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Educație 

 Licență, masterat, doctorat - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, 

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 Doctor în Științele Educației 

 Curs postuniversitar, specializarea Matematică - Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol 

și Gaze Ploiești,  

 Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

București, Specializare: Științe juridice și administrative 

 Formator Cor 241205, Formator de formatori, Evaluator competențe profesionale COR 241219, 

Mentor Decizia ISMB 1273/2012 

Experiență profesională 

 Profesor Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, DPIPP 

(Matematică, Didactica matematicii pentru învățământul primar și preșcolar, Tehnologii digitale în 

educația secolului XXI) 

 Cercetător științific III, director adjunct Institutul de Științe ale Educației 

 Profesor pentru învățământ primar, grad didactic I 

 Expert management educațional, Registrul Național al Experților 365/ 4849/2012 

 Coordonator/ formator CCD cursuri acreditate: 

- Evaluator de competențe profesionale pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar,  

- Școala incluzivă, școală pentru toți,  

- CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ 

gimnazial  

- Managementul incluziunii școlare 

 Coordonator/ formator cursuri avizate MEC: 

- 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,  Curaj civic,  Clasa online și școala de acasă 

 Autor/ coautor manuale și auxiliare școlare 

 Coordonator și autor curriculum pentru învățământul primar (plan-cadru pentru învățământul primar 

și programe școlare pentru clasa pregătitoare, I, II), programe școlare pentru discipline opționale 

 Coordonator/coautor studiu de impact Implementarea clasei pregătitoare în sistemul educațional 

românesc, 2013, Institutul de Științe ale Educației 

 Evaluator proiecte de programe școlare 
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