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Îmi doresc să am puterea să schimb ceea ce poate fi schimbat, răbdarea de a accepta ceea ce nu poate 

fi schimbat și înțelepciunea de a distinge între cele două. 

Educație  

 Master - Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu - Tehnici de comunicare 

și influență socială 

 Licență în psihologie- Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din 

București 

 Liceul Pedagogic București, specialitatea învățământ primar 

 Manager XXI, management educațional -Academia de Studii Economice, DPPD 

 Formator consilier pentru asigurarea calității în educație, ARACIP  

 Formare în psihoterapie integrativă, Institutul Român de Psihoterapie Integrativă 

 Formator, cod COR 241205  

 Mentor, cod COR 235902  

 Manager de proiect, cod COR 242101 

 

Experiența profesională  

 Profesor metodist, CCD București, 2010-în prezent  

 Psiholog școlar, CMBRAE, 2008-în prezent  

 Inspector pentru învățământul primar, ISMB, 2007-2009 

 Metodist ISMB pentru învățământul primar, 2005-2007 

 Invățător/institutor, 1989-2007  

 Formator de formatori pentru învățământul primar (din 2012) 

 Formator pentru management educațional, abilitare curriculară, consiliere și dezvoltare 

personală (din 2007)  

 Mentor pentru practică pedagogică (din 2007) 

 Membru în Corpul Național de Experți în  management educațional 

 Autor de programe, manuale și auxiliare școlare pentru învățământul primar și pentru 

învățământul gimnazial, ghiduri pentru cadre didactice și părinți 

 Psihoterapeut de orientare integrativă, în practică privată (din 2012) 

 

Responsabilități la nivelul CCD București, 2020-2021 

 Coordonator al Compartimentului Programe Formare Continuă 

 Responsabil al programelor de formare continuă avizate MEC:  

o Strategii de dezvoltare a autonomiei în învățare a elevilor în mediul online 

o Instrumente utile în proiectarea inspecției școlare 

o Provocări și soluții în educația digitală 

o Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale 

 Responsabil al programelor de formare continuă acreditate:  

o Abordarea integrată a curriculumului în învățământul primar 

 Coordonator al programului de instruire online Antrenament digital cu CCD București 
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