

Perioada 2017 -  IC3 – Educator pentru școala digitală   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare/Certificat 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Utilizarea sistemelor informatice 
Prelucrarea informației în format digital 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Certipro Education SRL 

 
 

Perioada 2017  Curs postuniversitar Program de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

competențelor pentru profesia didactică   

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 
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învăţământ 
Perioada 2017  - Învățarea autentică în mediul nonformal   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Educația nonformală, repere pentru strategii programelor de educație nonformală, 
parteneriatul resurselor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Asociația Educatio din Arad 

 
 

Perioada 2016 - 2017  Abilitarea corpului de profesori metodiști din învățământul preuniversitar   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Competențe de profesor metodist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA 

 
 

Perioada 2016 - 2017  Curs postuniversitar Management educațional   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Management educațional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

 
 

Perioada 2016 Curs parteneriatE+,TM   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

ANPCDEFP 

 
 

Perioada 2016 - Curs Tulburări de personalitate la copii   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

C&D Medical Services Training Srl 

 
 

 
Perioada 2016 -  Curs de formare Management de proiect   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Instrumente şi tehnici specific managementului de proiect 
Scrierea cererilor de finaţare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2016 -  Doctorand   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă  

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Științele educației 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Babeș Bolyai 

 
 

Perioada 2016 - Curs Proiecte Europene Erasmus – ANPCDEFP 

Calificarea/Diploma obţinută Cerificat de participare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Formare de competențe in scrierea de proiecte Erasmus 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Reţeaua de formatori Erasmus+ 

 
 

Perioada 2015 -  Curs de formare Expert accesare fonduri structural și de coeziune europene   

Calificarea/Diploma obţinută Certificat 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Stabilirea partenerilor 
Elaborarea proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

SC HARRISON CONSULTING&MANAGEMENT SRL 

 
 

Perioada 2015 - Seminar de formare – Cambridge TKT Practical 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare -6 ore 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Engleză nivel B2 
Evaluare competențe nivel B2 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

British Council în parteneriat cu CCD Arad 

  
Perioada 2014-2015 Coordonator activitate practică studenţi U.A.V. Arad 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă eliberată de UAV Arad 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Mentorat și Coordonare practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Științe ale Educației,Psihologie și Asistență Socială 

 
 

Perioada 2015- Program de formare 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare, 5 credite transferabile 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Proiect Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat-promotor 
al învăţării pe tot parcursul vieţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 

Perioada 2015  Curs Lucrând efficient cu copiii prin terapia ABA   
  

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Tehnici de terapie ABA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CJRAE Arad 

 
 

Perioada 2015 – Curs de Management educational OSCINT 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință, 89 ore, 25 credite transf. 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 

Cadrul OSCINT şi managementul educational preuniversitar 
Strategie pentru management educational preuniversitar în cadrul OSCINT 
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profesionale dobândite Procese şi prodese de support pentru decizia managerială în cadrul OSCINT 
Tehnologie pentru management educational preuniversitar în cadrul OSCINT 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Academia Naţională de Informaţii,, Mihai Viteazul”, Bucureşti, în parteneriat cu CCD Arad 

 
 

Perioada 2014 - Curs de formare 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă  

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 
utilizarea aplicaţiilor de Management educaţional – MANAGEDU 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 

 
 

Perioada 2014 -  Curs de formare Pregătirea lectorilor pentru predarea cursurilor de limba engleză   

Calificarea/Diploma obţinută Certificat 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Tehnici de predare pentru YLE/STARTES 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Cambridge Centre 

 
 

Perioada 2013-Curs de formare Curriculum centrat pe competenţe 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință, 89 ore, 25 credite transferabile 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Competențe profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2013 - Curs de formare –Management şi Mediere în Grupul Educaţional 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință de formare, 89 ore, 25 credite transferabile 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Management Instituțional 
Competențe management instituțional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2013 - Program de formare Metode interactive de predare –învăţare, 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare, 60 ore, 15 credite transferabile 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Metode de predare învățare 
Competențe profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2012 - program de formare Strategii de Eficientizarea învăţării 

Calificarea/Diploma obţinută Atestat de formare continuă, 60 ore, 15 credite transf. 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Strategii didactice 
Competențe de comunicare , didactice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2012  Iniţiator şi formator – Curs de formare,, Şcoală-Familie-Comunitate- Parteneri în 
educaţie”; 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință de formare 
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Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Didactica limbii române- comunicare și management instituțional 
Competențe profesionale de comunicare manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2012 - program de formare Strategii de Eficientizarea învăţării 

Calificarea/Diploma obţinută Atestat de formare continuă, 60 ore, 15 credite transf. 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Strategii didactice 
Competențe de comunicare , didactice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 2012-2013, Metodist, program de perfecţionare, competenţe specifice, 90 ore; 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat - Ocupația de Metodist 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Didactice  
Competențe profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy 

 
 

Perioada 2011 – 2013  Studii universitare de Master 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Limbă şi literatură. Tendinţe actuale, Domeniul Limba Română, 130 credite; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Aurel Vlaicu, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 

 
 

Perioada 27.04.2012 Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, 

Calificarea/Diploma obţinută CNEME  - adeverinţă 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Management educational 
Competențe manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

MENCS 

 
 

Perioada 2009-2012 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de licență, 180 credite, diplomă de licenţă; 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Limba şi Literatura română –Limba şi Literatura Engleză, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Aurel Vlaicu, Facultatea de Ştiinţe Umaniste Şi Sociale, Filologie,  

 
 

Perioada 2011 - 2012  Curs Formarea responsabililor cu formarea continuă   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Formarea personalului didactic, gestionarea programelor de formare, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 

 
 

Perioada 10.06.2011  
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Calificarea/Diploma obţinută Certificat Formator, 72 ore 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Fundaţia pentru învăţământ, inm.la Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională 
a adulţilor în colaborare cu M.E.C.T.S şi M.M. Şi Egalităţii de Şanse 

 
 

Perioada 2010-2011 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă  

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din 
grădiniţe, Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii, 90 ore, 25 credite, Sem. I 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 

 
 

Perioada 2010-2011 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din 
grădiniţe, Proiectul Pentru Reforma Educaţiei Timpurii, 90 ore, 25 credite, Sem II 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

MEN 

 
 

Perioada 2010-2011  Curs ECDL 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat  ECDL Start, Permis European de conducere a computerului Start, 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului, competenţe organizatorice, de comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

ECDL România 

 
Perioada 22.10-30.11.2010  

Calificarea/Diploma obţinută Certificat Mentor, 120 ore 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Comunicare interactivă, Comunicare mentor – student practicant, Menţinerea echilibrului în cadrul 
grupului, Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor, Îndrumarea 
observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare, Îndrumarea studenţilor în 
alcătuirea proiectului didactic, Evaluarea performanţelor studenţilor, Organizarea activităţii de 
practică, Planificarea activităţii de practică a studenţilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Asociaţia Naţională a Mentorilor ANMEDEP 

 
Perioada 2007 - 2008  

Calificarea/Diploma obţinută Institutorul școlii de mâine, 90 CPT 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Metodologice, de comunicare, evaluare, psihosociale, tehnice și tehnologice, management al 
carierei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

 
Perioada 2010  Curs Programe internaționale LLP   

Calificarea/Diploma obţinută Adeverinţă de formare 

Disdiplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Proiecte Comenius 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

CCD Arad 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 
Competenţe de comunicare Aptitudini foarte bune de comunicare în limba română şi în limba engleză 

Aptitudini de comunicare, interrelaţionare inclusive ascultare şi vorbire 
O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite 

Permis de conducere Categoria B 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
Leadership şi eficienţă organizatorică 
Stabilirea obiectivelor şi determinarea priorităţilor 
Aptitudini în managerierea conflictului 
Abilităţi de proiectare şi organizare a activităţilor Casei Corpului Didactic 
Inclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru 
Atenţie deosebită la detalii 
Abilităţi de dezvoltare personală şi a carierei profesionale 
Abilităţi in gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect 
 

Competenţe sociale dobândite la 
locul de muncă  

Abilităţi de dezvoltare a relaţiilor interumane şi de negociere şi de muncă în echipă 
Implicare activă în activităţi cu conţinut educaţional, capacitate de comunicare atât pe verticală cât şi 
pe orizontală, favorizarea lucrului în echipă şi a parteneriatelor educaţionale 
 

             Competenţe informatice  O foarte bună stăpanire a Sitemelor de operare Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint 
O foarte bună stăpânire şi utilizare a internetului şi a motoarelor de căutare şi a altor resurse 
web 
Cunoştinţe bune de construcţie a unui bloc până la nivelul de complexitate al unui website 
 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 
Publicaţii Lucrări ştiinţifice în revistă de impact, indexată BDI sau B+; 

” The Development Of Students Key Competences And Transversal Skills Throught Practical Activities”, 
Adela Redeş, Scoala doctorală Educaţie, Reflecţie, Dezvoltare, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca, Journal Plus Education vol 14 No1,2016 (p.325-331) ;  
 ”Collaborative Learning And Teaching In Practice”, Adela Redeş, Scoala doctorală Educaţie, Reflecţie, 
Dezvoltare, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca, Revista 
Journal Plus Education Vol.15, No2, 2017. art.31.;(p.334-345); 
 

 Articole publicate într-o editură recunoscută cu ISBN şi ISSN 
,,Activităţi alese, jocuri şi alte activităţi desfăşurate cu copiii” în Didactica învăţământului preşcolar 
Viorica Preda, Anton Ilica, Emilia Soriţeu,Janina Cozma, Gabriela Kelemen, Editura Universităţii ,, Aurel 
Vlaicu”, Arad, 2005(p.375-379); (ISBN: 973-836 3-80-2);  
Jocul, mijloc de realizare şi dezvoltare a competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, câteva 
precizări, Adela Redeş, Simpozion Judeţean, ,,Inteligenţa emoţională – factor de dezvoltare a 
preşcolarilor”, Editura Tiparniţa,  Ediţia I Arad 2015, ISBN 978-606-8422-40-4; 
 

Limba(i) maternă(e) Limba Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba Engleză C2 C2 C2 C2 C2 
 Utilizator experimentat 

Limba Franceză B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
 Utilizator independent 

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

23 – 24 06. 2016 Organizator  Conferinţă Internaţională ,, Bune practici pentru dezvoltarea 
competenţelor cheie în învăţământul preşcolar şi primar”, Ediţia I,  Universitatea ,,Aurel Vlaicu”, 
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Psihologie şi Asistenţă Socială, Arad/ Moderator workshop Învăţare 
învăţării. Exemple de bune practici.Instrumente şi strategii. ,,Dezvoltarea şi diversificarea competenţelor 
cheie în proiectarea curriculară a studenţilor la practica pedagogică”, Director Grădiniţa P.P. Grădiniţa 
Prieteniei, prof. Adela Redeş,  
 
15. 05. 2015 Participare,, Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională, 
Ediţia a IV-a, 15 mai, 2015, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Asociaţia Alianţa pentru Copii, cu 
partenerii educaţionali, Universitatea ,,Aurel Vlaicu”,Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa 
Corpului Didactic,, Al. Gavra ” Arad, diplomă nr.107/15.05.2015;  
 
1. 04. 2016 Coordonator Simpozionului Internaţional ,,Menirea de a fi dascăl”, înregistrat cu 
nr.285/1.04.2016, ediţia I, cu lucrarea Pledoarie  pentru  meseria sau menirea de a fi dascăl, Director 
Grădiniţa P.P. ,, Grădiniţa Prieteniei”, dir.prof. coordonator simpozion Adela Redeş, 2016, ISBN on-line, 
978-973-0-22009-4;   
 
Problemele și dilemele predării și învățării teoriei și practicii în educația formală 
 

Simpozioane Lucrare Metodico-Ştiinţifică pentru acordarea Gradul Didactic I în învăţământ, ,,Modalităţi de abordare 
integrată a curriculumului preşcolar, susţinută la 11.02.2010 propunător instit. Adela Redeş, Grădiniţa 
P.P.,, Grădiniţa Prieteniei”,coordonator ştiinţific conf.univ.dr. Alina Roman; 
Prezentare Monografie Grădiniţa P.P. ,, Grădiniţa Prieteniei” cu ocazia aniversării a 40 de ani de la 
înfiinţare şi lansare Simpozion Naţional Fundamente ale Constituirii identităţii româneşti 
Prezentare Monografie Grădiniţa P.P. ,, Grădiniţa Prieteniei” cu ocazia aniversării a 40 de ani de la 
înfiinţare şi lansare Simpozion Naţional Fundamente ale Constituirii identităţii româneşti 
1.04. 2015 Iniţiator Simpozion Naţional ,, Cultură şi civilizaţie- Fundamente ale constituirii identităţii 
româneşti”, ,,O pedagogie a culturii...”, Dir.prof.Adela Redeş, Ediţia I, 2015, ISSN; 
1.02. 2017 Iniţiator Simpozion Naţional ,, Cultură şi civilizaţie- Fundamente ale constituirii identităţii 
româneşti”, ,,O pedagogie a culturii...”, Dir.prof.Adela Redeş, Ediţia a I I-a, 2015, ISSN; 
2016 Research and Education in an Innovation Era 
2016 – Necesitatea unei educații de calitate 
2017 – Aportul activităților curriculare și extracurriculare în dezvoltarea educabilului 
2017 – simpozion internațional ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și cominicăm” 
 

Seminarii 2015 – Seminar de dezvoltare personală cu tema :,,Management Financiar Public: Soluţii pentru 
provocările, 
2016 – Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător 
2017 – Diseminare proiecte europene 
 

Workshop-uri Participare la Asigurarea calității în educație – integrarea copiilor cu CES (2015) 
Educația și provocările ei în societatea actuală (2017) 
 

Proiecte și parteneriate Parteneriat pentru înființarea centrului de pregătire și evaluare Cambridge Arad (2014-2015) 
Parteneriat cu asociațiia REPERE 92014-2017) 
Erasmus+ ”EYEE” – parteneriat cu ARTES Toscana, Italia 
Parteneriat cu Organizația PROEURO-CONS Slatina (2016-2017) 
Proiect interjudețean Știința pentru toți (2016-2017) 
Proiect Erasmus+ - Prevenirea excluziunii școlare prin educarea nevoilor spaciale (2014) 
Proiect mondial ECO-ȘCOALA (2014-2016) 
 

Cursuri Formator în programele de formare:  
▪ În cadrul cercurilor pedagogice ale educatoarelor (2006 - 2016) 
▪ În cadrul Cambridge Centre Arad (2013-2014) 
▪ Curs Scoala-Familia-comunitatea, parteneri în educație (2011-2012) 
▪ Cursurile Formator și Manager de proiect (2017) 
▪ Calitate în evaluare și examinare (2017) 
Conceptor program formare Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune 
socioeconomic (2017) 
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