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- profesor de limba și literatura română - 

 

 

 

Formare profesională de bază: 

 Liceul Teoretic Calistrat Hogaș, Piatra Neamț (1993-1997) 

 Facultatea de Litere, Universitatea București (1998-2002) 

 Masterat - Didactica Disciplinelor Filologice, Universitatea București (2007-2009) 

 Doctorand - Didactica literaturii, Universitatea București (2011-prezent) 

 

Activități profesionale: 

 Profesor titular de limba și literatura română, Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, 

București (2004-prezent) 

 Profesor colaborator, Facultatea de Litere, Universitatea București (2009-prezent) 

 Profesor colaborator, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești (2009-2011) 

 Formator, facilitator online - componenta didactică, Institutul de Științe ale Educației 

(2010-prezent) 

 Asistent-cercetător la Institutul de Științe ale Educației (2010-prezent) 

 Membru în grupul de lucru implicat în realizarea cadrului comun pentru studierea 

limbilor materne; expertiză în realizarea de curriculum (2014-prezent) 

 

Proiecte educaționale: 

 Proiectul Hai la şcoală (2010-prezent) - UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 Drepturile omului în istoria recentă a României (2010-prezent) - Institutul pentru 

Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 

 Colaborator, ca expert național, în proiectul european Literary Framework for 

Teachers, LiFT (Cadrul de referinţă pentru literatură realizat cu sprijin european şi 

pilotat în șase ţări membre), http://www.literaryframework.eu/ 

 Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU 35279, Un învăţământ 

performant bazat pe decizii fundamentale - Strategii de valorificare a evaluărilor 

internaţionale privind rezultatele învăţării - (2012-2014) 

 

http://www.literaryframework.eu/


 
 

 

 

Participări la conferințe naționale și internaționale: 

 Conferința internațională ITC for Language Learning (2012,2013,2014) - Lucrări 

prezentate: Emotional Intelligence and Language Learning (2012), Through the PIRLS 

Looking Glass: Perspectives in Reading Literacy in Romania (2013), Facebook for the 

Language Class: Authentic Communication and Autonomous Learning (2014) 

 Teachers for the Knowledge Society, Sinaia, 2011, cu articolul, When Learning and 

Assessement Become Meaningful 

 Intergovernmental Conference on Quality and inclusion in education: the unique role 

of languages, Strasbourg, septembrie 2013 

 

Articole și publicații: 

 Șahul și proiectarea didactică, articol publicat în Revista Societății Filologice, 

București, 2009 

 Perspective în receptarea poeziei lui Ion Barbu, Revista de Pedagogie, București, 2012 

 Materiale educaționale  

 Resurse în sprijinul profesorilor care lucrează cu elevi în risc de abandon școlar, 

UNICEF, 2012 

 Bunătatea își caută stăpân (în colaborare cu Daniela Stoicescu și Sidonia Călin) 

 Provocarea lecturii: ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a 

mesajului scris (coautori: Daniela Stoicescu, Ligia Sarivan) - București, 2013 


