Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Edina Csákány
Grigore Balan 53, 520090 Sfântu Gheorghe (România)
0722530270
csedina96@gmail.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2018–Prezent

Masterat - Consultanță și Intervenție Psihologică
Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca
(România)

2018–Prezent

Modulul pedagogic, Nivel II
Universitatea "Babeș-Bolyai", DPPD, Cluj-Napoca (România)

2015–2018

Licențiat în psihopedagogie specială

Nivelul 6 CEC

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Stiințe ale
Educației, Cluj-Napoca (România)
Evaluarea complexă (psiho-socio-pedagogică) a copiilor, tinerilor și adulților cu CES
Intervenția psihopedagogică specifică (compensare - recuperare - terapie) pentru persoanele cu CES
Poiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă
Consilierea, orientarea și asistarea psiho - pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri
educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră
Facilitarea incluziunii școlare, profesionale și sociale a persoanelor cu CES
Utilizarea și adaptarea tehnologiilor de acces pe baza principiilor designului universal în programele
de învățare și reabilitare pentru copiii de vârstă antepreșcolară și școlară, al elevului, studentului și
adultului cu nevoi speciale
Proiectarea și realizarea de activități de învățare itinerantă, individualizată și de consiliere
psihopedagogică care să permită performanța în toate ariile de conținut, facilitând integrarea într-o
varietate de medii și contexte a copiilor de vârstă antepreșcolară și școlară, al elevului, studentului și
adultului cu nevoi speciale. Consiliere psihopedagogică pentru familii având membru persoane cu
nevoi special
2011–2015

Diplomă de bacalaureat

Nivelul 5 CEC

Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sfântu Gheorghe (România)
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2015–2018

Voluntar
Hit és Fény, Cluj-Napoca (România)

27/01/2015–09/02/2015

Elev
Erasmus+, Chemille (Franţa)
-menținerea relațiilor internaționale
-management de proiect

4/2/19
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-redactarea / traducerea documentelor în limbile engleză / franceză și viceversa
-să colaboreze cu personalul instituției
-comunicare orală și scrisă în limbile franceză și engleză
-să lucreze într-un mediu socio-profesional

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenţe de comunicare

-bune abilități de comunicare, pe care le-am învățat prin activitatea mea pe parcursul anilor de școală
și al universității
- bune abilități de comunicare cu copiii și adulții, obținute prin practica universitară și în timpul
programului ERASMUS +

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

- competențe bune de leadership pe echipe pe care le-am câștigat în timpul conducerii grupului activ
și constant în timpul liceului și anilor universității
- experiență în practica profesională și pedagogică în anii universității

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

Conferința Științifică Studențească din Transilvania, Ediția a 20-a, Cluj-Napoca, 2017
Conferința Științifică Studențească din Transilvania, Ediția a 21-a, Cluj-Napoca, 2018
Conferința internațională de tratament special, Ediția a 3-a, Hajdúböszörmény, 2018

Seminarii

4/2/19

"Legătură între abilitățiile motrice - atenție, învățare și comportament la copii preșcolari și școlari"-18
aprilie 2018, prof. educație incluzivă dr. Tótszöllősyné Varga Tünde, Ungaria, Budapesta
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