
Curriculum vitae   Capracea I. Lenuța 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

                  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Capracea I. Lenuța 

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax - 

E-mail  

  

Naţionalitate  

  

Data naşterii 14.05.1971 

  

Sex feminin 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 01 Septembrie 2014 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preșcolar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

    Activități de predare – învățare pentru vârsta preșcolară 
    Responsabil Comisia de formare continuă și perfecționare (2018 -2019, 2019 - 2020) 
    Secretar al Consiliului Profesoral (2016-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 - 2020) 
    Membru Comisia de analiză a dosarelor depuse, înregistrate și validate la secretariat pentru 
    înscrierea copiilor în grădiniță (2016 – 2017, 2018 – 2019, 2019, 2020) 
    Membru CEAC (2015-2016, 2016- 2017) 
    Responsabil CEAC (2014-2015) 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 , str. Plăieșilor, nr. 35, jud. Iași, loc. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar.  

Perioada 01Septembrie 2009 – 31 August 2014  

Funcţia sau postul ocupat Educatoare - Învăţământ preșcolar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de predare – învățare pentru vârsta preșcolară 
Responsabil Comisia pentru probleme educative și activități extracurriculare (2011- 2013) 
Responsabil Comisia metodică și de formare profesională (2010 - 2011) 
Responsabil Comisia pentru menținerea legăturii cu școala (2009- 2010) 
Membru în CEAC (2009- 2010) 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava” , str. Sf. Sava , nr. 9 , jud. Iași, loc. Iași, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar.  

Perioada 01Septembrie 2001- 31 August 2009 

Funcţia sau postul ocupat Învățătoare. Învăţământ primar 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Activități de predare – învățare pentru vârsta școlară mică 
  Responsabil Comisia metodică a învățătorilor (2006-2008) 
  Consilier pentru proiecte și programe educative (2004- 2007) 
  Sarcinile și atribuțiile de director în perioada 4 ianuarie – 15 februarie 2006 (CM al prof.   
Nistor  Mihaela,  directorul unității) 
  Membru în Consiliul de administrație (2004- 2008) 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Horlești, sat Horlești, com. Rediu, jud. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar 

Perioada 01 Septembrie 1996 – 31 August  2001 

Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare. Învăţământ primar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de predare – învățare pentru vârsta școlară mică 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială Rediu, sat Rediu, com. Rediu, jud. Iași România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar  

Perioada 01 Septembrie 1995 – 31 August 1996 

Funcţia sau postul ocupat    Învățătoare.Învăţământ primar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Activități de predare – învățare pentru vârsta școlară mică  

Numele şi adresa angajatorului Școala /Centrul de plasament Tătărași , loc. Iași, jud. Iași, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar  

Perioada 15 Septembrie 1993 – 31 August  1995 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător – educator. Învăţământ special 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Casa de copii Bucium, jud. Iași, loc. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar  

  

Educaţie şi formare  

Perioada  2016 – 2019   

Disciplinele principale studiate  Psihologia educației. Psihologia personalității. Psihologia dezvoltării vârstelor. 
Fundamentele pedagogiei. Fundamentele psihopedagogiei speciale. Teoria și metodologia 
curriculum-ului. Educație incluzivă. Psihopedagogia deficiențelor de învățare. 
Managementul clasei de elevi. Psihodiagnostic. Introducere în logopedie. Terapia 
tulburărilor de limbaj . Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate ș. a.  Lucrare 
licență: ,,Strategii de realizare a educației incluzive în grădinițăˮ    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Științe ale  Educației – 
specializarea Psihopedagogie specială 
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională  

Studii universitare de licență 

Perioada 2003- 2005  

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I – Specializare – Învățător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie. Lucrarea : „Evaluarea formativă și utilizarea descriptorilor de performanță în 
învățământul primar” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Științe ale  Educației  
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 2001 
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Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II – Specializare – Învățător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română. Literatură pentru copii.  
Metodica predării limbii și literaturii române 
Matematică.  
Metodica predării matematicii 
Pedagogie.  
Psihologie. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Științe ale  Educației  
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română.  
Metodica predării limbii și literaturii române 
Matematică.  
Metodica predării matematicii 
Pedagogie . Psihologie  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Normală  „Vasile Lupu” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 1990- 1993  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a Școlii Postliceale de Specialitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Învăţătoare – Educatoare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Normală  „Vasile Lupu” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 1986- 1990 

Calificarea / diploma obţinută Profil mecanic. Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura română 
Matematică 
Fizică 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial „Al. I. Cuza” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare inițială 

  

 
 
Cursuri de formare-perfecționare în 

managementul educațional 
 

- Programul de formare ,,Leadership și management educațional″ organizat de 
Asociația ,,Start Pentru Formare″, 12.02.2020 – 01.03.2020 

- Program de formare continuă ,, Managementul situațiilor de criză educațională″, 
furnizat de CJRAE Iași, 25.06. – 31.07.2018 

- Stagiu de perfecționare „Managementul și gestiunea clasei de elevi” organizat de 
C.C.D. Iași , aprilie 2003 
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Cursuri de formare-perfecționare 
profesională 

 

- Sesiunea de formare profesională online ,, Principii de lucru cu elevii ai căror părinți 
sunt plecați în străinătate″, organizat de Asociația Dascăli Emeriți, Bacău, iulie 2020 

- Cursul de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaționale STEP BY STEP, 
organizat de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, 
București, desfășurat la GPP nr. 21 Iași, 18 – 21  iunie 2019 

- Sesiune de formare din cadrul Caravanei outdoor cuprinse în programul de activități al 
Proiectului European ,, Educație fără pereți – Nouă ne place outdoor!″, desfășurat de 
GPP nr. 13 Iași, 2017 

- Activitate de dezvoltare profesională „Raportul individual de dezvoltare profesională” 
completat în cadrul proiectului „Personalul didactic din sistemul de învățământ 

preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, 
POSDRU/174/1.3/S/149155,  12.01.-31.03.2015 

- Program de specializare pentru ocupația de FORMATOR organizat de Asociația 
„Formare Studia” Iași, februarie 2015 

- Curs de formare „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice 

și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, POSDRU /3/1.3/S/2 ID:3777, 2013 
- Seminarul „Let′s Play” organizat de Colegiul de Artă „Octav Băncilă” Iași, Grădinița 

P.P. nr. 4 Iași, Brithis Council și I.S.J. Iași, ediția a IV- a, martie 2013 
- Curs de formare „Englesh Way” organizat de Twinkle Star și C.C.D. Iași, ediția  a     

IV- a, martie 2013 
- Curs de formare al activității „Let′s Play” organizat de Colegiul de Artă „Octav 

Băncilă” Iași, Grădinița P.P. nr. 4 Iași, Brithis Council și I.S.J. Iași, ediția a III- a, 
martie 2012 

- Stagiu de perfecționare în cadrul Proiectului de reformă în educație timpurie (PRET), 
Iași, 25.11.- 23.12.2011 

- Seminar de formare „Dezvoltarea programelor de abilități de viață la copii și 

adolescenți”, Salvați Copiii , filiala Iași, mai 2010 
- Cursuri de formare profesională ”Inițiere în vederea utilizării calculatorului / MS 

Office 2007 / Aplicații de software educațional AeL”, Siveco România SA, noiembrie 
2007 

- Stagiu de perfecționare „ Implementarea Programei  Consiliere și orientare” organizat 
de C.C.D. Iași , 28-30 iunie 2006 

- Program de formare continuă „Program de dezvoltare profesională pe baza activității 
proprii desfășurate în școală”, MEC, Unitatea de Management a Proiectului pentru 
Învățământ Rural, sem. I, 205-2006 

- Curs de formare în „Educație pentru sănătate” organizat de Fundația Tineri pentru 
Tineri în colaborare cu MEC, noiembrie 2004 

- Cursul „Inițiere în utilizarea PC-ului” organizat de C.C.D. Iași, martie- aprilie 2004 

- Stagiu de perfecționare „Coordonate ale aplicării noii programe de Științe la clasele a 
III-a și a IV-a” organizat de C.C.D. Iași, ianuarie 2002 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 B1 A2 A1 A1 

Limba franceză  A1 A1 A1 A1 A1 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de lucru în echipă. 
Abilități de comunicare și interrelaționare. 
Deschidere și interes pentru noutățile din domeniul științelor educației. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabilitate, flexibilitate, promptitudine, spirit analitic, abilități în organizarea și 
coordonarea activităților de diferite tipuri cu copiii de vârsta preșcolară. 
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Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în activitățile predare – învățare . 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Abilităţi  bune de lucru în Microsoft Office, Excell, aplicaţii grafice, photoshop, navigare 
internet, exersate  în realizarea de documente și lucrări de specialitate. 

  

 
Competențe și aptitudini artistice  

 

Goblenul 

Alte competențe și aptitudini - Organizator al concursului local ,,Învață să te exprimi!″ - 9 martie 2020, în cadrul 
proiectului educativ inițiat de Grădinița Roza Venerini Bacău , EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ 
ȘI CREATIVITATE ÎN MEDIUL ȘCOLAR, reprezentând parte a activității ,,Educația 
emoțională în familie și în mediul instituționalizat″, martie 2020 

- Evaluator al concursului ,,Învață să te exprimi!″ - 9 martie 2020, în cadrul proiectului 
educativ inițiat de Grădinița Roza Venerini Bacău , EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI 
CREATIVITATE ÎN MEDIUL ȘCOLAR, reprezentând parte a activității ,,Educația 
emoțională în familie și în mediul instituționalizat″, martie 2020 

- Participant  la realizarea platformei e – learning ,,Modern Student″ pentru susținerea 
progresului școlar al elevilor, Asociația dascăli emeriți, Bacău, martie 2020 

- Participant  la crearea soft – ului  educațional ,, Pași spre vacanță – Modele de teste 
inițiale, formative, sumative și fișe de lucru″, pachet educațional de evaluare 
interdisciplinară adresată elevilor din învățământul preuniversitar, în cadrul revistei ,, 
Inovație în Educație″, organizat de centrul de Excelență Eurotranding, IUNIE, 2020 
Buftea, ISBN 978 – 973 – 0 – 32139 – 5  

- Mentor – Universitatea ,, Al. I. Cuza,, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Specializarea Pedagogie, anul I,  perioada 21.02.- 29.05.2020. 

- Asistent la Examenul de Definitivat 2019, Centrul Colegiul ,, Emil Racoviță,, Iași 

- Blogger -  Activități pentru părinți copii –  Felicitare Brad, Globul 3D, Tablou Bradul 
de Crăciun, Felicitare, Globul de zăpadă, decembrie 2018 

- Participant la crearea Soft- ului educațional ,,Portofoliul cadrului didactic – 
Învățământ preșcolar 3 – 4 ani″, Editura Arabela în parteneriat cu Ziarul Esențial în 
Educație, Argeș, septembrie 2017 

- Mentor – Universitatea ,, Al. I. Cuza,, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Specializarea Pedagogie, anul I, perioada 2 februarie – 2 iunie 2017 

- Asistent la Examenul de Definitivat 2017, Centrul Colegiul ,, Emil Racoviță,, Iași 
- Asistent  la Examenul de Titularizare 2013, Centrul de examen nr. 1, Colegiul 

Național Iași 

- Coordonator al  Proiectului  educativ județean „Prietenii curcubeului”  ediția I , 
2012-2013, avizt de I.S.J. Iași cu nr. 12500 și a fost cuprins în CAEJ Iași cu nr. 27 
/05.12.2012. 

- Coordonator al Concursului Internațional „Românașul în lume”,  9 mai 2012, 
cuprins în CAEJ 2012, poziția 43, avizat de I.S.J. Iași, 01.11.2011 

- Voluntar în cadrul proiectului transfrontalier PHARE „Școala pentru comunitate. 
Dezvoltare socială prin parteneriat educațional și cooperare transfrontalieră”, 
coordonat în România de Fundația Națională pentru dezvlotare comunitară (2008) 

- Membru în Comisia de corectare la Concursul județan pe teme geografice „Mihai 
David”, în data de 1 aprilie 2006, organizat la Școala „Vasile Conta ” Iași 

- Profesor supraveghetor la Olimpiada Națională de Matematică, ediția LVII, clasele 

VII – XII, în 17.04 și 20.04. 2006 
- Colaborator în cadrul Proiectului educațional județean „Imaginație și creativitate – 

limba română” , (în echipă cu d-na înv. Catruc Cornelia)  ,clasa a IV –a , centrul nr. 7, 
desfășurat la Școala „Titu Maiorescu” Iași avizat de I.S.J. Iași, în anul școlar 2005—
2006. 

- Voluntar în cadrul Proiectului SOCRATES, acțiunea Lingua 2: A.P.P.L.E.(2005- 
2007) 

- Voluntar în cadrul Proiectelor COMENIUS 1.1: „Arta în jurul lumii ”(având ca 
parteneri reprezentanți ai unor instituții din Beligia, Anglia, Olanda, Spania, Italia) și 
„Cum trebuie să fii un bun cetățean european? ”(având ca parteneri reprezentanți ai 
unor instituții din Franța, Irlanda, Spania) (2003- 2005) 

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  
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Referinţe 

   Prof. Doncean Lăcrămioara - Director Școala Gimnazială ,, Otilia Cazimir,, jud. Iași 
   Prof. Nistor Mihaela - Director la Școala Gimnazială "Cezar Petrescu" Hodora, , com. 
Cotnari, jud. Iași 
   Prof. Gorea Iuliana – director Grădinița ,,Sf. Sava″ Iași 

 
Listă lucrări publicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cărți de autor: 
- „Bun găsit, grădiniță dragă! Prima mea carte de colorat”, nivel I 3-5 ani, Editura 

Imprimis Iași, 2010, ISBN 606-92400-2-2 
Coautor: 
- „Cu creionul pe hârtie , eu am învățat a scrie!” , Caiet de exerciții grafice, nivel II, 5-

6 ani, în colaborare cu Daniela – Roxana Pintilie, Rodica – Carmen Morărașu, Rodica 
Rusu, Editura Studis, Iași, 2011, ISBN 978 – 606 – 624 – 041 - 3 

- „Bun rămas, grădiniță dragă” , în colaborare cu Oana – Liliana Maftei, Editura 
Imprimis Iași, 2010, ISBN 606-92400-5-7 

-  „Ghid pentru părinți și educatori. Învățarea unei limbi străine de timpuriu. Reguli 

gramaticale. Vocabular.- vol. I ; .Instrucțiuni de realizare a lucrărilor - vol. II” în 
Project A.P.P.L.E., proiect realizat cu sprijinul Comisiei Europene in cadrul 
Programului SOCRATES, în colaborare cu partenerii din MEANDROS LTD 
(GREECE), LANGLEY FIRST SCHOOL (UNITED KIGDOM), SUPEUROPA 
(FRANCE), LIBATSE LASTEAED – ALGKOOL (ESTONIA), SPOŁECZNA 
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIEBIORCZOŚCI ZARZADZANIA WŁODZI 
(POLAND), DANMAR COMPUTERS (POLAND), DIA- SPORT ASSOCIATION 
(BULGARIA), HAYAL ÇOCUK EVI (TURKEY), ȘCOALA CU CLASELE  I – VIII 
HROELȘTI, COM. REDIU, IAȘI, (ROMÂNIA),2007, ISBN 978-960-624-107 

Articole: 
- ,, Cutia cu emoții – Proiect de programă pentru opțional″ apărut în ,,Colecție de 

programe școlare (inclusiv pentru disciplinele opționale noi), proceduri, 

studii/cercetări în domeniul educațional, volum la nivel județean realizat de 
membrii echipei de implementare a proiectului ,, Educație, știință și creativitate în 
mediul școlar″ (CAEJ, 2020, poziția 74 , Bacău) , 2020, Editura Smart Academic, 
ISBN 978 – 606 – 063 – 041 – 8  

- ,, Fișă de evaluare Grupa mare – DȘ (Cunoașterea  mediului) – Tema ,,Anotimpurile″ 
apărută în Revista Națională ,, Inovație în Educație ″, revistă electronică, ISSN – L 
2668 – 7097, nr. 7, iunie 2020 

- ,, A kind of kinding ...″ articol apărut în  INTERNATIONAL CONFERENCE The 
Voice of education at European level  - A COLLECTION OF didactic studies, 
PowerPoint presentations, educational projects and professional experience exchanges 
organized within the KA2 Erasmus + school partnership ,,The Voice Of Erasmus″, 
2019 – 1 – PL01 – KA229 – 065852_3, implementented by ,, George Apostu″ National 
College of Arts together with teachers from Poland, Slovakia, Greece , and Romania, 
Editura  Smart Academic, 2020 Bacău, ISBN 978 – 606 – 063 – 027 – 2  

-  ,,Educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în grădiniță ″, articol 
apărut în volumul colectiv Simpozionul Național „EDUCRATES ″, Ediția a VI – a, 
20 decembrie 2019, Grup editorial EDU, Mureș, 2019, ISBN 978 – 606 – 9086 – 03 – 2  

- ,, Proiect de activitate ˮ articole apărute în volumul : Gherguț, A.; Frumos, L., (2019), 
Educația incluzivă – ghid metodologic, Iași, Editura Polirom, p. 66 - 91  ISBN 978 – 
973 – 46 – 7724 – 5  

- ,,Educația intelectuală” - articol apărut în volumul colectiv Simpozion Național ,, 
Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc”, Ediția a III- a, 
decembrie 2016, Editura EDU, Tg. Mureș, ISBN 978-606-8531-01- 4  

- „Familia și grădinița – parteneri în educație timpurie ”, articol apărut în volumul 
Proiectului Educațional Internațional „Esențial în educație ”, ediția a III - a, iunie 
2016, Editura Esențial Media, Pitești, Argeș, 2016, ISSN 2458 – 0511, ISSN – L 2067 – 
2675  

- „Cea mai nobilă profesie ”, articol apărut în volumul Simpozionului Internațional 

„Menirea de a fi dascal ” Arad, iunie  2016, ISBN 987 – 973 – 0 – 22009 - 4 
- „Poveștile în activitățile instructiv- educative prin prisma stiulurilor de învățare”, 

articol publicat în volumul Masa rotundă internațională „ Rolul educativ al 
poveștilor în activitățile instructiv - educative”, ediția a III – a, aprilie 2016, nr. 2, 
2016, ISSN 2457-3418, ISSN – L 2457-3418 

- „Proiect de activitate integrată”, articol apărut  în volumul colectiv Simpozionul 

Național „Proiectare didactică și management european în spațiul românesc”, 
Editura EDU, Tg. Mureș, 2015,  ISBN 978-606-8531-01-4 

 

https://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Cezar-Petrescu-Hodora/569612983160413?ref=br_rs
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- „Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou în serbările preșcolarilor”, articol 

publicat  în volumul Simpozionul Național „Nașterea Domnului – Filantropie și 
voluntariat creștin”, ediția a II- a, Editura Studis, Iași, 2014, ISBN 978-606-624-566-1 

- „Proiect de parteneriat educațional între grădiniță și școala – O jucărie, o bucurie!”, 
articol apărut în volumul Simpozionul  Internațional  „Educație fără frontiere”: 
Relația  Grădiniță - Școală – Familie – Societate, mai  2014, Editura Esential 
Media,Pitești, 2014, ISBN 978-606-650-179-8  

- „Importanța utilizării metodelor interactive la clasă”, articol apărut în volumul 

Simpozionul Național EDU „Proiectare didactică și management european în 
spațiul românesc”, ediția I, vol. I A- Da, Editura EDU, Tg. Mureș, 2013, ISBN general 
978-606-8531-01-4 ISBN volum 978-606-93252-4-7 

- „Fișe pentru copii isteți - DEC”, „Hai să desenăm un gândăcel”, articole apărute în 
revista anuală „Pagini de jurnal”, nr. 2, iunie 2012, ISSN 2247-4781 

- „Proiect de activitate” (în colaborare cu prof. Plai Ștefania ) , articol apărut în volumul 
Simpozionul Național „Învăț și cresc, de sănătate mă îngrijesc”, ediția I, Iași, 3 
februarie 2011, Editura Studis, Iași, ISSN 2069-9719 

- „Copiii noștri au nevoie de iubire” articol publicat în revista anuală „Pagini de 
jurnal”, nr. 1, iunie 2011, ISSN 2247-4781 

-  „Felicitare” publicată  în volumul  „Album de felicitări. Concursul Internațional 

Cu Europa la joacă...Europreșcolarul”, Editura Diana, Pitești, 2010, ISBN 
9786068127132 

- -  Lucrări  apărute  în volumul  Simpozionul Național „Tradiții pascale”, 2010, 
ISBN 978—973-7846-10-5 

- - „Proiect didactic” (în colaborare cu înv. Cocuz Ana), articol apărut în volumul 
Simpozionul Județean „Primăvara creației prin arte și tehnologii”, ediția a III – a, 
Eitura Pim , Iași, 2009, 

 

Participări la manifestări științifice  - Conferința „Noi abordări în educația timpurie – gestionarea și medierea conflictelor 
care apar între copii la vârste timpurii” organizată de C.R.E.D. Iași, 03.03.2014 

- Conferința Județeană „Creștem Împreună” organizată de Salvați Copiii Iași, I.S.J. Iași 
și Agenția Națională Antidrog, 28.04.2011 

- Programul de educație parentală „Triplu P – Programul Parenting Pozitiv” organizat 
de Salvați Copiii Iași, in cadrul Centrului De Consiliere pentru Părinți, 2010 

- Conferința  „Să învățăm într-o școala sigură și sănătoasă” în cadrul Săptămânii 
Europene pentru S.S.M., organizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
Inspecția Muncii, Punctul Focal al Agenției Europene pentru S.S.M., Iași, octombrie 
2009 

- Manifestările culturale prilejuite  de „Ziua cărții pentru copii” din cadrul Salonului 
Internațional de Carte Românescă, ediția a XVI-a , 09.10.2007, la Teatrul pentru Copii 
și Tineret Iași, organizat de Biblioteca Județeanăă „Gh. Asachi” Iași 

- Manifestarea „Copilărie în siguranță” organizată de Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Iași , 01.06.2007 

- Simpozionul Național – Personalități care au   „Restituiri – Spiru Haret – Ctitor de 
Școală românească”, ediți a aII – a , Iași, organizat de I.S.J. Iași, F.S.I. „Spiru Haret”, 
Școala „Nicolae Iorga” Iași, 08-09. 12.2006 

- Seminarul „Europa în școală”, organizat de Direcția de Comunicare Publică din cadrul 
Ministerului Integrării Europene în colaborare cu M.E.C., 18.10.2005 

- Simpozionul Național KREATIKON, ediția a II-a, 21.05. 2005 

Anexe  Diplome studii, adeverințe/atestate cursuri de perfecționare , publicații, cărți sau articole  

 


