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Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, licență, masterat, doctorat
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Profesor pentru învățământ primar, grad didactic I
Profesor asociat, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Cercetător științific III, director adjunct Institutul de Științe ale Educației
Coordonator cursuri acreditate ►Evaluator de competențe profesionale pentru cadrele didactice
din învățământul preuniversitar, ►Evaluarea elevilor cu cerințe educative speciale, ►Școala
incluzivă, o școală pentru toți
Coordonator cursuri avizate MENCS ►Evaluarea competențelor la elevii din ciclul primar și
gimnazial, ► Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale,
►Evaluator de competențe pentru definitivat și titularizare, ►Rolul evaluatorului în cadrul
inspecțiilor pentru titularizare și definitivare în învățământ, ►Definitivat 2017, ►Curaj civic, ►
Resurse educaționale pentru o învățare aplicată, ►Tehnici inovative într-o școală creativă,
►Identificarea tulburărilor de învățare și modalități de intervenție, ►Integrarea elevilor cu ADHD, ►
Adaptarea unor metode interactive de predare-învățare, pentru elevii cu CES, ►Abordarea pozitivă
în învățământul de masă
Coautor curs acreditat POSDRU ►Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV, ►Abilitare curriculară clasa pregătitoare
Coordonator și coautor manuale și auxiliare școlare: Comunicare în limba română, Matematică și
explorarea mediului, clasele I, a II-a Limba și literatura română, Matematică, clasele a III-a și a IV-a
Coordonator și autor curriculum pentru învățământul primar (plan-cadru și programe școlare pentru
clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a), programe școlare pentru discipline opționale
Evaluator proiecte de programe școlare
Coordonator/coautor studiu de impact Implementarea clasei pregătitoare în sistemul educațional
românesc, 2013, Institutul de Științe ale Educației
Expert POSDRU ►Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV, ►Program educațional integrat de facilitare a
tranziției din ciclul de învățământ primar în ciclul de învățământ gimnazial în vederea prevenirii
insuccesului școlar la elevi, ►Restructurarea curriculumului național în învățământul liceal
Formator Cor 241205, Formator de formatori
Evaluator competențe profesionale COR 241219
Mentor Decizia ISMB 1273/2012
Expert management educațional, Registrul Național al Experților 365/ 4849/2012
Autor comunicări științifice, articole, lucrări de cercetare

