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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1 Septembrie 2017 – Prezent

Profesor itinerant titular
Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” Iași/punct de lucru: Școala
Gimnazială ,,Mihai Codreanu” Iași
Bd. C.A. Rosetti nr. 11-15 Iași/Strada Sf. Teodor nr. 1 Iași
http://www.scoalaspecialaiasi.ro/; http://mcodreanu.ro
▪ Colaborarea cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învățământ
▪ Consilierea cadrelor didactice din unitatea de învățământ integratoare în vederea realizării
unei integrări școlare eficienteși a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii
individualizat
▪ Elaborarea și aplicarea planului de servicii personalizat realizat pe baza planului de servicii
individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare
▪ Realizarea adaptării curriculare în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă
▪ Monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate și evaluarea rezultatelor aplicării
acestora
▪ Realizarea materialelor didactice, a instrumentelor de lucru și de evaluare specifice în
colaborare cu cadrele didactice de la clase
▪ Participarea în timpul orelor de predare-învățare la activitățile care se desfășoară în clasă
▪ Participarea în calitate de observator și consultant la activitățile educative școlare și
extrașcolare
▪ Desfășurarea activităților de stimulare cognitivă individuală sau în grup
▪ Realizarea evaluării periodice și reproiectarea programului de intervenție personalizat în
funcție de rezultatele obținute
▪ Consilierea părinților/tutorilor care beneficiază de serviciile de sprijin
▪ Recomandă evaluarea și orientarea școlară prin intermediul CJRAE a tuturor acelor elevi
care au dificultăți de învățare și nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar

1 Octombrie 2015 – 31 August 2017

Cadru didactic asociat
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași
Str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, cod 700554
http://www.psih.uaic.ro/dppd.htm
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▪ Activități de predare și evaluare
▪ Seminarii organizate în cadrul Modulului Psihopedagogic (disciplinele Pedagogie I și
Pedagogie II) pentru Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de
Litere (Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

1 Septembrie 2014 – 31 August 2017

Profesor educator titular
Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” Iași
Bd. C.A. Rosetti nr. 11-15 Iași
http://www.scoalaspecialaiasi.ro/
▪ Elaborarea planului de recuperare al clasei
▪ Organizarea și desfășurarea activităților (pe grupe, individual sau frontal) de terapie
complexă și integrată structurată pe modulele: Formarea autonomiei personale; Terapie
ocupațională; Ludoterapie; Socializare și Stimulare cognitivă
▪ Accesibilizarea conținuturilor și adecvarea materialelor didactice auxiliare la
capacitățile/potențialul elevilor
▪ Evaluarea ritmică a elevilor în funcție de parametriii de dezvoltare și de nivelul achiziției
acestora
▪ Asigurarea și utilizarea adecvată a resurselor materiale necesare desfășurării optime a
procesului terapeutic-recuperator
▪ Consilierea și colaborarea continuă și eficientă cu familiile/reprezentanții legali ai elevilor,
precum și cu ceilalți factori educativi interesați de gradul de integrare și socializare al elevilor
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar

2 Septembrie 2013 – 31 August 2014

Profesor de psihopedagogie specială
Şcoala Gimnazială Specială Paşcani
Str. Gării nr.157 Pașcani
http://www.scoalaspecialapascani.ro/
▪ Evaluarea și notarea ritmică a elevilor, încheierea – conform normativelor – a situației școlare
semestriale/anuale în funcție de parametrii de dezvoltare și de nivelul achizițiilor acestora
▪ Stabilirea nivelului inițial de achiziții și comportamente al elevilor clasei
▪ Elaborarea proiectării și a programelor de intervenție personalizată pe baza evaluării inițiale
în colaborare cu membrii echipei interdisciplinare și ținând cont de: nivelul de dezvoltare pe
toate domeniile; prioritățile de intervenție la nivelul clasei și individual; demersul didactic și
terapeutic-recuperator și parteneriatele didactice
▪ Accesibilizarea conținuturilor și adecvarea materialelor didactice auxiliare la
capacitățile/potențialul elevilor
▪ Elaborarea instrumentelor de lucru specifice în colaborare cu membrii echipei
interdisciplinare
▪ Adecvarea strategiilor didactice la specificul colectivului de elevi
▪ Asigurarea și utilizarea adecvată a resurselor materiale necesare desfășurării optime a
procesului terapeutic-recuperator
▪ Îndeplinirea tuturor atribuțiilor legate de activitatea de diriginte al clasei de elevi
▪ Consilierea părinților/reprezentanților legali ai elevilor
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Octombrie 2017– prezent

Psihoterapeut în formare
Institutul de Formare în Terapie Cognitivă și Comportamentală Iași
▪ Psihoterapie cognitiv-comportamentală

Iulie 2018

Octombrie 2015– prezent

Atestat de liberă practică în Psihologie educațională, consiliere școlară și
vocațională, specialitatea Psihopedagogie specială (Colegiul Psihologilor din
România)
Școala Doctorală a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
▪ Principii ale cunoașterii validate științific
▪ Metode avansate de analiză a datelor
▪ Design-ul și proiectarea cercetării științifice
▪ Principiile și tehnica redactării articolelor științifice
Teză de doctorat cu titlul: ,,Anxietatea și gestionarea acesteia în contextul competițiilor
educaționale ale adolescenților cu aptitudini intelectuale înalte”

Mai 2017

Workshop - Analiza asociațiilor de termeni –utilizarea programului EVOC
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
▪ Prezentarea și modalitatea de operare a soft-ului

Mai 2017

Workshop - Analiza statistică a relațiilor de mediere folosind SPSS și PROCESS
Școala de Vară Internațională ,,Cercetare psihologică și educațională fără frontiere”, Iași
 Prezentarea și modalitatea de realizare a analizelor statistice

Ianuarie 2016

Workshop – Soft analiză de conținut ,,Tropes”
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
▪ Prezentarea și modalitatea de operare a soft-ului

Noiembrie 2014

Curs formare profesională continuă: Abilități de viață în contextul dezvoltării
durabile
3 Module, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

4 August 2014 – 8 Septembrie
2014

Curs formare: Personal Development

4 August 2014 – 8 Septembrie
2014

Curs formare: Comunicare Interpersonală

4 August 2014 – 8 Septembrie
2014

Curs formare: Marketing Online

Iulie 2014

5 Module: Customer Manager, Time Management, Leadership, Secretul succesului în carieră,
Personal & Spiritual Development
Societatea de training și formare profesional Vanguard Strategy București

4 Module: Limbajul nonverbal, Public Speaking, Comunicare scrisă, Comunicare la telefon
Societatea de training și formare profesional Vanguard Strategy București

Formare specialist marketing
Societatea de training și formare profesional Vanguard Strategy București

Curs formare: Organizare evenimente
A-Z Cursuri
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Iulie 2014

Scrieţi numele şi prenumele

Examenul național de definitivare în învățământ
Specializare: Psihopedagogie Specială

29 Mai 2014

Cercul Pedagogic al Profesorilor de psihopedagogie specială
Tema - ,,Specificul comunicării la elevii cu deficiențe de auz”
Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” Iași

2 Martie – 26 Aprilie 2014

Curs formare profesională continuă: Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor
Durata de 41 ore, 10 credite profesionale transferabile
Casa Corpului Didactic Iaşi

11 Martie – 29 Martie 2014

Curs formare profesională continuă: Metode inovative în educaţia părinţilor
Durata de 30 de ore
Casa Corpului Didactic Iaşi

Decembrie 2013

Curs formare profesională: Manager Resurse Umane
Centrul Regional de Formare Antreprenorială Iaşi

28 Noiembrie 2013

Cercul Pedagogic al Profesorilor de psihopedagogie specială
Tema: Exemple de bune practici în activitatea cu elevii cu cerinţe educative speciale
Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” Iaşi

Noiembrie 2013

Curs formare profesională continuă: Cadrul didactic – un profesionist în sistemul
de învăţământ
POSDRU

Octombrie 2011 – Iulie 2013

Master Politici și Management în educație
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
▪ SPSS
▪ Management general şi strategic
▪ Competenţe de evaluare a programelor educaţionale şi sociale
▪ Management financiar şi administrativ
▪ Leadership şi Managementul comunicării
▪ Managementul calităţii în educaţie
▪ Relaţii interpersonale, conflict şi negociere
▪ Politici educaţionale de promovare a talentelor
▪ Marketing
▪ Legislaţie europeană
▪ Etică
▪ Managementul educaţiei permanente
▪ Politici de dezvoltare profesională
▪ Diversitate europeană
Lucrare de disertaţie cu titlul: ,,Politici de articulare a educaţiei nonformale în spaţiul
educaţional românesc”

Octombrie 2011 – Iulie 2013

Modul psihopedagogic (Nivelul 2)
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)
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▪ Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
▪ Consiliere şi orientare
▪ Proiectarea şi managementul proiectelor educaţionale
▪ Educaţie interculturală
▪ Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii
▪ Practică pedagogică
2009 - 2011

Voluntariat în cadrul Şcolii Speciale ,,Constantin Păunescu”, Iaşi, proiectul de
acţiune comunitară ,,Studenţi speciali pentru copii speciali”
Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” Iaşi

Octombrie 2009 – Iunie 2011

Practică educaţională: Profesor de psihopedagogie specială; Profesor - educator
Şcoala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” Iaşi
▪ Activităţi instructiv-educative pentru elevi cu deficienţe mintale severe şi asociate
▪ Terapie educaţională complexă şi integrată

2008 - 2011

Modul psihopedagogic (Nivelul 1)
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Octombrie 2008 – Iulie 2011

Studii de Licenţă – Psihopedagogie Specială
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Psihologia vârstelor
▪ Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
▪ Teoria şi metodologia curriculum-ului
▪ Inadaptare şi devianţă comportamentală
▪ Psihologia educaţiei
▪ Psihologia personalităţii
▪ Teoria şi metodologia instruirii
▪ Teoria şi metodologia evaluării
▪ Psihopedagogia deficienţelor de intelect
▪ Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
▪ Psihopedagogia deficienţelor senzoriale
▪ Dificultăţi de învăţare
▪ Metodologia cercetării psihopedagogice
▪ Psihodiagnostic
▪ Strategii i diferenţiate şi incluzive în educaţie
▪ Consiliere psihopedagogică
▪ Logopedie
▪ Didactica învăţământului special şi integrat
▪ Instruire asistată de calculator
▪ Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi familiei
▪ Psihoterapie
▪ Managementul clasei de elevi
▪ Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu cerinţe educaţionale speciale (CES)
Lucrare de licenţă cu titlul: ,,Aspecte formative ale evaluării şcolare”

2008

Atestat de Competenţe Profesionale – Competenţe de operare pe calculator
Colegiul Naţional Iaşi
▪ Operare baze de date
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▪ Programare
▪ Web Design
2004 - 2008

Colegiul Naţional Iaşi
▪ Specializarea Matematică - Informatică

2004 - 2008

Participare în cadrul diverselor proiecte educaţionale
Colegiul Naţional Iaşi
2008: ,,EUROPA LA LICEU” (Concurs de proiectare video)
2007: Proiectul CASA NATO, calificare Naţională
2005: ,,JOIN MULTIMEDIA” (Proiect european de proiectare multimedia)
2005: ,, Proiectul TAKE PART TOO – ACTIVE GLOBAL CITIZENSHIP” – în cadrul
proiectului Socrates
2004: ,,Un parteneriat durable” – menţiune pentru grafică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Româna

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

C1

Franceză

B2

B2

A2

A2

A2

Spaniolă

C1

C1

C1

C1

B2

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

Competenţe de comunicare

Competențe de comunicare dobândite în cadrul cursurilor de dezvoltare personală şi
autocunoaştere, mediere a conflictelor şi tehnici de negociere

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Mobilizarea membrilor echipei de lucru, atribuirea de sarcini în concordanţă cu abilităţile fiecărui
participant, monitorizare permanentă
Dezvoltarea competenţelor în cadrul echipelor de lucru şi prin frecventarea cursurilor de leadership
şi comunicare

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

Hobby-uri

Proiectare programe şi proiecte educaţionale, planificare, monitorizare, evaluare şi ameliorare,
terapii specifice, proiectare programe de intervenţie personalizate
Operare în diverse programe: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Web Design, Picasa,
PhotoScape, Gimp, Paintshop ProX5 Ultimate, CorelDraw
SPSS, Amos
Atestat de competenţe de operare pe calculator (2008)
Fotografie, Pictură, Craft, Design interior

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicații  Holic, R. (2018). The psychometric properties of the Romanian version of Test Anxiety Inventory
adapted to a competitive academic context (Acceptat pentru ISI Proceedings al The Fifth
International Conference on Adult Education. Education for values – continuity and context)
 Holic, R. (2018). Validation of the Romanian version of Emotional Regulation during Test-Taking
Scale adapted to the context of educational competitions, Journal of Innovation in Psychology,
Education and Didactics, 22(2) http://www.jiped.ub.ro/index.php/archives/2565
 Holic, R. (2018). The influence of emotional regulation strategies in the relationship between test
anxiety and performance in the educational competitions context of adolescents with high
intellectual abilities (Journal of Educational Sciences, nr.2/2018)
 Holic, R. (2018). The validation of Performance Failure Appraisal Inventory for the educational
context of high school students in Romania, Studia Psychologia – Paedagogia, 63(1), 49-78, DOI:
10.24193/subbpsyped.2018.1.03
 Holic, R. (2018). Test anxiety and other variables that influence the performance achieved in
educational competitions, International Journal of Education and Psychology in the Community, 8
(1&2),86-108.
 Holic, R. (2017). Analysis of scientific research on test anxiety and other emotions identified in the
academic field, Journal of Educational Sciences, 1(35), 59-71.
 Holic, R. (2018). Literature review on personality traits and the psychological profiles of the gifted
population (Acceptat pentru Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics,
Decembrie, 2018)
 Holic, R. (2017). The psychological profiles of adolescents with high intellectual abilities identified in
the literature, Diversitate Interculturală – Artă și Educație, Volume 1
 Holic, R. (2017). Self-esteem, self-efficacy, test anxiety and their impact in academic competitions,
International Interdisciplinary Doctoral Conference, București
Conferințe  Conferința Internațională The Fifth International Conference on Adult Education. Education for
values – continuity and context, Iași, Chișinău, Aprilie, 2018
 Conferința Internațională International Conference of Applied Psychology and Educational Sciences
(ICAPES) Iași (Octombrie, 2017)
 Conferința International Interdisciplinary Doctoral Conference, București (Noiembrie 2017)
 Conferința Internațională Cultural Diversity in Art and Education – Developing Intercultural Skills,
Academia Română, Iași (Iunie, 2017)
 Conferința Școlii Doctorale Internaționale Cercetare psihologică și educațională fără frontiere, Iași
(Mai, 2017)
 Bune practice și strategii de sprijinire a copiilor vulnerabili: copii fugari, fără adăpost, victime ale
violenței și exploatării, Iași, 2014
 International Conference Professional Development of Teachers from Kindergarten and Primary
School”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2012
 Dezbaterea ,,Politici de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”, CCD
Iași, 2013
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