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Curriculum vitae 

Europass 

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume RADOS MARIA 

Adresă(e) Bulevardul Independenței 31, Bl. C1-5, Sc. 4, Ap. 2, Iași 

Telefon(oane)  Mobil: +40 745387710 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) mariarados74@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 04.07.1974 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

  Educație 

  

Experienţa profesională  

Perioada  31 august 2016-31 august 2020 

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Management educațional 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar pentru Istorie și Științe Socio-Umane 

Principalele activități sau 

responsabilități 

Desfășurarea, monitorizarea și controlul activităților la nivelul  disciplinelor  

Istorie și cele din sfera Socio-Umane, în cadrul unităților școlare din județul 

Iași 

  

Perioada  Septembrie1997-Prezent 

Numele și adresa 

angajatorului 

Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisi Iași, str. Petre Andrei nr. 9, Iași 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică 

Funcția sau postul ocupat Profesor titular de Istorie 

Principalele activități sau 

responsabilități 

Coordonarea activităților clasei de elevi, activități de suport educațional 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1997-1998 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a Studiilor aprofundate, pe tema Relaţiile 

internaţionale. Epocile modernă şi contemporană 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istorie modernă şi contemporană 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

- 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a Specializării Istorie la Facultatea de Istorie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istorie  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

- 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN/CCD „Grigore Tabacaru” Bacău 

Perioada 05-24.02.2018 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă Istoria Recentă a României 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar care predau istoria de a implementa curriculumul istoria 
Recentă a României (25 credite profesionale transferabile) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN/CCD „Grigore Tabacaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

1 

Perioada 03.09-19.09.2018 

Calificarea / diploma obţinută Atestat/ Programul de formare continuă Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ preuniversitar- perspective inovative 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competențe de conducere și coordonare a activității la nivelul unității școlare; 
Competențe de comunicare managerială; competențe de management a 
calității la nivelul unității școlare; competențe de promovare a imaginii unității 
școlare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEC  / SC INFO EDUCAȚIA SRL 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

1 

Perioada 27.12-2017-20.01.2018 

Calificarea/diploma obținută Adeverință/Program de formare continuă „Mentoratul între teorie și 

practică- responsabilizarea profesorului față de problematica abandonului 

școlar” (89 ore/22 credite transferabile) 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EuroEd- Centrul European de Integrare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

- 

Perioada Iulie august 2017 

Calificarea/diploma obținută Membru al Corpului Național de Experți în Managementul Educațional 

Perioada 20.05-02.06.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar- 

perspective inovative (89 de ore, 20 credite profesionale trasferabile) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INFO EDUCAȚIA autorizat de către MENCȘ/Direcția de Formare 

Continuă 

Perioada 22.05-08.06.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de formare continuă ”Managementul comunicării în mediul școlar” 

(42 ore/10 credite transferabile) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN; Furnizor Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași 

Perioada 28.01-10.02.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de formare continuă ”Managementul stresului în organizațiile 

școlare” (60 ore/15 credite transferabile) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN; Furnizor Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași 

Perioada 10.08-29.08.2016 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de formare continuă ”Management Educațional Participativ” (89 

ore/22 credite transferabile) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MENCȘ; Furnizor Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași 

Perioada 06.02-09.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de formare continuă Profesorul Metodist 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECȘ; Furnizor: Casa Corpului Didactic Iași 

Perioada 29.09.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, MECT; Furnizor: EDINFO SRL 

Perioada 21 octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de formare continuă Instruirea în societatea cunoașterii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS/Centru Național de Formare a personalului din Învățământul 

Preuniversitar; Furnizor: SIVECO România S.A. 

Perioada 29-31 octombrie  2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 În calitate de AUTOR şi EVALUATOR, la Conferinţa Naţională de Învăţământ 

Virtual, Ediţia a VIII-a, Târgu-Mureş 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS, SIVECO România S.A, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-

Mureş, Universitatea din Bucureşti 

Perioada 29-31 august 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe privind implementarea Curriculumului integrat pentru 

domeniile ştiinţific şi umanist: „Instruire pentru Societatea Cunoaşterii” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECT, SIVECO România S.A 

Perioada 12.08. 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului Didactic I în învăţământ 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Profesor I 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS,  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Perioada Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Decizie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în urma susţinerii Concursului 

de metodişti, privind numirea în calitate de METODIST în cadrul ISJ Iaşi, la 

specialitatea ISTORIE 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe privind inspecţia şcolară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

Perioada Noiembrie 2009 - februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului „Formarea profesională în educaţie în 

contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Predarea prin proiecte, Planificarea unităţii de învăţare, realizarea 

conexiunilor, Evaluarea proiectelor elevilor, planificarea pentru succes în 

învăţare, facilitarea cu ajutorul tehnologiei  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIVECO România SA, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Perioada Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în calitate de EVALUATOR la Conferinţa Naţională 

de Învăţământ Virtual, Ediţia a VI-a, Iasi 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluarea softurilor educaţionale şi a Paginilor Web 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIVECO România SA, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, FACULTATEA 

DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ/UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 

Perioada 04.02-17.02.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de specializare MENTOR (50 de ore) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1. Comunicare interactivă; 2. Comunicarea mentor-student/stagiar; 3. 

Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 4. Dezvoltarea 

capacităţilor de predare a cunoştinţelor; 5. Îndrumarea observării de către 

student/stagiar a procesului de predare-învăţare; 6. Îndrumarea studenţilor 

în alcătuirea proiectului didactic; 7. Evaluarea performanţelor 

studenţilor/stagiarilor; 8. Organizarea activităţii de practică/stagiatură; 9. 

Planificarea activităţii de practică a studenţilor/stagiarilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. EURO  DIDACTICA  S.R.L. 

 Perioada 6-7 mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Conferinţa Naţională de Software Educaţional, 

Ediţia a IV-a 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Strategii în realizarea softurilor educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE RESURSE EDUCAŢIONALE, SIVECO ROMÂNIA SA, 

MICROSOFT, INTUITEXT 

 Perioada 23-26 februarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la cursul Fundamentarea cererilor de finanţare 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Fundamentarea cererilor de finanţare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ASOCIAŢIA CONSENSUAL, AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE TINERET 

 Perioada 28-30 octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în calitate de EVALUATOR la Conferinţa Naţională 

de Învăţământ Virtual, Ediţia a III-a, Bucureşti 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluarea softurilor educaţionale şi a Paginilor Web 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIVECO România SA, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, FACULTATEA 

DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ/UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 

 Perioada 26 august-2 septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Şcoala de Vară  SIVECO, ediţia 2005 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Proiectarea pedagogică – Problematica Obiectivelor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIVECO ROMÂNIA SA 

 Perioada Sesiunea august 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului didactic II 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAŞI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 Perioada Aprilie-mai 2000 (16 ore) 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă privind participarea la Programul de abilitară curriculară 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1. Proiectare curriculară pentru clasele a IX-a şi a X-a 

2. Proiectare de curriculum la decizia şcolii pentru clasele a IX-a şi a X-a 

3. Metodologia predării învăţării pe baza noului Curriculum naţional 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE/ CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 

CURRICULUM 

 Perioada 11-13 februarie 2000 (24 ore) 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă privind participarea la cursul de instruire în Educaţie pentru Viaţa 

de Familie, Modulul II 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la nivelul orelor de consiliere 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI/CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI 

 Perioada 22-24 octombrie 1999 (24 ore) 
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Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă privind participarea la cursul de instruire în Educaţie pentru Viaţa 

de Familie, Modulul I 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la nivelul orelor de consiliere 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI/CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI 

 Perioada August 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat privind acordarea Definitivării în învăţământ 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA ”IAŞI 

 Perioada 15-23 mai 1999 (40 ore) 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă privind participarea la stagiul de perfecţionare Program de 

susţinere strategică a reformei sistemului de învăţământ din România- 

Istorie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1. Politici educaţionale 

2. Curriculum 

3. Evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE LIMBI MODERNE IAŞI/INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN Iaşi 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Franceză (1) şi engleză (2) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză  
B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

Limba engleză  
B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

B 

1 

Utilizator 

independen

t 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de echipă, bună comunicare, perseverentă 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Experiență în managementul echipei de lucru, buna gestionare a timpului, 

rigoare în proiectarea și coordonarea proiectelor educaționale 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

1. Utilizator independent al calculatorului. 

2. Aptitudini privind utilizarea Microsoft Word, Internet, E-mail, Microsoft 

Excel, Platforme educaționale 

Permis(e) de conducere Permis de conducere, Categoria B 
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Informaţii suplimentare 

                1. Rezultate 

deosebite în                          

pregătirea elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul şcolar 2001-2002 

- Olimpiada de istorie: 2 menţiuni  

- Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor: 3 menţiuni obţinute în urma 

prezentării unor proiecte de istorie pe calculator de către  elevi 

În anul şcolar 2002-2003 

-  Olimpiada de istorie: 1 premiu al III-lea  şi 3 menţiuni  

În anul şcolar 2003-2004 

- Olimpiada de istorie: menţiune  

În anul şcolar 2003-2004 

- Concursul “Istorie şi Societate în dimensiune virtuală”, premiul I  

- Concursul Infoeducaţia, faza judeţeană, premiul I  

În anul şcolar 2004-2005 

- Olimpiada de Istorie, faza judeţeană: 1 Premiu III  şi 1 menţiune  

În anul şcolar 2005-2006 

- Concursul “Istorie şi Societate în dimensiune virtuală”: Premiul I  

  - Concursul “Istorie şi Societate în dimensiune virtuală” (28.04-01.05.2004), 

premiul al II-lea și Premiul special al Facultăţii de Informatică. 

- Menţiune de excelenţă în urma participării cu softul educațional 

„Independenţa de stat a României(1877-1878)” la concursul naţional Cupa 

Siveco (9-12 iunie 2005). Integrat pe platforma AEL 

- Premiul special „CNSE 2006-ARRE” (Premiul Conferinţa Naţională de Soft 

Educaţional 2006, oferit de Asociaţia Română De Resurse Educaţionale), în 

urma participării la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Bucuresti 28-

30 octombrie 2005 

- Concursul “Istorie şi Societate în dimensiune virtuală” 2006: Menţiune şi 

Premiul Primăriei Municipiului Focşani  

- Premiul al II-lea în urma participării cu softul educațional „Civilizaţiile 

preistorice de pe teritoriul României” la Concursul Naţional Cupa Siveco 

(Ediţia a IV-a , 1-4 iunie 2006)şi menţiune la faza naţională a Concursului 

“Istorie şi Societate în dimensiune virtuală”, 2007 

În anul școlar 2009-2010 

 Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului “Cultură şi civilizaţie în 

România” 

 În anul școlar 2010-2011 

- Premiul de Excelenţă IntelEducation, oferit de Firma Intel România. 

-Concursul judeţean “Cultură şi civilizaţie în România”, Locul I la faza 

judeţeanăși Mențiune la faza naţională (31 mai- 3 iunie 2011, Galaţi) 

   În anul școlar  2011-2012 

-Locul III la Concursul „Toleranță și conviețuire în spațiul public” organizat de 

Centrul Rațiu pentru Democrație 

  În anul școlar 2012-2013 

-Premiul I la Concursul interdisciplinar ”Istorie și societate în dimensiune 

virtuală”-faza județeană 

- Mențiune și Diplomă de Excelență la faza națională a Concursului 

interdisciplinar ”Istorie și societate în dimensiune virtuală”-faza județeană 

-Mențiune la Olimpiada de Istorie  

- Premiul al III-lea- etapa județeană-Sesiunea de Comunicări la Disciplina Istorie 

a elevilor de liceu 
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-Trei Diplome de excelență la Concursul Național de Eseuri ”Uniunea 

Europeană, un proiect de viitor”, oganizat de Facultatea de Studii Europene 

din cadrul Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

- Premiul al II-lea la Concursul Infoeducația-Secțiunea Multimedia: etapa 

județeană 

-Premiul I, etapa națională la Concursul Infoeducația-Secțiunea Multimedia 

- Premiul special la Concursul Național Toleranță și conviețuire în spațiul public 

organizat de Centrul Rațiu pentru Democrație 

În anul școlar 2013-2014 

-Premiul I la Concursul Național” Un altfel de muzeu în școala ta- Muzeul 

Comunismului”, organizat de IICCMER 

-Premiul al III-lea la etapa județeană a Concursului de creație literară ”Tinere 

condeie”. 

În anul școlar 2015-2016 

Premiul al II-lea și Mențiune  la etapa județeană a Olimpiadei de Istorie 

Premiul al II-lea la etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice a elevilor 

- Premiul I la Concursul regional ”În lumea minorităților” cu ocazia Galei 

minorităților.  

- Mențiune la Concursul de comunicări din cadrul Simpozionului Internațional 

”Literatura și celelalte arte”. 

- Premiul al III-lea la Concursul de proiecte-secțiunea Multimedia din cadrul 

Infoeducația, faza județeană.  

- Mențiune la Concursul de proiecte-secțiunea Multimedia din cadrul 

Infoeducația, faza județeană.  
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2.Softuri educaționale create 
 
 
 
 

3. Articole publicate 

 

- 2005, Independenţa de stat a României (1877-1878) 

- 2006, Civilizaţiile preistorice de pe teritoriul României 

- 2013, Histria. Pe urmele milesienilor 

 

•  2002, Comunicarea Metternich în orizontul relaţiilor internaţionale,  

prezentată în cadrul Sesiunii de referate şi comunicări a profesorilor de 

istorie, faza judeţeană. 

•  2003, Articolul Chestiunea română” şi “chestiunea greacă în orizontul 

politicii metternichiene, 1821-1828 , în Volumul “Interferenţe româno-

elene (secolele XV-XX)”, Editura Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, 

Iaşi, 2003. 

• 2005, Articolul   Independenţa de stat a României (1877-1878), publicată 

în Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual, Software& 

Management Educaţional, Bucureşti, Ed. Universităţii. 

• 2006, Articolul Civilizaţiile preistorice de pe teritoriul României, publicată 

în Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual, Software& 

Management Educaţional, Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006. 

• 2009, Articolul Problema românească şi problema greacă la începutul 

veacului XIX- un tip de problemă, două percepţii”, publicat în “Sesiunea 

Interjudeţeană de comunicări ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-

umane, istorie şi religie”(coord. Prof dr. Doina Balan), Iaşi, Ed. 

Performantica, 2009. 

•  2010, Articolul Români şi greci în revoluţia de la 1821. Implicaţii 

diplomatice europene, în volumul “Itinerarii umaniste”, sub coordonarea 

ISJ Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Seminarul teologic ortodox 

“Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi( Sesiunea Interjudeţeană de comunicări 

ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie, religie), Iaşi, Ed. 

Perfomantica, 2010. 

•  2010, Articolul Proiectul educaţional în viziune transdisciplinară, publicat 

în “Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual”, Bucureşti, Ed. 

Universităţii din Bucureşti, 2010. 

• 2010, Articolul Implementarea unui proiect de Istorie din perspectiva 

strategiilor de evaluare, Conferinţa Regională IntelTeach, Suceava. 

•  2010, Articolul Învăţarea bazată pe proiect- aspecte ale implementării la 

disciplina Istorie, publicată în volumul Conferinţei Naţionale “Calitate şi 

excelenţă, provocări şi deziderate în educaţie”, organizată de CCD Neamţ, 

ISJ Neamţ. 

• 2010, Co-autor al articolului Învăţarea bazată pe proiect- componentă 

fundamentală a instruirii în societatea contemporană, în cadrul 

Simpozionului Centrarea demersului educațional pe nevoile si interesele 

studentilor. Directii de modernizare a procesului de predare-invatare si 

evaluare în învățământul superior, organizat de către USAMV Iaşi, DPPD în 

parteneriat cu DPPD de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din 

Suceava. 

• 2017, Articol Comunitatea greacă din Iași. Identitate și interculturalitate, 

volumul Dictum. Factum al Sesiunii intejudețene de comunicări științifice 

a profesorilor de Istorie, Științe Socio-Umane și Religie din județul Iași, 

Ed. Perfomantica Iași, 2017. 
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• 2020, Coordonator și autor în cadrul volumelor cu resurse educaționale 

pentru învățarea online:  

1. Agora online. Activități de învățare pentru științeșe socio-umane. 

Ghid de resurse pentru elevi și profesori (Coordonator și autor) 
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2. Călătorim de acasă. Repere istorice și culturale. Ghid cu recomandări 

de activități practice, creative și interactive la disciplina Istorie. 

(Coordonator și autor) 

3. Ghidul pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Istorie. Teste 

de antrenament (Coordonator și autor) 

4. Ghidul pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Socio-Umane. 

Teste de antrenament (Coordonator) 

5. FIȘE INTERDISCIPLINARE – noțiuni de educație financiară abordate 

din perspectiva altor discipline din curriculumul școlar, pentru nivelul 

gimnazial și liceal (Coordonator și autor) 

• 2020, Articolul Adolescentul de ieri, profesorul de azi și provocările 
tehnologiei, în volumul / Lucrările Conferinței județene “Noi perspective 
ale educației în era digitală”, nr. 2, ediția a II-a, 2020. 

  
 

 
 


