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Formare profesională de bază: 

 Liceul pedagogic Caransebeş (1982); 

 Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea din Bucureşti 

(1987). 

 

Activităţi profesionale: 

 Profesor - liceu şi gimnaziu (1987 – 2014); 

 Profesor metodist Casa Corpului Didactic (1999 - 2000); 

 Membru în Comisia Naţională de Istorie (1995 – 2009); 

 Formator pentru diverse instituţii furnizoare de formare 

profesională a cadrelor didactice (1999-prezent); 

 Expert la Consiliul Naţional pentru Curriculum (2002-2007). 

 

Proiecte educaţionale: 

 Dimensiunea de gen în educaţie – 2007-2008 (ISE);  

 Proiectul „Hai la şcoală”- 2010 - prezent (UNICEF şi Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei); 

 Proiectul „Îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare în 

carieră pentru cadrele didactice din învăţământul rural”- 

2005-2006 (MEdC, Unitatea de Management a Proiectului 

pentru Învăţământul Rural); 

 Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România – 2007-2008 

(Departamentul pentru Relaţii Interetnice); 

 Drepturile omului în istoria recentă a României – 2010 – 

prezent (Institutul pentru Investigarea Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc); 

 O istorie a comunismului din România – 2008 – prezent 

(Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului Românesc); 



 
 

 

 

 Programul: „A doua şansă” – 2005 – 2006, 2011 (MECTS). 

 

Colaborări în proiecte şi programe educaţionale cu: 

 Fundaţia Soros; 

 Centrul Educaţia 2000+; 

 Miliţia Spirituală. 

 

Cărţi şi publicaţii: 

 Manuale școlare: 

 

 

 

 

 

 Cărţi şi studii de didactica istoriei (4 volume)  

 Istorie recentă, memorie, nostalgie – argument pentru ”O istorie a comunismului 

din România”, Revista de pedaogie, Bucureşti, 2008;  

 Despre etica profesorului de istorie, Studii şi articole de istorie, Bucureşti, 2010;  

 Mural Message for Future Generations, (coautor), în „Procedia Social and 

Behavioral Sciences”, volum 11/2011, www.sciencedirect.com. 
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 Auxiliare didactice  

 

 

Conferinţe internaţionale: 

 L’enseignement de l’histoire face aux défis des technologies de l’information et de la 

comunication , 1999, organizator: Consiliul Europei, Andora la Vella (Andorra); 

 History Curricula in South Eastern Europe, 2003, organizator: Georg Eckert Institut 

fűr Internaţionale Schulbuchforschung, Braunschweig (Germania); 

 L’histoire orale dans l’ecole, 2004, organizator: Consiliul Europei, Geneva (Elveţia); 

 Globalisation and/or Cultural Tradition, 2010, organizator: Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe, UPG Ploieşti; 

 Theachers for the Knowledge Society, 2011, organizator: Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

UPG Ploieşti. 

 

Alte preocupări profesionale: 

 Educaţie non-formală; 

 Voluntariat. 


