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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VIDA CLAUDIA-LUCIA 

Adresă(e) str. sg. Constantin Popescu, nr. 13, bl. 42B, sc.1, ap.10, Craiova, judeţul Dolj 

Telefon(oane) 0761366883   

  

E-mail(uri) vidaclaudia78@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 01.10.1978 

  

Sex feminin 
 

Locul de muncă /Domeniul ocupaţional  

Experienţa profesională 
  

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Profesor metodist detașat la Casa Corpului Didactic Dolj (din 14.01. 2019-până în prezent) 

Formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice 
Organizare, desfăşurare, monitorizare evaluare cursuri de formare continuă și  
activități de perfecționare 
Organizarea/găzduirea unor programe de formare și dezvoltare profesionala oferite de furnizorii de 
formare acreditați 
Elaborarea și propunerea spre acreditare de către M.E.C. a unor programe de formare continuă 
Gestionarea documentelor corespunzătoare stagiilor și activităților de formare continua derulate, a  
suporturilor de curs, a tabelelor nominale cu participanții etc 

Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ion Maiorescu,  nr. 6, 200760, Craiova, Dolj 

Educație 
2020-prezent profesor titular Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Craiova 
2018-2019 profesor detaşat Şcoala Gimnazială "Decebal", Craiova 
2017-2018 profesor detaşat Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu", Craiova 
2012-2017 profesor la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea 
2010- 2011 profesor detaşat Grupul Şcolar „Traian Demetrescu”, Craiova 
2009-2010 profesor detaşat Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, Craiova  
2008-2009 profesor detaşat Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Craiova 
2008-2020 profesor titular Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea 
2007-2008 profesor titular Grupul Şcolar Turceni 
2007-2008 profesor detaşat Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Craiova 
2006-2007 profesor suplinitor Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Craiova 
2004-2006 profesor suplinitor Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, Craiova 
2003-2004 profesor suplinitor Grupul Şcolar de Transporturi Auto, Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor titular, gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Craiova, judeţul Dolj 

 Predarea disciplinei Limba şi literatura română 
Membru Comisia de programe și proiecte europene 
Multiplicator de informație europeană 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Craiova, str. Bărăganului, nr. 45 
Educaţie 
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Educaţie şi formare 
       

Perioada 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

 
 

Perioada 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

 Perioada 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2017-2018 
Curs postuniversitar: "Managementul unităţilor de învăţământ" 
 
 Facultatea de Economie şi Administarea Afacerilor, Universitatea din Craiova 
 
 
28  octombrie-24 noiembrie 2017 
Curs de perfecționare "Tehnici manageriale în educație" 
Competențe: 
- dezvoltarea competențelor profesionale privind managementul de proiect; 
- însușirea și aplicarea conceptelor și teoriilor despre managementul proiectelor; 
- utilizarea tehnicilor de stimulare a creativității și de dezvoltare a competențelor de 

antreprenoriat în scopul implementării unor proiecte/parteneriate educaționale eficiente; 
- dobândirea/dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală și managerială pentru 

utilizarea obiectivelor organizației; 
- utilizarea tehnicilor de negociere a conflictelor și aplicarea strategiilor adecvate zonei de 

interes specifice sistemului educațional. 
  Asociația "ECO-WORLD 2010" 

 
 

Martie-iunie 2017 
Curs postuniversitar: "Abordări moderne în psihopedagogia specială" 
 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti 
 

 
7 noiembrie-6 decembrie 2016 
”Asigurarea eficienței managementului educațional în unitățile de învățământ” 
-legislație și deontologie în învățământ; 
- managementul resurselor în instituțiile de învățământ; 
- managementul calității. Evaluarea internă a calității; 
- management de proiect; 
- relația între management și leadership în educație. 
 
Fundația Culturală Umanitară ”Henri Coandă” Oradea 
 
 
24 iulie-03 octombrie 2015 
"OSCINT XXI-Inovare pentru calitate în învățământul preuniversitar" 
Competențe: 
-dobândirea și cultivarea seturilor de abilități și aptitudini specifice OSCINT, respectarea, aplicarea 
și promovarea principiilor, proceselor și instrumentelor Managementului Informației și Cunoașterii 
pentru valorificarea superioară a resurselor informaționale și a capacităților de cunoaștere în 
activitatea didactică; 
- organizarea unui spațiu de lucru colaborativ dedicat relației școală-familie, proiectarea și 
implementarea iHUB-ului colaborativ (școală-comunitate didactică, școală-comunitate locală, 
școală-familie); 
- utilizarea de strategii inovatoare specifice învățării colaborative prin e-learning prin folosirea noilor 
tehnologii specifice societății cunoașterii în activitatea didactică și a unor metode și instrumente 
inovative în cadrul proiectelor și parteneriatelor educaționale; 
- elaborarea unui plan de colectare a informațiilor din surse deschise și aplicarea tehnicilor de 
validare a surselor deschise de informații; 
- selectarea și utilizarea metodelor specifice gândirii critice și a tehnicilor analitice structurate pentru 
analiza informațiilor specifice; 
- proiectarea și elaborarea de conținut digital și instrumente de evaluare specifice e-learning, 
blended-learning, mobile learning în activitatea  didactică din învățământul preuniversitar. 
Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" 
 

02.08.-12.09.2014 
”Management educațional european” 
- managementul resurselor în instituțiile de învățământ”; 
- managementul de proiect; 
- politici educaționale; 
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 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Perioada 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

 
Perioada 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 - consiliere în carieră; 
- elemente ale managementului cunoașterii; 
- proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale; 
- managementul curriculumului, 
- managementul clasei de elevi, 
- comunicare și relații publice; 
- managementul calității în școală. 
Fundația Culturală Umanitară ”Henri Coandă” Oradea 
 

 
1-17 martie 2013  

Curs Formator, cod COR 242401 
Competențe: 
- pregătirea formării; 
- realizarea activităților de formare; 
- evaluarea participanților la formare; 
- aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 
- marketingul formării; 
- proiectarea programelor de formare; 
- organizarea programelor și stagiilor de formare; 
- evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 
Asociația DOMINOU 
 
 
29 septembrie-20 decembrie 2012 
Curs "Metode interactive de predare, învățare, evaluare" 
Competențe: 
- utilizarea în contexte concrete de strategii didactice eficiente în vederea realizării progresului 

școlar optimal al elevilor; 
- utilizarea unor metode și strategii de predare adecvate particularităților individuale/de grup, 

scopului și tipului lecției; 
- aplicarea conceptelor și teoriilor moderne privind formarea capacităților de cunoaștere prin 

utilizarea metodelor interactive de predare-învățare; 
- abilitatea de a aplica strategii adecvate de evaluare individuală/de grup cu accentuarea celor 

interactive; 
- elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și particularitățile individuale/de grup; 
- abilitatea de a realiza corelații optimale între elementele constructivismului și strategiile 

didactice interactive, în vederea aplicării acestora în procesul instructiv de calitate.  
 

Universitatea din Craiova, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
 
 
 

 
 2005-2007 

Master „Structura şi dinamica limbii române contemporane” 
 
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova 
 

 
1997-2001 Facultatea de Litere 
Specializarea Limba şi literatura română-Limba şi literatura latină 
 
Universitatea din Craiova 

  

  

  
  

 
  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba italiană   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sunt o fire comunicativă care relaţionează foarte bine (prezenţă efectivă şi ascultare activă, selectarea 
căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor  
individuale şi de grup ale interlocutorilor, medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea 
comportamentului în raport cu interlocutorii). Sunt obişnuită să lucrez cu alte persoane. Profesia mea 
de dascăl este una interactivă, comunicativă. Aceasta practică zilnică m-a determinat să reevaluez 
ameliorativ permanent relaţiile mele cu oamenii şi să caut modalităţi mai bune de a socializa. 
Mi-am format si dezvoltat aceste competenţe în context profesional. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator al următoarelor activităţi: 
- Masă rotundă internațională ”Predarea în echipă - de la teorie la practică”, 26 iunie 2020; 
- Workshopul ”Educația parentală”, 19 mai 2020; 
- Workshopul ”Și tu poți spune <<Nu>> drogurilor și traficului de persoane”, 27 noiembrie 2019; 
- implementare proiect național ”O școală pentru toți”, 2019-2020; 
- implementare proiect național ”A doua șansă”, 2019-2020; 
- Activitățile proiectului internațional  ”Togheter we say <<No>> to dropping out of school!”, 
07.11.2019; 
- Programul Național de Sprijin Emoțional ”SANDWORK EXPRESIV”, octombrie 2019-februarie 
2020; 
- Organizarea activității de diseminare ”Biblioteca vie”, cuprinsă în calendarul de implementare al 
activităților proiectului Erasmus+ ”Competențe dezvoltate ale profesorilor, pași siguri ai elevilor în 
viitor!”, 07.03.2019; 
- Organizarea activității de diseminare ”Masă rotundă. Cariera se construiește în școală”, cuprinsă 
în calendarul de implementare al activităților proiectului Erasmus + ”Competențe dezvoltate ale 
profesorilor, pași siguri ai elevilor în viitor!”, 06.12.2018; 
- Seminar internațional ”Minoritățile etnice din România și provocările diversității”, 19.04.2018; 
- Organizarea conferinței internaționale ”The Impact of European Culture on Education”, 
24.02.2018; 
- Festivalul regional de poezie şi proză scurtă "Vintilă Horia", iunie 2018; 
- Expoziţia tematică "Portul popular în imagini", mai 2018; 
- Concursul judeţean "Festivalul minorităţilor", mai 2018; 
- Seminarul internaţional "Minorităţile etnice din România şi provocările diversităţii", aprilie 2018; 
- Simpozionul naţional "Eficienţa procesului instructiv-educativ prin metode activ-participative 
centrate pe elev" - martie 2018; 
- Masa rotundă naţională "Limbile moderne pe coordonate europene", februarie 2018; 
- Conferinţa judeţeană "Metode şi tehnici de prevenire a consumului de droguri şi delincvenţei 
juvenile", februarie 2018; 
- "De la umilință și excludere la participare: Eradicarea sărăciei în toate formele ei", 17 octombrie 
2017; 
- Concursul judeţean "Mircea Eliade din perspectivă interdisciplinară", iunie 2017; 
- "Caravana toleranței", 16 noiembrie 2017; 
- Organizarea activității ”De la umilință și excludere la participare: eradicarea sărăciei în toate 
formele ei”, 17 octombrie 2017; 
- Organizarea Concursului Internațional ”Formidabilii”, anul școlar 2017-2018; 
- Organizarea ”Spectacolului minorităților”, eveniment derulat la nivel internațional, 27 martie 2017; 
- Organizarea Simpozionului național ”Impactul proiectelor europene asupra dezvoltării 
profesionale și personale”, anul școlar 2015-2016. 
Membru în comisia de elaborare de subiecte pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă şi 
literatură română, nivelul liceal în anul şcolar 2016-2017. 
Responsabil cerc pedagogic la departamentul de limba şi literatura română în anul şcolar 2016-
2017. 
O bună capacitate strategică şi abilitate de a stimula dezvoltarea organizaţională, în caliate de 
membru CEAC şi de membru al echipei de implementare a proiectelor europene. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Am deprinderi foarte bune de tehnoredactare computerizată. şi uşurinţă în utilizarea calculatorului 
(Microsoft Office,Internet Explorer), dobândite prin cursuri de specialitate şi lucrul permanent cu PC. 

 
  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipă, reale abilităţi de comunicare, persuasiune, receptivitate la nou, seriozitate, dorinţă 
de dezvoltare profesională. 

  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B din anul 2008. 
  

  
  

Anexe Anexa 1: Cursuri de formare continuă 
Anexa 2: Publicaţii 
Anexa 3: Participări la mese rotunde, simpozioane, conferinţe 
Anexa 4: Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile şcolare 
Anexa 5: Participări la proiecte, concursuri, cercuri pedagogice 

 

 
ANEXA 1 
             1.1. Formator 
 

 ”Managementul implementării programului A doua șansă pentru învățământul secundar inferior”, 32 de ore, 
avizat în oferta CCD Dolj 2020-2021, conform avizului  nr. 1459/DGIP/17.03.2021; 

 ”Abilitarea cadrelor didactice pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și evaluare pentru programul A 
doua șansă – învățământ secundar inferior”, 32 de ore, avizat în oferta CCD Dolj 2020-2021,conform avizului  
nr. 1459/DGIP/17.03.2021; 

 ”Managementul conflictelor în mediul școlar”, acreditat prin O.M. nr. 3706/21.05.2018, 87 de ore; 

 ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale”, anul școlar 2020-2021; 

 ”Managementul educațional în instituțiile de învățământ”, 15 iunie-15 iulie 2020; 

 ”Jocurile și tehnicile teatrale - o modalitate de reducere a abandonului școlar”, 2019-2020; 

 ”Demersul didactic diferențiat centrat pe elev”, 2019-2020; 

 ”Integrarea elevilor cu dificultăți de învățare”, 2019-2020; 

 "Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive", anul școlar 2018-2019; 

 ”Educația parentală. Drepturile copilului pe înțelesul tuturor”, 2018-2019; 

 "Éducation pour lʾinclusion, la diversité culturelle et la tolérance dans les écoles", anul școlar 2017-2018; 

 "Educație democratică, incluziune și interculturalitate", anul școlar 2017-2018; 

 "Educația etică – o șansă pentru elevii aparținând grupurilor dezvantajate/vulnerabile", anul școlar 2017-2018; 

 Facilitator în cadrul proiectului european "EIBI-European incubator for Business ideas", aprilie-iunie 2017; 

 "Metode alternative de predare în învățământul preuniversitar", anul școlar 2016-2017; 

 Expert formator Erasmus+ 2016-2017, 2017-2018; 

 "Metode inovante pentru adaptarea sistemului de formare profesională la specificul pieței de muncă", anul școlar 
2015-2016. 
 
1.2. Implicarea în proiecte 

 Membru în echipa de implementare a proiectului național ”A doua șansă”, avizat ISJ Dolj, nr. 29/16.11.2019 și 
CCD Dolj, nr. 893/24.09.2019, an școlar 2019-2020; 

 Formator al cursului internațional ”Competențe europene/European competences”, 30 de ore, desfășurat în 
cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA102-061947, an școlar 2019-2020; 

 Formator al cursului internațional ”Promovoir lʾinclusion, la diversité culturelle et la tolérance dans lʾeducation/ 
Promote inclusion, cultural diversity and tolerance in education”, inclus în cadrul proiectului internațional 

”Égalité, diversité et inclusion/ equality, diversity and inclusion”, an școlar 2019-2020; 

 Formator al cursului ”Consilierea și orientarea elevilor, pași siguri ai elevilor în viitor!”, 30 de ore, desfășurat în 
cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA101-047358, an școlar 2018-2019. 

 
 
1.3. Participarea la cursuri și workshopuri 

 

 ”Cum să scriu un proiect”, august 2020. 
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 ”Dezvoltarea competențelor digitale”, noiembrie 2019. 

 "Metode active pentru creșterea motivației și a calității în mediile educative", martie 2019. 

 "Strategii colaborative în învățare", CCD Dolj, ianuarie 2019. 

 "Promovarea incluziunii, a diversității culturale și a toleranței în educație", decembrie 2018. 

 "Stiluri de învățare. Stiluri de predare", CCD București, octombrie 2018. 

 "Etape în proiectarea unui curs de formare", CCD Dolj, aprilie 2018. 

 ”Norme de conduită morală, etică și de integritate în învățământul preuniversitar”, aprilie 2018. 

 ”Leadership și management pentru învățământ performant”, 30 de credite, Asociația ”Dominou” Craiova, 
26.02.2018-19.03.2018. 

 ”Go-Lab Educational Process course”, decembrie 2017- ianuarie 2018. 

 ”Make technology your friend!”, 26.10.-03.11.2017. 

 "Discover the other to know oneself", Kultur Egitim ve Proje Dernegi, Nilufer-Bursa, noiembrie 2017. 

 ”Cultural diversity-an asset for the future”, Kultur Egitim ve Proje Dernegi, Nilufer-Bursa, noiembrie 2017. 

 "Strategii de lucru pentru integrarea elevilor defavorizați", Asociația Culturală ARTEC, octombrie 2017. 

 "Abordări moderne în psihopedagogia specială", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, martie-iunie 2017. 

 ”Formarea facilitatorilor în cadrul proiectului EIBI”, martie-iunie 2017. 

 "Tehnici de comunicare asertivă", Asociaţia Sol Mentis, iunie 2017. 

 ”De la analiza de nevoi la cursul/programul de formare”, CCD Dolj, mai 2017. 

 Curs de educaţie parentală "Cum să creştem copii care spun NU drogurilor", Asociaţia Sol Mentis, mai 2017. 

 "Parteneriatul şcoală-familie-comunitate pentru performanţă", CCD Dolj, decembrie 2016. 

 Sesiune de formare ”Formarea de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri”, Craiova 27-29.06.2016. 

 ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, CCD Dolj, 06.05.-10.06.2016. 

 ”Tehnologii mobile-învățarea bazată pe experiență”, CCD Dolj, 23-25.04.2016. 

 "TRANSFER DE COMPETENŢE ŞI METODE INOVANTE PENTRU ADAPTAREA SISTEMULUI DE 

FORMARE PROFESIONALĂ  LA SPECIFICUL  PIEŢEI DE MUNCĂ", Paphos, Cipru, 25.05. - 06.06.2015. 

 "ACTION METHODS IMPROVING MOTIVATION AND QUALITY IN LEARNING ENVIRONMENTS", Lisabona, 
12.-18.04.2015. 

 Curs de formare "Facilitarea integrării formatorilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de competenţe în domeniul 
FPC, prin tehnici teatrale", Manfredonia, Italia, 05-18 iulie 2014. 

 "Managementul comunicării în proiecte", CCD Dolj, 20-27 iunie 2014. 

 "Managementul proiectelor educaţionale cu finanţare europeană", CCD Dolj, 24 mai-14 iunie 2014. 

 "Diseminare virtuală", CCD Dolj, 27-31 mai 2014. 

 "Sistemul de management control intern", CCD Dolj, 19-31 mai 2014. 

 „Diversificarea abordărilor curriculare, în scopul adaptării la nevoile de învăţare ale elevilor”, CCD Dolj, 29 noiembrie-07 
decembrie 2013. 

 "Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional", 15 credite, 03.07.2013. 

 "Utilizarea strategiilor didactice moderne în procesul instructiv-educativ", CCD Dolj, 21 aprilie-11 mai 2013. 

 "European Computer Driving License", 25 de credite, 24 februarie 2013. 

 "Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe", 15 credite, septembrie-decembrie 2012. 

 "Implementarea metodelor tradiţionale şi moderne pentru formarea competenţelor specifice elevilor din învăţământul 
preuniversitar - concept, metodologie, bune prectici", CCD Dolj, 04-12 decembrie 2012. 

 "Paşi spre carieră - folosirea portofoliului european şi documente conexe", CCD Dolj, 28 noiembrie-8 decembrie 2012. 

 "Managementul clasei de elevi - gestionarea situaţiei de criză", 15 credite, august-septembrie 2012. 

 "Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar", CCD, 8-16 iunie 2012. 

 "Utilizarea avansată a instrumentelor TIC", 25 de credite, martie-iunie 2012. 

 "Strategii de implementare a metodelor tradiţionale şi moderne în obţinerea de performanţe în activitatea cu elevii - concept, 
metodologie, bune practici", CCD Dolj, 05-26 mai 2012. 

 "Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar", 15 credite, aprilie 2012. 

 "Iniţiere în biblioteconomie", CCD Dolj, 21 ianuarie-4 februarie 2012. 

  „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, 2010-2011 (sem. I) – 60 de credite. 

  „Curs de iniţiere în utilizarea limbii germane”, CCD Dolj, 19-27 martie 2010. 

 „Europass – Un portofoliu pentru viitor”, CCD Dolj, 27 februarie – 06 martie 2010. 

 „Iniţiere IT şi utilizarea AEL”, 2009 -2010 (sem. I) – 25 de credite. 

 Curs de perfecţionare, pentru ocupaţia Metodist,  Asociaţia „Dominou,16 februarie – 25 februarie 2009. 
 

ANEXA 2 
 2.1 Lucrări ştiinţifice sau de specialitate 
 

 Privire de ansamblu asupra predicatului, Craiova, Editura Maya Publishing, 2018. 

 Clişee lingvistice în presa literară, Craiova, Editura Maya Publishing, 2018. 
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 Predarea atributului în ciclul gimnazial. Metode didactice, Editura Maya Publishing, 2018. 

 Metode didactice în predarea atributului în ciclul gimnazial, Craiova, Editura Maya Publishing, 2013. 

 Aspecte lingvistice în stilul publicistic,Craiova, Editura Maya Publishing, 2013. 

 Clişee lingvistice în presa culturală, Craiova, Editura Maya Publishing, 2013. 

 Limba şi literatura română – Auxiliar curricular pentru clasa a XII-a, Editura Maya Publishing, 2013. 

 Predicatul, Craiova, Editura Maya Publishing, 2010. 

 Limba şi literatura română – Studii de caz (clasa a XI-a), Craiova, Editura Maya Publishing, 2010. 

 Literatură universală – Auxiliar curricular pentru clasa a XI-a, Craiova, Editura Maya Publishing, 2010. 

 Literatură universală – Auxiliar curricular pentru clasa a XII-a, Craiova, Editura Maya Publishing, 2010. 
         
 2.2 Articole şi studii ştiinţifice 
 

 Studiu asupra atributului substantival, în revista "Universul didactic craiovean", nr. 40/ianuarie 2018.  

 Educaţia diferenţiată - o şansă pentru fiecare, în revista "Universul didactic craiovean", nr. 40/ianuarie 2018. 

 Arta lecturii, în revista "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Educaţia diferenţiată - o şansă pentru fiecare,  în revista "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Acordul predicatului cu subiectul (în persoană, număr şi gen) - studiu ştiinţific, în revista "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Studiu ştiiţific asupra clişeelor lingvistice, în revista "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Floriile - liant spiritual,  în revista "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Brainstorming - metodă de învăţare activă, în revista "Educaţia...o artă", nr. 11/2014. 

 Modurile folosite în propoziţia predicativă - studiu ştiinţific, în revista "Educaţia...o artă", nr. 11/2014. 

 Dezbaterea - metodă de învăţare activă, în revista "Educaţia...o artă", nr. 10/2013. 

 Perspective asupra atributului - studiu ştiinţific, în revista "Educaţia...o artă", nr. 10/2013. 

 Turul galeriei - metodă centrată pe elev, în revista "Educaţia mileniului trei", nr.16/2013. 

 Metoda cubului, în revista "Educaţia mileniului trei", nr.16/2013. 

 Aspecte ale compunerii în terminologia geografică - studiu ştiinţific, în revista "Educaţia mileniului trei", nr.16/2013. 

 Stilul publicistic - studiu ştiinţific, în revista "Educaţia mileniului trei", nr.16/2013. 

 Nedeia interferenţe culturale, în cadrul simpozionului internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", mai 2013. 

 Educaţia estetică - o dimensiune a lumii contemporane, în revista "Educaţia mileniului trei", nr.10/2010. 
 
 
ANEXA 3 
 
3.1. Simpozioane, conferințe, mese rotunde internaţionale în ţară 
 

 Conferința internațională ”Exemple de bune practici în derularea proiectelor educative”, 20 ianuarie 2021. 

 Conferința internațională "Strategii active pentru incluziune", Craiova, 29 noiembrie 2018; 

 Masa rotundă internaţională "Predarea în echipă - de la teorie la practică" - mai 2018; 

 Simpozionul internaţional “INTERCULTURALITATEA-DIMENSIUNE A SPAȚIULUI EUROPEAN INTERCULTURALITY-
DIMENSION OF EUROPEAN SPACE", martie 2018; 

 Proiectul internațional "Conflictele și violența din jurul meu", noiembrie 2017; 

 Simpozionul internaţional „Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”, Iaşi, martie-iulie 2014. 

 Simpozionul internaţional „Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”, Iaşi, mai-iunie 2013. 

 Simpozionul internaţional "Consilierea şi orientarea elevilor - în context european", Petroşani, 02 iunie 2012. 

 Simpozionul internaţional de didactică modernă „Creativitate, eficienţă şi modernitate în învăţământ”, Petroşani, 29 ianuarie 2011. 

 Simpozionul internaţional de didactică modernă „Creativitate, eficienţă şi modernitate în învăţământ”, Petroşani, 13 februarie 2010. 
 

 
 
3.2  Mese rotunde, simpozioane, conferinţe, dezbateri naţionale 
 

 Conferința națională ”Descoperă mai multe prin metode și tehnici de predare și evaluare pentru un învățământ de calitate”, 22 
decembrie 2020. 

 Conferinţa naţională "Şcoala, familia, comunitatea - parteneri egali în educaţia tinerei generaţii", aprilie 2018. 

 Dezbaterea naţională "Natura din perspectivă interdisciplinară", decembrie 2017. 

 Masa rotundă naţională, Şcoala Gimnazială Scaeşti, Dolj, 30 aprilie 2014. 

 Simpozionul naţional "Creativitate şi inovaţie în învăţământul românesc", ediţia a V-a, Vădeni-Brăila, 10 aprilie 2014. 

 Simpozionul naţional "Educaţie pentru un învăţământ european", ediţia a VI-a, Câmpia Turzii, 24 mai 2013. 

 Masa rotundă naţională din cadrul Proiectului Multilateral Comenius "Recycle today for a better tomorrow", Şcoala Gimnazială 
Scaeşti, Dolj, 25 aprilie 2013. 

 Simpozionul naţional "Educaţie pentru un învăţământ european", ediţia a V-a, Câmpia Turzii, 08 iunie 2012. 

 Conferinţa naţională "Şcoala altfel - o nouă viziune asupra  educaţiei", Craiova, 16 martie 2012. 
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 Simpozionul naţional „Educaţia specială între tradiţie şi modernitate”, Baia Mare, 03 iunie 2011. 

 Conferinţa naţională „Direcţii noi în educaţia tinerilor”, organizată la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, Craiova, 30 aprilie 2011. 

 Conferinţa naţională „Direcţii noi în educaţia tinerilor”, organizată la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, Craiova, 23 mai 2010. 

 Simpozionul naţional „Educaţia azi”, Oneşti, 13-14 mai 2010. 

 Masa rotundă/ Dezbaterea - interdisciplinară - „Educaţia de calitate în societatea contemporană”, organizată la Colegiul Naţional 
„Ştefan Velovan”, Craiova, 10 ianuarie 2010. 
 
 
3.3  Mese rotunde, simpozioane, conferinţe, dezbateri judeţene 
 

 Simpozion județean "Educația financiară – o necesitate a societății contemporane", 20 noiembrie 2020. 

 Conferinţa judeţeană "Metode şi tehnici de prevenire a consumului de droguri şi delincvenţei juvenile", februarie 2018. 

 Simpozionul judeţean "Tradiţii şi obiceiuri de primăvară, Târgu-Jiu, 28 martie 2014. 

 Simpozionul judeţean "Exemple de bună practică pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ", Alexandria, 20 februarie    
2014. 

 Masa rotundă judeţeană "De la şcoala incluzivă la comunitatea incluzivă şi coeziunea socială", Segarcea, 07 decembrie 2012. 

 Simpozionul judeţean „Forme de design cultural. Educaţia în (re)creaţie”, Ploieşti, 05 aprilie 2012. 

 Simpozionul judeţean „Forme de design cultural. Educaţia în (re)creaţie”, Ploieşti, 05 mai 2011. 

 Conferinţa judeţeană „Influenţe asupra obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti”, organizată la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, 
Craiova, 29 ianuarie 2010. 

 
ANEXA 4 
 

 Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile şcolare: 
- anul şcolar 2017-2018 - Ionescu Elena Cristina (clasa a VI-a), premiul I la Concursul naţional "1 iunie- culoarea copilăriei"; 
- anul şcolar 2017-2018 - Popescu Diana-Ştefania (clasa a VIII-a), premiul I la Concursul naţional "Europa în şcoală"; 
 - anul şcolar 2017-2018 - Papuc Denisa (clasa a VIII-a), premiul II la Concursul naţional de literatură şi jurnalism sportiv "Un condei 
numit fair-play", faza judeţeană, secţiunea cronică/reportaj, categoria 15-18 ani, organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; 
- anul şcolar 2017-2018 - Nicola Beatrice Ana-Maria, premiul III la Concursul naţional "Scrisoare către prietenul meu!", faza judeţeană; 
- anul şcolar 2013-2014, Preda Alexandru-Florin (clasa a X-a), menţiune la Concursul naţional de literatură şi jurnalism sportiv "Un 
condei numit fair-play", secţiunea cronică/reportaj, categoria 15-18 ani, organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; 
- anul şcolar 2013-2014, Tiţoiu Ioana-Daria (clasa a V-a), premiul I la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-
Aplicative "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", Iaşi, martie-iulie 2014. 
- anul şcolar 2013-2014, Preda Alexandru-Florin (clasa a X-a), premiul II la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi 
Practico-Aplicative "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", Iaşi, martie-iulie 2014. 
- anul şcolar 2013-2014, Grigore Ana-Maria Gabriela (clasa a X-a), premiul II la Concursul judeţean "Lucian Blaga - de la universul 
poetic la universul filosofic", Craiova, 10 mai 2014. 
-  anul şcolar 2013-2014, Grigore Ana-Maria Gabriela (clasa a X-a), premiul I la Concursul naţional de creaţie literară "Tinere condeie" - 
faza judeţeană, 30 aprilie 2014. 
-   anul şcolar 2013-2014, Preda Alexandru-Florin (clasa a X-a), premiul I la Concursul de creaţie literară "Excelenţei sale, Cartea!", 
ediţia a III-a, Mangalia, martie-aprilie 2014.  
-  anul şcolar 2013-2014, Stancu Valentina-Raluca (clasa a V-a), premiul I la Concursul Naţional de Creaţie plastică, abilităţi practico-
aplicative şi creaţie literară "Primăvara, tradiţie şi bucurie", ediţia I, Timişoara, martie 2014. 
-  anul şcolar 2013-2014, Grigore Ana-Maria Gabriela (clasa a X-a), premiul de popularitate la Concursul de creaţie "Mihai Eminescu - 
164 de ani", organizat de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ianuarie 2014. 
-   anul şcolar 2012-2013, Hîrşie Octavia-Renata (clasa a VIII-a), premiul I la Concursul naţional cultural, artistic, literar, muzical "Sclipiri 
de iarnă, ediţia a II-a, Roman, martie 2013. 
-   anul şcolar 2012-2013, Hîrşie Octavia-Renata (clasa a VIII-a), premiul I la Concursul Interjudeţean "Naşterea Domnului - renaşterea 
bucuriei", ediţia a II-a, Iaşi, decembrie 2012. 
- anul şcolar 2011-2012, Marcu Maria-Iuliana, (clasa a VII-a), premiul I la Concursul Naţional "Tudor Muşatescu", ediţia a V-a, Piteşti, 
iunie 2012. 
-    anul şcolar 2011-2012, Firţa Silvia-Elena (clasa a VII-a), premiul III la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi 
Practico-Aplicative "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", Iaşi, mai 2012. 
- anul şcolar 2011-2012, Istrate Andreea (clasa a VIII-a), premiul I la Concursul Naţional de creaţie literară şi artistico-plastică intitulat 
"Culorile copilăriei", Oradea, martie 2012. 
-  anul şcolar 2009-2010, Licurici Anamaria (clasa a XI-a), premiul III la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română „IONEL 
TEODOREANU” – faza judeţeană, 09 ianuarie 2010. 

 
 

 ANEXA 5  
 Concursuri școlare, proiecte educaționale 
 

 Evaluator la faza națională a concursului de creație literară ”Și eu sun copil ca tine”, 2019-2020. 

 Evaluator la faza națională a concursului de creație literară ”Sentimente în cuvinte”, 2019-2020. 
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 Membru al Comisiei de organizare la Olimpiada de lingvistică Solomon Marur, faza județeană, 18.01.2020. 

 Organizator și coordonator al Concursului Internațional ”Frendship without borderes”, 2019-2020. 

 Evaluator în Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de lectură - LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ - ETAPA JUDEȚEANĂ, 15.02.2020. 

 Evaluator la Concursul Internațional ”Frendship without borderes”, 25.03.2019. 

 Organizator la Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură, etapa județeană, 17.03.2019. 

 Membru la Olimpiada de limba și literatura română - etapa județeană, 02.03.2019. 

 Evaluator la faza regională a Concursului regional de poezie și proză scurtă ”Vintilă Horia”, 2018-2019. 

 Evaluator la Concursul Național ”Educația îți dă valoare!”, 2018-2019. 

 Evaluator în cadrul Concursului Interdisciplinar Discovery - Descoperă Lumea!, 2018. 

 Membru al comisiei de evaluare la Concursul Internațional ”Formidabilii”, 2017-2018. 

 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a simulării probei scrise a examenului de Evaluare Națională 2018, la nivel național, 
05-06.03.2018. 

 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a simulării probei scrise a examenului de Bacalaureat 2018, la nivel național. 

 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VI-a, la nivel național, în anul școlar 2017-2018. 

 Coordonarea activităților proiectului educațional derulat la nivel județean ”Violența în școli”, anul școlar 2017-2018. 

 Coordonarea activităților proiectului educațional derulat la nivel național ”Educația e șansa ta, nu renunța!”, anul școlar 2017-2018. 

 Participarea la activitatea de diseminare ”Skills to work with minorities”, Turcia, 29 septembrie 2017. 

 Facilitator în cadrul proiectului european ”EIBI-European incubator for Business ideas”, aprilie-iunie 2017. 

 Evaluator la Concursul Național ”Cultură și spiritualitate”, etapa județeană, 01.04.2017. 

 Evaluator la Concursul Internațional ”Cea mai frumoasă poveste de dragoste”, 24.02.2017. 

 Participarea la activitatea de diseminare ”Contemporary World Challenges for the European Citizen”, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016. 

 Membru în comsia națională a examenului de Bacalaureat, 2016-2017. 

 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VI-a, la nivel național, în anul școlar 2016-2017. 

 Participare la proiectul național "Și eu sunt copil ca tine!", an școlar 2016-2017. 

 Membru în echipa de implementare a proiectului ”Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic   
,,Horia Vintilă", din Segarcea, într-un cadru cultural european”, nr. de referinţă: 2014-1-RO01-KA101-000919, fiind responsabilă cu 
diseminarea. 

 Participarea la activitatea de diseminare ”High transferable skills-teaching and learning perspectives”, 28 mai 2016. 

 Membru în echipa de implementare a proiectului ”Dezvoltarea competențelor mecanicilor agricoli, prin pregătire practică la standarde 
europene”, nr. de referinţă: 2014-1-RO01-KA102-001456. 

 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VI-a, la nivel național, în anul școlar 2014-2015. 

 Membru în colectivul de redacţie al revistei "Educaţia...o artă", nr. 12/2014. 

 Participarea la actvităţile de voluntariat susţinute în cadrul Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", 
ediţia a V-a, Iaşi, martie-iulie 2014. 

 Participarea la activităţile desfăşurate în vederea ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (educaţie nediscriminatorie, multiculturală, educaţie 
incluzivă), în cadrul Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", ediţia a V-a, Iaşi, martie-iulie 2014. 

 Participarea în calitate de coordonator al elevilor înscrişi în concurs în cadrul Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina 
sufletelor noastre", ediţia a V-a, Iaşi, martie-iulie 2014. 

 Participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare, organizator pe secţiuni, membru în comisia de organizare în cadrul 
Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", ediţia a V-a, Iaşi, martie-iulie 2014. 

 Participarea în calitate de organizator la Concursul judeţean "Lucian Blaga - de la universul poetic la cel filisofic", ediţia I, 10 mai 2014. 

 Pariciparea la workshop-ul "Sfinţii martiri Brâncoveni - modele de mărturisitori creştini", 6 ore, Iaşi, 07 mai 2014. 

 Participarea la Seminarul "Informare - documentare a populaţiei cu privire la speciile de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora 
şi măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza celor două arii naturale 
protejate", organizat de Asociaţia Dominou Craiova, septembrie 2013. 

 Participarea la actvităţile de voluntariat susţinute în cadrul Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", 
ediţia a IV-a, Iaşi, mai-iunie 2013. 

 Participarea la activităţile desfăşurate în vederea ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (educaţie nediscriminatorie, multiculturală, educaţie 
incluzivă), în cadrul Proiectului Internaţional "Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre", ediţia a IV-a, Iaşi, mai-iunie 2013. 

 Pariciparea în calitate de organizator la masa rotundă judeţeană "De la şcoala incluzivă la comunitatea incluzivă şi coeziunea socială", 
desfăşurată la Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea, 07 decembrie 2012. 

 Participarea la Cercul Pedagogic al profesorilor de limba română, desfăşurat la Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea, 23  noiembrie 
2012. 

 Membru al comisiei de desfăşurare a inspecţiilor speciale la clasă sau a probelor practice pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 
vacante pentru anul şcolar 2012-2013. 

 Participarea la activitatea de voluntariat "Culorile copilăriei" în cadrul Proiectului Naţional "Dulce Românie, suflet românesc", ediţia a II-a, 
Oradea, 2012. 

 Participarea la Cercul Pedagogic al profesorilor de limba română, desfăşurat la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, 07 mai 2011. 

 Participarea la Proiectul Naţional "Familia mea în comunism", 20 februarie-01 mai 2010. 


