Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA

SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA
TG. MUREŞ, MUREȘ
Irina.trifan@umfst.ro

Sexul Feminin | Naţionalitatea ROMÂNĂ
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea
obţinută

/

diploma

Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2019
Doctor în Științe ale Educației /Magna Cum Laude / Diploma de doctor
Ordinului Ministrului Educației Naționale nr 3693 din 19.03.2019
Pedagogie, Metodologia cercetării, Activizarea potenţialului intelectual.
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei.
Teza de doctorat: „Proiect de curriculum pentru formarea și dezvoltarea
competențelor sociale și emoționale la preșcolari. Aplicații la grupa mare.”
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei
2011-2013
Studii universitare de master/ Diplomă de master
Domeniul Științe ale educației
programul de studii: Consiliere școlară și asistență psiho-pedagogică
Management educațional; Tipologia relațiilor interpersonale și rezolvarea
conflictelor; Dezvoltarea capacităților cognitive și metacognitive de învățare;
Teoria și metodologia consilierii școlare; Pedagogia formării și schimbării
atitudinilor; Instrucție și educație; Intervenții personalizat în dificultățile de
învățare; Personalitatea și competențele educatorului; Noile educații;
Management curricular; Pedagogia familiei și consilierea părinților; Educație și
consiliere pentru carieră.
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei

Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2006-2009
Calificarea
obţinută

/

diploma Licențiat în Științe economice / diplomă de licență
Domeniul Management
Specializarea Management

Disciplinele
principale Economie politică, matematică aplicată în economie; bazele informaticii; Bazele
studiate / competenţe contabilității; Elemente de drept civil și dreptul afacerilor; Management general;
profesionale dobândite
Finanțe publice; Marketing; Contabilitate financiară; Metodologia cercetării
științifice în management; Managementul afacerilor; Practică managerială;
Numele şi tipul instituţiei Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Management Brașov
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2007-2008
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Calificarea
/
diploma Licențiat în Științe ale Educației/ specializarea Pedagogia învățământul
obţinută
primar și preșcolar/ Diploma de Licență
Disciplinele
principale Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia instruirii, Teoria
studiate / competenţe curiculumului, Teoria și metodologia evaluării, Psihologia generală și psihologia
profesionale dobândite
personalității, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Teoria jocului,
Alternative educaţionale; Metodologia cercetării; Practică pedagogică;
Competenţe metodologice;
Competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
Competenţe de evaluare a elevilor;
Competenţe psiho-sociale;
Competenţe de proiectare şi realizare a programelor educaţionale şi a
programelor de cercetare pedagogică;
Competenţe tehnice şi tehnologice (IT).
Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
de
învăţământ
/ ale Educaţiei, extensia Tg. Mureș
furnizorului de formare
Perioada
2001-2004
Calificarea
/
diploma Institutor/ diplomă de absolvire
obţinută
Profilul Sociopsihopedagogie
Specializarea Institutor – învățământ preșcolar – Instituor – învățământ
primar
Disciplinele
principale Introducere în pedagogie, Teoria și metodologia instruirii, Teoria curiculumului,
studiate / competenţe Teoria și metodologia evaluării, Psihologia generală; Psihologia dezvoltării;
profesionale dobândite
Psihologie educațională; Elemente de metodologia cercetării; Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, Teoria jocului psihopedagogia jocului și
metodica predării ei, Doctrine și curente pedagogice; Practică pedagogică;
Igienă școlară și activități mintale
Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
de
învăţământ
/ ale Educaţiei, Colegiul Universitar din Tg. Mureș
furnizorului de formare
Perioada
1992 – 1997
Calificarea
/
diploma Învăţători – educatori /Diploma bacalaureat
obţinută
Disciplinele
principale Limba si literatura română, Matematica, Psihologie generală, Psihologia
studiate / competenţe copilului, Pedagogie, Filozofie, Istorie, Economie, Practică pedagogică
profesionale dobândite

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada

14.09.2020-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar dr.

Numele
şi
angajatorului

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Tg.
Mureș,

adresa

Activităţi şi responsabilităţi

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Seminarii, lucrări practice, cursuri licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar;

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 18

Curriculum Vitae
principale
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Perioada

Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării; Teoria și metodologia curriculumului; Educație nonformală; Educație
interculturală.
2014 –2020

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca , Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, extensia Tg. Mureș
Activităţi didactice (cursuri şi seminarii) la discipline din domeniul Stiinte
ale Educatiei – în cadrul programelor universitare
Seminarii, lucrări practice, cursuri licență – Pedagogia învățământului primar și
preșcolar, Teoria și metodologia evaluării, Teoria jocului, Educație timpurie,
Alternative educaționale și coordonarea practicii pedagogice la studenții de la
specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, forma de învățământ
cu frecvență și ID.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.09.2012 – 13.09.2020
Inspector pentru educație timpurie

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Str. Victor Babeș, nr. 11, Tg. Mureș, Jud.
Mureș
Îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de predare - învăţare evaluare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii
actului educaţional;
Membru în Corpul național de experți în management educațional

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activitate de coordonare și control activități educaționale

Perioada

2006 –2012

Funcţia sau postul ocupat

Director

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Grădiniţa cu Program Prelungit nr 15, str. Mihai Viteazul, nr. 26-28, Tg. Mureş,
jud. Mureș
coordonarea elaborării proiectului de dezvoltare a unităţii prin care se stabileşte
politica educaţională a acesteia;
activitate de îndrumare şi control asupra întregului personal salariat al unităţii de
învăţământ;
metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş;
membru în Consiliul consultativ al ISJ Mures
Activitate managerială, didactică și educaţională

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

2001 – 2006

Funcţia sau postul ocupat

Profesor pentru învățământ preșcolar

Numele
şi
angajatorului

adresa

Grădiniţa cu Program Prelungit nr 19 , str. Gheorghe Marinescu, Tg. Mureş, jud.
Mureș

Activităţi şi responsabilităţi
principale

proiectarea, realizarea si evaluarea activității didactice cu preşcolarii, pentru
învățământ preprimar;
metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş
Activitate didactică și educaţională

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
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2000 - 2001

Funcţia sau postul ocupat

Profesor pentru învățământ primar

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Şcoala Gimnazială nr. 10, str. Panseluţelor nr.6, mun. Tîrgu Mureş, judeţul
Mureş
activități instructiv-educative cu elevii

Funcţia sau postul ocupat

Profesor pentru învățământ primar

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Şcoala Generală Nr.1, Str. Republicii nr. 55, Luduș, jud. Mureș

Activitate didactică și extrașcolară
1999 - 2000

activități instructiv-educative cu elevii
Activitate didactică și extrașcolară
1997 - 1999

Funcţia sau postul ocupat

Profesor pentru învățământ preșcolar

Numele
şi
adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 , str. Garofiței nr 7, Luduş, jud. Mureș

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

STAGII
DE
FORMARE
PROFESIONALĂ
Perioada
Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

proiectarea, realizarea si evaluarea activității didactice cu preşcolarii, pentru
învățământ preprimar;
Activitate didactică și educaţională

2021
Educație timpurie incluzivă și de calitate
formare

2019
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

Management educațional în instituții pentru copii de 1-6 ani/ Atestat curs de
formare
Management educațional; Management de proiect; Dezvoltare profesională și
managementul carierei; Gestionarea resurselor în instituțiile pentru copii de 1-6 ani
Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării – I.S.P.E.F. Roma, Italia

2018

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 18

Curriculum Vitae
Calificarea
obţinută

/

diploma

Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării examenelor și
concursurilor naționale din învățământul preuniversitar/ Adeverință curs de
formare continuă a personalului didactic
Dezvoltarea unei atitudini proactive față de noiel tendințe înregistrate în teoria și
practica evaluării didactice; Consolidarea responsabilității de evaluator prin
creșterea gradului de profesionalizare în domeniul evaluării didactice
Casa Corpului Didactic Mureș, România

2018

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

Management și comunicare în instituțiile educaționale/ Adeverință de formare
continuă a personalului didactic
Comunicare în context educațional; Management educațional; Dezvoltare
profesională și managementul carierei; Marketing educațional; Managementul
calității în educație
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Departamentul de Științe ale Educației

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Comunicare activă pentru profesori / Certificat curs de formare

Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

2018

Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor și
metodelor de bază specifice managementului educațional; Aplicarea principiilor
comunicării eficiente în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăurării proiectelor și programelor din domeniul șiințelor educației
Fundația Didactică, Finnish Teacher Training Centre România

2018

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

Tehnici de predare / Certificat curs de formare

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Școala incluzivă, Școală pentru toți / Atestat de formare continuă a personalului
didactic
Aplicarea conceptelor specifice teorie și practicii din spera educației incluzive în
situații educaționale concrete; Valorificarea influențelor educației incluzive în
planul dezvoltării personale, al orientării școlare și profesionale, precum și al
integrării socioprofesionale a elevilor.
2014

Perioada
Calificarea
obţinută

/

diploma

Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în
vederea formării și dezvoltării profesionale continue
Fundația Didactică, Finnish Teacher Training Centre România

2017

Calitate în sistemul de învățământ preșcolar/ Atestat de formare continuă a
personalului didactic
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Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

Calitatea sisitemului preșcolar și a serviciilor pentru copii; Modele de calitate
utilizate în diferite sisteme educaționale europene; Evaluarea și certificarea Calității
sistemului și a serviciilor pentru copii
Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării – I.S.P.E.F. Roma, Italia

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Evaluator pentru certificarea calității în educație/ Atestat de formare continuă a
personalului didactic
Certificarea normei CEIF; Politica educațională privind sistemul și serviciile
educaționale/formative pentru copii și familie; Calitatea sistemului și serviciilor
formative pentru copii și familie; Evaluarea formativă a serviciilor pentru copii și
familie; Metodologia și instrumentele Certificării Normei CEIF
Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării – I.S.P.E.F. Roma, Italia

Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea
obţinută

/

2014

2014

diploma

Formator / Certificat de absolvire
Formator pentru Programul pentru dezvoltare profesională pentru personalul
sisitemului de educație timpurie realizat în cadrul Proiectului pentru Educație
Timpurie incluzivă

Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada

Repere conceptuale pentru educație timpurie; Practici educaționale în serviciile de
educație timpurie; Managementul diversității în instituțile de educație timpurie

Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Noi abordări în educația timpurie din grădinițe / Atestat de formare continuă a
personalului didactic
Limbaje expresive în procesul de învățare; Predare, învățare, evaluare – noi
abordări în educația timpurie; Educație și cultură artistică – limbajul grafic; Între
semne și scriitură sau cum abordează copiii codul scrierii; Arhitectura și pedagogia
în dialog – copii, spații, relații; Grădinița ca organizație
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, România

Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de
învăţământ
/
furnizorului de formare

ICON INSTITUT Education and Training Germania
Schultz Consulting România
2014

2014
Management și leadership în educație / Atestat de formare continuă a
personalului didactic
Leadership în educație; Management de proiect; Dezvoltare profesională și
managementul carierei; Gestionarea resurselor în instituțiile de învățământ;
Marketing: decizie și previziune în educație; Consiliere în carieră; Legislație și
deontologie în învățământ; Sănătate și securitate în muncă
Casa Corpului Didactic Mureș, România
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2013

Calificarea
/
diploma Metodist/ Certificat de absolvire
obţinută
Disciplinele
principale Comunicare pe fluxul de proces;
studiate / competenţe Organizarea locului de muncă;
profesionale dobândite
Proiectarea și organizarea proceselor;
Numele şi tipul instituţiei School Consulting SRL, Mureș, România
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2013
Calificarea
/
diploma
obţinută
Disciplinele
principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Management educațional/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
Managementul resurselor în instituțiile de învățământ; Management de proiect
Politici educaționale; Consiliere în carieră; Pedagogii alternative; Proiectarea,
managementul și evaluarea programelor educaționale; Managementul
Curriculumului; Managementul clasei de elevi; Școala și comunitatea; Teoria și
practica evaluării

Numele şi tipul instituţiei Asociația Didakticos Timișoara
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2013
Calificarea
obţinută

/

diploma Abordarea creativă a curriculumului în învățământul preșcolar/ Atestat de formare
continuă a personalului didactic
Disciplinele
principale Abordarea integrată a conținuturilor învățării (teme cross-curriculare) – definiții,
studiate / competenţe realități și tendințe la nivel mondial; Paradigme ale integrării curriculare; Metoda
profesionale dobândite
proiectului la vârste timpurii; Tipuri de activitate integrată în învățământul românesc;
Metode de învățare activ-participativă; Creativitatea în demersul didactic
Numele şi tipul instituţiei Casa Corpului Didactic a municipiului București
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2013
Calificarea
obţinută

/

diploma Educația pentru sănătate/ modulul 1 – Abordarea conținuturilor educației pentru
sănătate prin tehnici de învățare experiențială în învățământul preșcolar / Atestat
de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele
principale Programul educație pentru sănătate- concepte operaționale de bază; Metoda învățării
studiate / competenţe experiențiale – aplicabilitate în activitatea de bază; Etapele procesului de instruire și
profesionale dobândite
formare a competențelor pentru un stil de viață sănătos; Identificarea nevoilor de
învățare ale participanților la cursuri de formare a competențelor în educația pentru
sănătate; Înțelegerea auditoriului – etapă în elaborarea procesului de formare a
competențelor în educația pentru sănătate; Elaborarea scopului și a obiectivelor unui
proces de învățare și formare a competențelor în educația pentru sănătate;
Înțelegerea conținutului și procesului de învățare și formare a competențelor în
educația pentru sănătate; Selectarea metodelor/mijloacelor și adaptarea scopului și
obiectivelor formării competențelor sociale și de sănătate; Selectarea și adaptarea
conținuturilor educaționale în formarea de competențe sociale și stil de viață
sănătos;Evaluarea instruirii și formării de competențe sociale și de sănătate
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Numele şi tipul instituţiei Fundația TINERI PENTRU TINERI
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2013
Calificarea
obţinută

/

diploma Educația pentru sănătate/ modulul 2 – Îmbinarea abilităților membrilor echipei de
implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii
interesați și advocacy / Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele
principale Comunicarea – noțiuni generale relevante în strategia programului; Abilități de vorbit
studiate / competenţe în public; Abilități de facilitare/Exersarea deprinderilor de comunicare; Abilități de a
profesionale dobândite
oferi și de a primi ajutor; Dinamica de grup – elemente care conduc la eficientizarea
procesului de învățare; Gestionarea conflictelor – tehnici și modalități eficiente; Etică
– arii de responsabilitate în educația pentru sănătate; Advocacy – etape în
planificarea unei campanii; Advocacy – identificarea factorilor interesați și mobilizarea
publicului; Advocacy – dezvoltarea de mesaje eficiente; Advocacy – monitorizarea și
evaluarea campaniei; Relația cu mass-media; Relația cu ONG-uri; Răspunsul la
opoziție; Importanța parteneriatelor tânăr - adult
Numele şi tipul instituţiei Fundația TINERI PENTRU TINERI
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2013
Calificarea
obţinută

/

diploma Coordonate ale unui cadru de referință al curriculumului național Adeverință de
formare continuă a personalului didactic
Disciplinele
principale Familiarizarea participanților cu problematica( aspecte conceptuale, metodologice,
studiate / competenţe tipuri/criterii de analiză etc.) prezentată în documentul referitor la cadru de referință
profesionale dobândite
al Curriculumului Național pentru învățământul preuniversitar din România
Abilitarea metodologică a participanților pentru a proiecta, implementa și evalua
Curriculumul Național pentru învățământul preuniversitar din România
Abilitarea participanților pentru a abilita, la rândul lor, cadre didactice din
învățământul preuniversitar , din punct de vedere teoretic și metodologic, în privința
problematicii prezentate
Numele şi tipul instituţiei Casa Corpului Didactic Mureș, România
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
2012
Calificarea
/
diploma Formator/ Certificat de absolvire
obţinută
Disciplinele
principale Marketingul formării, Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare,
studiate / competenţe Aplicarea metodelor și tehnicilor de formare, Proiectarea programelor de formare.
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei School Consulting SRL, Mureș, România
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea
obţinută

2007
/

diploma Gradul didactic I/ Certificat
Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2123/18.09.2007
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Disciplinele
principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Clujde
învăţământ
/ Napoca
furnizorului de formare
Perioada
2003
Calificarea
/
diploma Gradul didactic II/ Certificat
obţinută
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5481/ 17.11.2003
Disciplinele
principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Perioada
1999
Calificarea
/
diploma Definitivarea în învățământ/ Certificat
obţinută
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5039/9.12.1999
Disciplinele
principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Ministerul Educației Naționale, Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Tîrgu Mureş
de
învăţământ
/
furnizorului de formare
Aptitudini
personale

şi

competenţe

Limba maternă

Română

Limba străină cunoscută
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză

Utilizator
independent

Citire
Utilizator
independent

Vorbire

Scriere

Participare la Discurs oral
conversaţie

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe
organizatorice

şi

Competenţe şi abilităţi de comunicare interumană şi de interrelaţionare,
competenţe psihosociale, inteligenţă interpersonală

aptitudini Competenţe organizatorice şi manageriale dobândite şi exersate în contexte
profesionale şi manageriale diverse – deţinerea funcţiilor de responsabil
grupuri de lucru, director de grădiniță, inspector școlar pentru educație
timpurie.
Competențe de comunicare, ascultare activă, de relaţionare cu colegii şi
studenţii.
Lucru în echipă, capacitatea de a forma echipe de lucru în acord cu
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situaţiile impuse, abilităţi dobândite în situaţii concrete prin activităţile
profesionale: inspector şcolar de specialitate, coordonator activitate
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Dobândite în contextul formării iniţiale
de

Competenţe de operare PC (pachetul MS Office)

con implementare a proiectelor sociale;
atitudine realistă şi cu conţinut pozitiv, aptitudini exersate în activitatea
managerială/didactică şi dobândite prin participarea la cursuri de
formare, seminarii organizate de Casa Corpului Didactic şi alte instituţii de
profil, precum şi prin studiu individual;
Categoria B

Persoană de contact

Data:
11.05.2021

Semnătura
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Membru în grupuri de experți
Perioada

2012
Membru în Corpul național de experți în management educațional
Ministerul Educației Naționale

Organizare de manifestări ştiintifice internaţionale/naționale
Perioada

4-6 mai 2015
Conferința cu participare internațională „Creativitate și inovație în educație”, ediția a IV a
Membru în Comitetul de organizare, moderator, secțiunea Învățământ preprimar (limba
română)
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș,Universitatea de medicină și farmacie,Universitatea
„Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca,Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – extensia Tîrgu
Mureş,Casa Corpului Didactic Mureș,Inspectoratul Școlar județean Mureș

Perioada

16 februarie 2013
Simpozion Național EDU„Proiectare didactică și management european în spațiul românesc”,
Membru în Comitetul de organizare - partener
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Editura EDU, Colegiul Național Alexandru Papiu
Ilarian, Tîrgu Mureş, Asociația EDUCRATES

Perioada

31 martie 2012
Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a XV-a
Membru în Comitetul de organizare
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei –
extensia Tîrgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioada

16 ianuarie 2010
Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a XIII-a
Membru în Comitetul de organizare
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei –
extensia Tîrgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioada

17 ianuarie 2009
Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a XIII-a
Membru în Comitetul de organizare
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei –
extensia Tîrgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Experiență profesională acumulată în cadrul PROIECTELOR
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Octombrie 2018- decembrie 2019
Profesor mentor în cadrul proiectului Profesori
POCU/73/6/6/106915.
Fișa postului și contract de muncă nr. 258/10.10.2018
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Activităţi
responsabilităţi
principale

şi

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activităţi
responsabilităţi
principale

şi

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activităţi
şi
responsabilităţi
principale
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA

Oferirea de consultanță pentru 23 de cadre didactice de la C.S.E.I. nr.3 , Reghin și C.S.E.I.
nr.2 , Tg. Mureș în elaborarea proiectelor didactice ale activităților practice deșfăurate.
Îndrumarea cadrelor didactice pe parcursul procesului de mentoring.
Inițierea, facilitarea și administrarea implementării stagiilor practice cu elevii in cele două
instituții de învățământ: C.S.E.I. nr.3, Reghin și C.S.E.I. nr.2 , Tg. Mureș.
2014 -2016
Profesor evaluator în proiectul de cercetare științifică cu titlul “Alfabetizarea timpurie la
copiii de etnie Roma din România: predicții, niveluri și strategii de îmbunătățire a
gradului de alfabetizare”, ELIRA. Proiect finantat prin programul „Cercetare in Sectoare
Prioritare” din cadrul Mecanismului Financiar al SEE 2009-2014 si bugetul de stat, nr.
contract 15 SEE/30.06.2014
Contract civil de prestări servicii nr 28/10/03/2017
Evaluarea copiilor de etnie Roma din Școala Gimnazială Sf. Gheorghe Sîngeorgiu de
Mureș în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016; Utilizarea exclusivă a testelor de evaluare
furnizate de către echipa de implementare a Universității „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
Completarea rezultatelor evaluărilor în bazele de date.
2015
Membru grup de lucru în elaborarea Raportului final privind cultura organizațională și a
Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare.
Organizatori: Banca Mondială în cadrul proiectului PODCA Dezvoltarea capacității
administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin implementarea
managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției, SIMS 39174.
Proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din
Fondul Social European
Atestat de participare 1134/1034/39174/20.02.2015
activitate desfășurată în grup de lucru de elaborare a Raportului final privind cultura
organizațională și a Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare

2015
Operator de teren voluntar la realizarea Studiului de cercetare cu privire la educația
parentală și nevoia de servicii de suport pentru părinți în cadrul proiectului Promovarea
Strategiei Naționale pentru Educație Timpurie în cadrul Programului de cooperare
Elvețiano-Român implementat de Fundația Copiii Noștri în parteneriat cu Formation des
parents-Lausanne (Elveția) și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil
Contract de voluntar nr. 131 din 7.09.2015
Activităţi
şi Coordonarea activității aferente Studiului de cercetare cu privire la educația parentală și nevoia
responsabilităţi
de servicii de suport pentru părinți în județul Mureș și organizarea de interviuri cu un număr de
principale
25 de persoane de decizie/profesioniști și un număr de 40 de părinți
Perioada
2015
Funcţia sau postul Mentor-Formator în proiectul Reforma Educației Timpurii, implementat de către MECȘ ocupat
UMPFE, organizat de către C&T Strategic Business Partners în poziția de formator de
mentori.
Contract de furnizare servicii nr.260/25.05.2015
Activităţi
şi Desfășurarea sesiunilor de formare de tip mentorat și raportarea specifică prin
responsabilităţi
elaborarea/completarea/colectarea documnetelor aferente, conform cerințelor; Evaluarea
principale
sesiunii de formare; Întocmirea, completarea și gestionarea dosarului de cursant;
Raportarea activității.
Perioada
2014
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Funcţia sau postul
ocupat

Formator în cadrul Programului privind dezvoltarea profesională pentru personalul
sistemului de educație timpurie realizat în cadrul Proiectului pentru Educație Timpurie
Incluzivă, finanțat de Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă și Banca Mondială – LOAN no. 4825 –RO
Contract de prestări servicii din 09.06.2014
Activităţi
şi Sesiuni de formare:
responsabilităţi
Modulul 1 Repere conceptuale pentru educație incluzivă
principale
Modulul 2 Practici educaționale în serviciile de educație timpurie
Modulul 3 Managementul diversității în instituțiile de educație timpurie
Perioada
30 septembrie-6 octombrie 2013
Funcţia sau postul organizator județean – vizită de studiu cu tema Innovative Approaches to managing Educational
ocupat
Institutions în cadrul programului Lifelong Learning Programme
Adeverință
Activităţi
şi Organizarea vizitei de studiu în cadrul programului Lifelong Learning Programme
responsabilităţi
principale
Perioada
14-16 noiembrie 2012
Funcţia sau postul Coordonator și organizator județean al vizitei de studiu în Reggio Emilia - Italia în cadrul
ocupat
proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130
Activităţi
şi Coordonarea și organizarea vizitei de studiu pentru 80 de educatoare din județul Mureș
responsabilităţi
în localitatea Reggio Emilia-Italia în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130
principale

Participări cu comunicări științifice în plen la conferințe/simpozioane internaționale și naționale

Perioada

12 iulie 2019

Conferință/simpozion

Conferința internațională: “Education, Reflection, Development” – ediția a VII-a,
Cluj-Napoca – Romania

Comunicare științifică în
plen
Perioada
Conferință/simpozion

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei
Trifan I.-M., Chiș O., „Curriculum design for building and developing the socialemotional skills of preschoolers”
Aprilie 2017
Conferința internațională: Arta în educație – Abordări psihopedagogice și
terapeutice, Tîrgu Mureş
Universitatea de Arte, Tg. Mureș;

Comunicare științifică în
plen
Perioada

Trifan I.-M., Bardosi-Vultur, I.-M., „Jocul de rol/teatrul și dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari”
10-11 noiembrie 2016

Conferință/simpozion

Conferința internațională: Education, Religion, Family in contemporary Society,
Beclean
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Educational Science Department

Comunicare științifică în
plen
Perioada

Trifan I.-M., Chiș O., ,,Social and emotional development in the early years:
foundation for”
4-6 Decembrie 2015
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Conferință/simpozion

Conferința internațională: Multidisciplinary Academic Conference on Education,
Teaching and Learning, Cehia, Praga

Prezentare poster

Trifan I.-M., ,,Promoting the social and emotional wellbeing of preschoolers”

Perioada

4-6 mai 2015

Conferință/simpozion

Conferința cu participare internațională „Creativitate și inovație în educație”,
ediția a IV, Tîrgu Mureş
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Universitatea de medicină și farmacie,
Universitatea „Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş, Casa Corpului Didactic Mureș

Comunicare științifică în
plen
Perioada
Conferință/simpozion

Comunicare științifică în
plen

Inspectoratul Școlar județean Mureș
Trifan I.-M., Vultur, I.-M., ,,Dezvoltarea culturii emoţionale a cadrelor didactice”
5-7 mai 2014
Conferința cu participare internațională: „Creativitate și inovație în educație”, ediția a III
a, Tîrgu Mureş
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul
Școlar județean Mureș
Avram I., Trifan I.-M., „Managementul activităţilor didactice de stimulare a
dimensiunii socio – emoţionale la copiii preşcolari şi implicaţiile acesteia în
îmbunătăţirea vieţii socio - profesionale a părinţilor şi a cadrelor didactice”
Trifan I.-M., „Specificul activităţilor extracurriculare – proiectare, implementare,
evaluare”

Perioada

2013

Conferință/simpozion

Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a
XVI-a, Tîrgu Mureş
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic

Comunicare științifică în
plen
Perioada

Avram I., Trifan I.-M.,,,Optimizarea
parteneriatului educațional”

relației

grădiniță-familie

în

cadrul

Conferință/simpozion

Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană” - ediţia a
XV-a Tîrgu Mureş

24 mai 2012

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş,Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Comunicare științifică în
plen
Perioada

Avram I., Trifan I.-M., ,,Integrarea curriculară, modele de proiectare integrată a
activităţilor din grădiniţă”

Conferință/simpozion

Simpozion Naţional: ,,Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele
educaţionale,, ediţia a II-a, Bistriţa

Comunicare științifică în

3 iunie 2011

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei - extensia Năsăud, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Filiala Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia
Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
Avram I., Trifan I.-M., ,,Instruirea diferenţiată în cadrul alternativei step by step -realităţi şi
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plen
Perioada

perspective”

Conferință/simpozion

Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a
XIV-a, Tîrgu Mureş

16 ianuarie 2010

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Comunicare științifică în
plen
Perioada

Trifan I.-M., „Moduri diferite de a explora lumea”

Conferință/simpozion

Simpozionul Naţional: „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”- ediţia a
XIII-a, Tîrgu Mureş

Comunicare științifică în
plen
Perioada
Conferință/simpozion

17 ianuarie 2009

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş,Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Trifan I.-M., Necșulescu S., ,,Teoria inteligențelor multiple aplicată în educația
preșcolară”
11 ianuarie 2008
Simpozionul Naţional: „Strategii didactice activizante în învățământul preșcolar și
primar”- ediţia a XII-a, Tîrgu Mureş

Comunicare științifică în
plen
Perioada
Conferință/simpozion

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – extensia Tîrgu Mureş,Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Avram I., Trifan I.-M., „Strategii didactice interactive - paşi spre succesul preşcolar”
6 februarie 2006
Simpozionul internaţional - „Tradiţii, valori şi perspective în pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar” Cluj-Napoca

Comunicare științifică în
plen

Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca,Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei , Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Trifan I.-M., Filimon N., “Interculturalitatea – coordonate şi tendinţe
contemporane”

Participări la conferințe/simpozioane internaționale și naționale

Perioada
participare
Perioada
participare
Perioada

24 octombrie 2919
Conferința internațională: Educația incluzivă – actualități și perspective, Tîrgu Mureş
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureş, Inspectoratul Școlar Județean Mureș
4 octombrie 2019
The 5th International Nonformal Education Conference (INEC), Tîrgu Mureş
Universitatea „ Lucian Blaga” Sibiu, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș,
Inspectoratul Școlar Județean Mureș
13 aprilie 2019
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Conferința Națională Semnificații și explicații privind noul curriculum pentru educație
timpurie. Dimensiuni retrospective și prospective, Sălaj
Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar județean Sălaj
6-7 octombrie 2018
The 4th International Nonformal Education Conference (INEC), Tîrgu Mureş
Universitatea „ Lucian Blaga” Sibiu, Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș, Inspectoratul Școlar
Județean Mureș
7-8 iulie 2017
Conferința internațională: “Education, Reflection, Development” – ediția a V-a, ClujNapoca – Romania
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei
3 iulie 2015
Conferința internațională: “Education, Reflection, Development” – ediția a III-a, ClujNapoca – Romania
Universitatea „ Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei
4-6 mai 2015
Conferința cu participare internațională: „Creativitate și inovație în educație”, ediția a IV a, Tîrgu
Mureş
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Universitatea de medicină și farmacie
Universitatea „Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
– extensia Tîrgu Mureş, Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul Școlar județean
Mureș
18 octombrie 2014

secțiunea
învățământ
preprimar

Conferința națională cu recunoaștere internațională „Calitatea învățării în instituțiile
preșcolare, școlare și universitare din mileniul III. Construirea rețelei de comunitate educativă în
România”, Brașov
Universitatea Transilvania Brașov, Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării –
I.S.P.E.F. Roma, Italia
5-7 mai 2014
Conferința cu participare internațională: „Creativitate și inovație în educație”, ediția a III a, Tîrgu
Mureş
Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul
Școlar județean Mureș

Perioada

27-29.10.2013

participare

Perioada
Moderator,

Perioada

Conferință finală proiect
Dezvoltarea resurselor umane în învățământul preșcolar
POSDRU/87/1.3/S/61130, Sinaia
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
18-20 martie 2013

Moderator,

Simpozion didactic: „Creativitate și inovație în educație”, ediția a II a, Tîrgu Mureş

secțiunea
învățământ
preprimar

Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș, Casa Corpului Didactic Mureș Inspectoratul Școlar
Județean Mureș

Perioada

26 februarie 2013

participare

Colocviu academic: Școala inovoativă și perspectiva studiilor universitare

participare
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SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA

Universitatea „Petru Maior”Tg. Mureș
Casa Corpului Didactic Mureș
Inspectoratul Școlar județean Mureș

Distincții, burse și premii
Perioada

Perioada

Perioada

15 ianuarie 2020
Diplomă “Mihai Eminescu”
Diploma a fost decernată cu prilejul sărbătorii Zilelor Colegiului Național Pedagogic
“Mihai Eminescu” Tg. Mureș, pentru promovarea învățământului pedagogic mureșean.
11 mai 2018
Medalia “Ieronim Puia”
Diplomă de merit “Ieronim Puia”
Distincțiile au fost decernate cu ocazia primei ediţii a Galei Educaţiei Mureşene,
sărbătorită în anul centenarului, la Palatul Culturii din Târgu Mureş, pentru contribuția
onorantă adusă la dezvoltarea învățământului mureșean în calitate de inspector școlar.
2015-2016
Bursă doctorală în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane:
POSDRU 159/1.5/S/155383 ”Calitate, excelență, mobilitate transnațională în cercetarea
doctorală” – Universitatea BabeșBolyai, Cluj – Napoca.

Programe de mobilitate academică
Perioada

1-6 noiembrie 2015
Școala de iarnă Career management / Certificat de participare, Trieste, Italia, în cadrul
proiectului POSDRU 159/1.5/S/155383 ”Calitate, excelență, mobilitate transnațională în
cercetarea doctorală” – organizator University of Vienna

Formator
Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

21.11.2013-12.12.2013
Formator în cadrul programului de formare continuă Abilitare curriculară pentru
metodiști I.Ș.J. și responsabili de cerc pedagogic, CCD Mureș
Adeverință nr. 427-2/14.07.2014
Anul școlar 2013-2014
Formator în cadrul programului de formare continuă Abilitare curriculară, CCD Mureș
Adeverință nr. 336/20.05.2014
Iunie-iulie 2015
Mentor-Formator în proiectul Reforma Educației Timpurii, implementat de către MECȘ
- UMPFE, organizat de către C&T Strategic Business Partners în poziția de formator de
mentori.
Adeverință nr.29/23.09.2015
Adeverință nr.51/23.09.2015
Desfășurarea sesiunilor de formare de tip mentorat și raportarea specifică prin
elaborarea/completarea/colectarea documnetelor aferente, conform cerințelor;
Evaluarea sesiunii de formare; Întocmirea, completarea și gestionarea dosarului de
cursant; Raportarea activității.
09.02. 2015 -13.02.2015
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Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

SZILAGYI (TRIFAN) A. IRINA-MIHAELA

Formator în cadrul programului de formare continuă Managementul activității
profesorului metodist, CCD Mureș
Adeverință nr. 320/27.05.2015
14-18 noiembrie 2016
Formator în cadrul programului de formare continuă Comunicare profesională și
parteneriat în învățământul preuniversitar, CCD Mureș
Adeverință nr. 437/02.08.2018
6.11.2017-11.12.2017
Formator în cadrul programului de formare continuă Comunicare profesională și
parteneriat în învățământul preuniversitar, CCD Mureș
Contract individual de muncă nr. 513/03.11.2017
Fișa postului nr. 667/03.11.2017
4.05.2018-01.09.2018
Formator în cadrul programului de formare continuă Abordări inovative în didacticile
specifice învățământului primar și preșcolar UBB Cluj Napoca
Contract civil de prestări servicii nr. 2172 din 04.05.2018
01.09.2018-01.09.2019
Formator în cadrul programului de formare continuă Abordări inovative în didacticile
specifice învățământului primar și preșcolar UBB Cluj Napoca
Act adițional nr 1 la Contractul civil de prestări servicii nr. 2172 din 04.05.2018

Comunicare ştiinţifică în plen
Perioada

5 octombrie 2019
Convegno con riconoscimento internazionale Il management europeo per la qualita dei
servizi educativi per l’infanzia, Roma, Italia
Angelicum Pontifica Universita San Tommaso d’Aquino, Roma, Italia
Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării – I.S.P.E.F. Roma, Italia
European Centre of Education

Semnătura

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 18 / 18

