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INFORMAŢII PERSONALE      Cristina Bleoțiu 
Ploiești, jud. Prahova

+40740037724    

bleotiuc@yahoo.com

03/04/2015–Prezent Psiholog cu drept de liberă practică specialist autonom/supervizor 
în specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

07/06/2013–Prezent Psiholog cu drept de liberă practică practicant autonom
 în specialitatea Psihopedagogie specială
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

25/11/2008–Prezent Psiholog cu drept de liberă practică practicant autonom
 în specialitățile Psihologia muncii și organizațională, Psihologia transporturilor, 
Psihologie aplicată în servicii
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

07/04/2017–Prezent Psiholog cu drept de liberă practică practicant supervizare
 în specialitatea Psihologie clinică
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2009–Prezent Profesor logoped

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ - CJRAE - PRAHOVA
Str. Bobâlna nr.26, 100330 PLOIEȘTI (România) 
Depistare, evaluare complexă a copiilor preșcolari și școlari mici cu tulburări de limbaj din 5 școli și 3 grădinițe aflate
în zona de competență a Cabinetului Logopedic nr.10 Ploiești;
Organizarea, planificarea și desfășurarea activității de terapie a tulburărilor de limbaj și comunicare a copiilor(cca 60
de copii pe an)
Organizarea și desfășurarea activităților de inițiere și consiliere pentru familiile copiilor cuprinși în terapie 
(săptămânal);
Organizarea și desfășurarea activităților de inițiere și consiliere cu cadrele didactice care lucrează cu copiii cuprinși 
în terapie (1-2 sesiuni pe an școlar cu grupe de cca 5-25 de cursanți);

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ 
09/09/2019–Prezent 

01.09.2012 –
31.08.2017

Profesor consilier școlar cu specializare în psihologie, atestat în psihologie 
educațională/clinică
CJRAE PRAHOVA - Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP), Ploiești 
(România) 

Evaluare psihologică a copiilor cu CES în vederea orientării școlare și întocmirea fișelor psihologice pentru copiii 
evaluați, întocmirea rapoartelor sintetice și înaintarea dosarelor complete comisiei de orientare școlară; 

Consilierea părinților copiilor cu CES; 

Consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu CES;

01/09/2013–Prezent Profesor Metodist
Inspectoratul Școlar Județean Prahova     http://www.isj.ph.edu.ro 

01/09/2007–
31/08/2009

Profesor psiholog - consilier școlar
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, Ploiești (România) 

Consilierea psihopedagogică a elevilor, personalului didactic și a părinților elevilor din școlile arondate;

Organizarea și desfășurarea de programe și proiecte privind orientarea școlară și profesională a elevilor din zona 
de competență

01/09/1986–31/08/1999 Educator
Școala Gimnazială Specială nr. 2, Ploiești (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/11/2019–Prezent Doctorand

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” CHIȘINĂU - Facultatea de 
Psihologie și Psihopedagogie specială - ȘCOLA DOTORALĂ DE PSIHOLOGIE - Specializarea - 
Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, CHIȘINĂU (Republica Moldova) 

01/10/2014–30/09/2016 Master în domeniul Psihologie programul de studii Evaluare și intervenție ISCED 7
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psihologică în domeniul educațional
Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București (România) 

Evaluare psihologică, Manegementul stresului în mediul educațional, Psihologie pozitivă, Strategii pentru 
implicarea părinţilor în procesul educativ, Metode avansate de cercetare calitativă în educaţie, Evaluare 
psihologică în educaţie prin tehnici proiective, Psihologia carierei

2007–2008 Diplomă de Studii postuniversitare de Specializare - Psihologia muncii, 
transporturilor și serviciilor

Nivelul 6 CEC 

Universitatea din București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București (România) 

Metode și tehnici de evaluare în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor; Analiza și evaluarea muncii; 
Evaluarea psihologică și selecția personalului; Metode de cercetare şi analiză statistică a datelor.

2000–2004 Licență în Psihologie ISCED 6

Universitatea Pro Humanitas din București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
București (România) 

Psihodiagnostic, Psihologia vârstelor, Psihologie socială, școlară, medicală, organizațională și managerială, 
psihologia personalității.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

engleză B1 B1 B1 B1 B1

franceză 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

- Excelente abilități de interacțiune cu copiii dobândite prin activitatea didactică desfășurată pe parcursul a 40 de 
ani ca educatoare, profesor, consilier școlar, logoped;

- Excelente abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele de cadru didactic, formator, consilier 
școlar, psiholog, logoped, educator parental.

- Excelente abilități de interacțiune cu adulții dobândite prin activități desfășurate în cadrul numeroaselor proiecte 
cu finanțare europeană și în programe de formare, workshopuri la care am participat și pe care le-am organizat la
simpozioane, conferințe și congrese naționale și internaționale.

Competenţe
organizaţionale/

manageriale

- leadership (responsabil al grupei sindicale din CJRAE 2007-2012, membru în comitetul de conducere al grupei 
sindicale până la 31.08.2017);

- bune competențe în organizare dobândite ca responsabil cu organizarea unor manifestări metodice - cercuri 
pedagogice, simpozioane, workshopuri;

- bune abilități de conducere a unei echipe dobândită ca responsabil al comisiei metodice în Școala Specială;

- bune abilități de realizare și redactare a documentelor școlare specifice activității de profesor logoped, activității 
de profesor psiholog din SEOSP, activității de profesor metodist al ISJ Prahova;

- preocupată permanent de formarea și dezvoltarea personală și profesională prin participarea periodică la 
programe de formare, conferințe, simpozioane locale, naționale și internaționale.
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Competenţe
dobândite la locul de

muncă

- o bună stăpânire a strategiilor de lucru cu copiii(experiență vastă în activitatea cu copiii ca profesor, educator, 
logoped, consilier școlar)

- o bună cunoaștere a instrumentelor de evaluare psihologică a copiilor(în prezent sunt profesor psiholog în 
cadrul SEOSP având ca sarcină evaluarea psihologică a copiilor cu CES);

- bun mentor (ca profesor metodist, sunt responsabil cu indrumarea și controlul cadrelor didactice debutante 
înscrise la examenul de definitivare în învățământ);

- o bună cunoaștere a proceselor de control a calității actului didactic (am fost președinte și memebră a CEAC la 
nivelul CJRAE Prahova);

- bună cunoaștere a procedurilor și instrumentelor de cercetare științifică folosite în elaborarea lucrării de disertație
și în activitatea de examinator a echipei de adaptare pe populație românească a SCALEI DE INTELIGENȚĂ 
PENTRU COPII WESCHLER EDIȚIA A IV-A(WISC IV).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Certificări FEUERSTEIN INSTRUMENTAL ENRICHMENT BASIC MEDIATOR LEVEL 1(OF 2); (Paris, 2012)
FEUERSTEIN INSTRUMENTAL ENRICHMENT MEDIATOR LEVEL 1(OF 3)(Zwolle, 2011)
The Feuerstein Institute - UNIVERSITATEA DIN ANTWERPEN
Teoria "Modificabilităţii cognitive structurale" a lui R. Feuerstein; Teoria Experienţei de Învăţare Mediata (Mediated 
Learning Experiences, sau MLE);
Aplicații și modalități de implementare a Programului de îmbogățire instrumentală

Conferinţe ▪ Conferința Internațională „Aspecte teoretico-praxiologice în evalarea și intervenția psihoeducațională”, 
Arad, 31.03 - 01.04.2017 Participant ca audient și la workshop-urile „Procesarea și procesele fonologice 
psiholingvistice aplicative (Conf.univ.dr Carolina Bodea Hațegan) și „Diagnosticarea timpurie tulburărilor de 
învățare (Dr. Karlheinz Barth);

▪ Participarea ca expert la activitatea internațională de PEER COUNSELLING „Sprijin pentru incluziunea 
copiilor cu CES n școlile de masă - o abordare integrată”, organizată de Comisia Europeană și MENCȘ, 
București, 18-19 octombrie 2016;

▪ Conferința Științifică Internațională „Școala modernă: Provocări și oportunități, Chișinău, 5-7 noiembrie 
2015 - susținere lucrare „Intervenția timpurie ca premise a prevenirii tulburărilor de limbaj";

▪ ConferințaInternațională Interdisciplinaritate și dialog multicultural, Chișinău, 26-27 septembrie 2019 - 
Susținere lucrare „Terapia logopedică în depășirea dificultăților de comunicare a copiilor: abordare 
interdisciplinară”.

▪ Conferința Națională a Psihologilor Școlari  Constanța
▫ Participare la workshop-uri la edițiile din anii 2009, 2016,
▫ Susținere lucrare „Povestim și ne jucăm - un mod de intervenție în procesul de consiliere pe problem de 

anxietate la copilul cu CES" la ediția din anul 2013;
▪ Conferința Națională a Psihologilor școlari Oradea- Băile Felix
Participant ca audient și workshop la edițiile din anii 2007, 2009, 2011;
▪ Conferința Națională a Psihologilor școlari Oradea- Băile Felix
▪ Organizator workshop(împreună cu Adet Nicoleta): Interferențe psihoeducaționale în cadrul triadei 

necesități educaționale speciale – drepturi – intervenție, la ediția din anul 2017;
▪ Organizator workshop(împreună cu Adet Nicoleta și cu colegi de la CJRAE Prahova): Evaluare și 

intervenție educațională individualizată a elevilor cu CES - premisă a reușitei școlare la ediția din anul 
2015;

▪ Congres Internațional „Cercetarea modernă în psihologie”. Sibiu
▫ 2018 - Organizator workshop(împreună cu Adet Nicoleta) „Evaluare și intervenție psihoeducațională 

pentru elevii cu CES”;
▫ 2018 - Organizator workshop(împreună cu Adet Nicoleta) „Proiectarea curriculară în context incluziv - 

Implicații și influențe asupra cadrelor didactice și a elevilor”;
▫ 2019 – Organizator workshop ( împreună cu Cheșcă Adelina Cristina)  „Implementarea programelor 

educaționale pentru părinți - preambul pentru succesul școlar”
▫ 2019 – Organizator workshop ( împreună cu Adet Nicoleta)  „Valorizarea potențialului de dezvoltare a 

copilului prin intervenții educationale specifice”
▫ Participare ca audient și workshop-uri la edițiile din 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

Publicaţii ▪ „Puțin câte puțin, Matematica să deslușim” - îndrumător pentru cadrele didactice în colaborare cu Lazăr 
Silviu, Ploiești, Litera Info, 2008, ISBN;

▪ „Povestim și ne jucăm – un mod de intervenție în procesul de consiliere pe probleme de anxietate la 
copilul cu CES” – articol publicat(coautor) în lucrare cu ISBN „Psihologul și provocările lumii contemporane”,  
Constanța, 2013;

▪ „Tradițional și modern în terapia logopedică” – lucrare (coautor) publicată în Volumul colectiv de studii și 
cercetări prezentate la simpozionul internațional „Terapia logopedică – prezent, trecut, viitor”, Brașov, 2014

▪ „Intervenția timpurie ca premisă a prevenirii tulburărilor de limbaj” -- articol publicat în lucrare cu ISBN 
„Școala modernă: Provocări și oprtunități” - Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 5-7 noiembrie 
2015, Chișinău.

6/10/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3


