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Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  GURLUI  ILEANA 

Adresă(e) STR.DUNARII,54,140010, ALEXANDRIA,JUD.TELEORMAN, ROMANIA 

Telefon(oane) 0347408367 Mobil: 0766208107 

Fax(uri) 0347805559 

E-mail(uri) gurluiileana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(- tăţi) ROMANA 
  

  
  

Sex F. 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013-Prezent   

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Conducere cursuri si seminarii la disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia 
instruirii, Teoria si metodologia curriculumului, Pedagogia învatamântului primar si prescolar, 
Pedagogie comparata, Practica pedagogica, Psihopedagogia jocului, Psihologia educatiei, 
Psihopedagogie speciala, Psihopedagogia copilului cu dificutati de invatare (în cadrul programului 
de licenta) 

  Membru in Comisia privind organizarea concursului de Admitere si Finalizare studii din cadrul Facultatii de 
Stiinte ale Educatiei ; 

Membru în Comisia Naţională de acordare a gradelor didactice  (II şi I), în învăţământ. 
Îndrumător de practică pedagogică la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din 
Piteşti 
Formator în cadrul departamentului de formare continuă CFM, Universitatea din Piteşti, 

modulul “Comunicare şi curriculum” 

Responsabil Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,filiala Alexandria 

Coordonator stiintific - Lucrari de absolvire si de licenta în stiintele educatiei.  

Coordonator stiintific - Lucrari metodico -stiintifice pentru obtinerea Gradului didactic I în 

învatamântul primar si prescolar; 

Promovarea imaginii FSE  in presa:Ziarul „Educatia teleormaneana”(nr.3,2010), 

Teleormanul. 

Tutore pentru studentii anului II -Pedagogia învatamântului primar si prescolar ( filiala 

Alexandria); 

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte ale Educatiei ( Departamentul de Stiinte ale 
Educatiei ), Pitesti, str.Doaga, nr.11 
 
 
Educatie, formare 
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Perioada  

 
 

 
 
 
 

Functia sau postul ocupat  

 
 
 
 

 
 
 

Activitati si responsabilitati 
principale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2013-1990   
 
Profesor 
 
 

Conducere cursuri si activitati practice la disciplinele: Fundamentele Pedagogiei, Teoria si 

Metodologia Curriculumului, Teoria si Metodologia Instruirii si Teoria si Metodologia Evaluarii, 

Psihologia educatiei, Psihopedagogie speciala,Practica pedagogica, Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar. 

Expert în Management educaţional,înscris în Registrul naţional al experţilor în management 

educaţional,începând cu 27.04.2012. 

Expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea planurilor  cadru de învăţământ pentru profilul 

pedagogic, din 2011 

Mentor,2011 

Metodist,2011 

Certificat absolvire ‚ Competente antreprenoriale”,2012 

Membru  al COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA(2007), cu drept de liberă 

practică în :Psihologie  educaţională,consiliere şcolară şi vocaţională; Psihologia 

transporturilor. 

Membru  în Comisia Naţională de specialitate, pentru elaborarea programelor şcolare ale 

profilului pedagogic, 2012.  

Membru  în Comisia de organizare şi desfăşurare a probei practice –inspecţie la clasă de 

către candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor declarate vacante în unităţile 

de învăţământ preuniversitar,2012  

Membru  în Comisia de organizare şi evaluare a Olimpiadei de pedagogie-psihologie, etapa 

judeţeană şi naţională,2010,2011,2012,2013  

Membru în Comisia de bacalaureat. 

    Membru în Comisia de elaborare a subiectelor , a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor 
scrise,Examen National    de titularizare, specialitatea  Psihologie,2009.  

    Membru în Comisia pentru examenul de definitivare în învăţământ , maiştri instructori 2008,2011. 

    Membru în Comisia pentru examenul de definitivare în învăţământ , specialitatea Pedagogie,2012. 

    MembrăUîn Comisia Naţională de acordare a gradelor didactice  (II şi I), în învăţământ.  

    Profesor metodist pentru învăţământul special,2008-2009. 

    Formator în “ Educaţia antidrog”, 2005.  

    Formator în “Violenţa în şcoală”,2009. 

     Formator pe probleme de Orientare  şi consiliere,2006 

    Formator în domeniul “Educaţia pentru sănatate în învăţământul preuniversitar”,2005 

 Formator la disciplina Psihologie , conform Ghidului metodologic –Aria  Om şi societate- 

editat de MEC-Consiliul Naţional pentru Curriculum(2003) . 

Profesor metodist pentru disciplina Psihologie,2003-2005 

Director Liceul Pedagogic „ Mircea Scarlat” Alexandria 2003- 2005 

    Indrumător de practică pedagogică la Liceul pedagogic”Mircea Scarlat”Alexandria   

    Coordonator actiuni de voluntariat din cadrul SNAC, la nivelul ISJ. Teleorman si  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 
 
 

Perioada  

 
Functia sau postul ocupat  

 

 
 

Activitati si responsabilitati 
principale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 

Coordonator- Program de activitati in vederea integrarii copiilor cu CES ,in scolile de masa si 

educatie remediala, la nivel de ISJ.Teleorman 

Moderator în cadrul Simpozionului National „ Scoala si educatia pentru toti’- Campulung- Muscel, 

Martie 2007 

Moderator în cadrul Simpozionului Internaţional “INTEGRAREA SOCIALĂ ŞI 

PROFESIONALĂ A TINERILOR  DEZAVANTAJAŢI”, Alexandria, 2009, secţiunea 

“Implicarea autorităţilor locale în eficientizarea serviciilor de suport pentru tinerii 

dezavantajaţi pentru integrarea lor profesională şi socială”. 

Proiect- Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implemntarea de programe 

de formare inovative (2013), cu modulele: 

1.Metode interactive de predare,învăţare,evaluare. 

2.Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe. 

3.Managementul clasei de elevi, gestionarea situaţiei de criză. 

4.ECDL-European Computer Driving licence.  

Secretar general de redacţie a ziarului”Educaţia teleormăneană”,2010,Alexandria,tipar 

executat de SC.Tehnoprint SRL. 

Membră a Reţelei literare(publicaţii online) 

Colaboratoare  a ziarului canadian OBSERVATORUL  

Colaboratoare la Revista învăţământului preşcolar 

Participare la stagiul de lucru în cadrul activităţii 2.4. Întrunire grupurilor de lucru pentru 

elaborarea programelor şcolare pe discipline, an de studiu organizat în cadrul priectului 

„Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal” POSDRU 55/1.1/S/31563 organizat 

de căre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Bucureşti, 23 – 26 ianuarie 2013. 

Participare în calitate de respondent la STUDIUL INTRNAŢIONAL OECD PRIVIND PROCESUL 

DE PREDARE – ÎNĂŢARE – TALIS 2013, organizat de către Centrul Naţional TALIS – Centrul de 

Evaluare şă Examinare ROMÂNIA 2013. 

 

  Liceul Pedagogic „M ircea Scarlat „ Alexandria 

 
Educatie, formare 
 

 
 
2013-1999 
 
Profesor asociat Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei 
 
 
Conducere cursuri si seminarii la disciplinele: Psihologia educatiei, Fundamentele Pedagogiei, 

Teoria si Metodologia Curriculumului, Teoria si Metodologia Instruirii si Teoria si Metodologia 

Evaluarii, Practica pedagogica, Psihologia educatiei, Psihopedagogie speciala, Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar, 

Membră în Comisia Naţională de acordare a gradelor didactice  (II şi I), în învăţământ 

Îndrumător de practică pedagogică la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din 

Piteşti 

Formator în cadrul Departamentului de formare continuă CFM, Universitatea din Piteşti, 

modulul “Comunicare şi curriculum”,2004 

Responsabil Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,filiala Alexandria,2000--prezent. 

Coordonator lucrari de absolvire si de licenta , din 2002-prezent. 

Promovarea imaginii FSE  in presa:Ziarul „Educatia teleormaneana”(nr.3,2010), 

Teleormanul. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ / furnizorului de formare 

 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 
 

 
Perioada  

 
 

Functia sau postul ocupat  

 

 

 
Activitati si responsabilitati 

principale 

 
 
 
 
 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ / furnizorului de formare 

 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 
 

 
Perioada  

 
 

Functia sau postul ocupat  

 

 

 
Activitati si responsabilitati 

principale 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ / furnizorului de formare 

 

 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 
 

 
Perioada  

 
Functia sau postul ocupat  

 

 
Activitati si responsabilitati 

principale 

 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

 

Formator in cadrul programului „Scoala de vara ”,privind pregatirea profesorilor pentru invatamantul 

primar si prescolar,inscrisi la examenele de definitivat, titularizare si gradul didactic al II lea. 

Participare la Programul de formare in Didactica specialitatii , Discipline 

pshiopedagogice,cu parcurgerea modulelor:Elaborarea programului de formare in domeniul 

didacticii specialitatii;Metode moderne de formare in didactica specialitatii;Metode si tehnici 

de cooching folosite pe perioada practicii pedagogice,2012 

 
 Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte ale Educatiei ( Departamentul de Stiinte ale 
Educatiei ), Pitesti, str.Doaga, nr.11 
 

Educatie, formare 
 
 

2010-prezent 
 
 

Lector univ.dr.(asociat) 
 
 
Conducere cursuri si seminarii la disciplinele: Fundamentele Pedagogiei, Teoria si Metodologia 

Curriculumului, Teoria si Metodologia Instruirii si Teoria si Metodologia Evaluarii, Practica 

pedagogica, Managementul clasei de elevi., 

 

Universitatea Hyperion, DPPD. 
 

 
 
Educatie, formare 
 

 
 

1990 - 1982 
 

Profesor 
 

 
Conducere cursuri si activitati practice la disciplinele:Filosofie, Economie. 

 
 

 
 

Liceul  teoretic nr.4 , Alexandria, Teleorman 
 

 
Educatie, formare 
 
 

 
1982-1978 

 
Profesor 

 
Conducere cursuri si activitati practice la disciplinele:Filosofie, Economie. 

 

 
 
Liceul nr.3 , Alexandria, Teleorman 
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Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada  

 
Functia sau postul ocupat  

 

 
 

Activitati si responsabilitati 
principale 

 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 
 

Educatie si formare 

 
 

Perioada 
 

Educatie, formare 
 

 
 
1978-1977 
 

Profesor 
 
 
Conducere cursuri si activitati practice la disciplinele:Filosofie, Economie. 
 
 
 
Liceul teoretic, Olteni , Teleorman 
Liceul Teoretic, Bailesti, Jud.Dolj 
 
Educatie, formare 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-2012 
 
 

Calificarea / diploma obţinută Master Psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Hyperion 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
2002 - 2009 
 
Doctor .Titlui tezei de doctorat „Educatia estetica in liceu.Componente si modalitati de 
realizare., coordonator stiintific- Prof. Univ.dr. Paun Emil. 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Stiintele educatiei 
 
 
Universitatea din Bucuresti. 
 
 
Postuniversitar 

 
 
 
1973-1977 
 
Diploma de licenta in FILOSOFIE 
 
 
Filosofie 
 
Universitatea din Bucuresti 
 
 
Universitar 
 
 
 
1969-1973 
 
Diploma de bacalaureat 
 
Liceul teoretic nr.2 , Rosiorii de Vede , Teleorman 
 
 
ISCED 3 
 
 
 
 

Lb. romana 

Limba materna 
 

R 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

LIMBA ENGLEZA  C1 
Utilizatr 

ex perimentat B2 
Utilizator 

independent A2 
Utilizatr 

ex perimentat B1 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent 

            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Bune deprinderi de comunicare interpersonală, ca membru în echipe de cercetare naţionale şi 

internaţionale; 

 Bune competenţe de comunicare interculturală; 

 Capacitate de relaţionare 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipa 

Autonomie in activitate 

Capacitate de analiza si sinteza 

Abilităţi manageriale, capacitatea de coordonare a unor echipe de cercetare şi formare; 

Capacitatea de a concentra eforturile de echipă către realizarea obiectivelor; 

Realizarea de sarcini multiple sub presiunea timpului; 

Atenţie la calitate şi la detalii; 

Centrarea pe sarcină dar şi pe factorul uman; 

Capacitate de analiză şi de sinteză, materializată în luarea rapidă a unor decizii corecte; 

Experienţă în designul şi organizarea sesiunilor de training, a seminariilor, de formare. 

 Experienţă privind livrarea de servicii educaţionale şi de training (analiza nevoilor 

educaţionale, concepere de suporturi educaţionale, coordonarea de programe de formare). 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operator calculatoare 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, M icooft Office 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de analiză şi sinteză. 
Pasionat de grafica pe calculator;pictura,muzica,sport 

  

  
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe 1. Proiecte europene şi de cercetare-dezvoltare  
2. Participare la programe de formare  
3. Afilierea la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute 
 4. Lista de lucrari 

    5.Diplome și Medalii 
    6.Diplome de participare la  seminarii internaționale şi naţionale. 

 
 

 

1. Proiecte europene şi de cercetare-dezvoltare: 

 Proiect internaţional cu tema „Tipul emigrantului ,Participanti:România,Italia,Olanda,Anglia, 

Pordenone, Italia, 20-30 Mai 2004 

 Membru in echipa de proiect Grundtvig 2, SITS-Social Innovation in the Textile Sector Which was in 

Hamburg, in our institution /department between-13-17 2004; 

 Membru in echipa de proiect Grundtvig 2, SITS-Social Innovation in the Textile Sector, Alytus, 

Lithuania- 20-24 martie 2005; 

 Membru in echipa de proiect Socrates G2 „ Textile” –First International Meeting in Ancona -Italy, 1-5 

oct.2005; 

 Membru in echipa de proiect ‚European Schools and the M alaise of the Young Generation”, Mysen-

Norvegia, 25-30 mai 2005 
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 Membru in echipa de Project Meeting at the Integrated secondary school in Karvina Held 30.03 - 3. 

04. 2005 

 Membru in echipa Proiectului intercultural „Compagnie I’Arche”, Vannes, Franta, 3 -12 iulie 2011 

 Membru in proiectul POSDRU /55/1.1/S/31536 organizat de CNEE, Bucuresti, 2013 ’ 

2. Participare la programe de formare: 

 Participare la Programul de formare in Didactica specialitatii , Discipline pshiopedagogice,cu 

parcurgerea modulelor:Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii 

specialitatii;Metode moderne de formare in didactica specialitatii;Metode si tehnici de 

cooching folosite pe perioada practicii pedagogice,2012 

 Participare la stagiul de lucru  în cadrul activităţii 2.4. Întrunire grupurilor de lucru pentru 

elaborarea programelor şcolare pe discipline, an de studiu organizat în  cadrul priectului 

„Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal” POSDRU 55/1.1/S/31563 organizat 

de căre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Bucureşti, 23 – 26 ianuarie 2013. 

 Participare în calitate de respondent la STUDIUL INTRNAŢIONAL OECD PRIVIND PROCESUL 

DE PREDARE – ÎNĂŢARE – TALIS 2013, organizat de către Centrul Naţional TALIS – Centrul de 

Evaluare şă Examinare ROMÂNIA 2013. 

 

3. Afilierea la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute  
 

 FICE ROMANIA 2004 

 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA 2007 

 ORGANIZATIA SALVATI COPIII 2007 

 ORGANIZATIA MANAGERI FARA FRONTIERA 2008 

 ORGANIZATIA FEMEILOR DIN ROMANIA 2008 

4.Diplome și Medalii 
 

 Medalia jubiliară acordată de Universitatea din Piteşti cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate, 2002 

 Medalia ”Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer”, acordat de Preşedintele României, Bucureşti, 2004  

 Diploma de merit acordată de Fice, secţiunea România, la a 15 a aniversare, 2005  

 Diplomă ”Gheorghe Lazăr”, clasa I 2007 

 Diploma de excelenţă acordată de Guvernul României, pentru palmaresul educaţiei şi poziţia de excelenţă 

deţinută de galeria de olimpici ai şcolii româneşti, 2008 

 Diplomă de onoare pentru contribuţia deosebită adusă Știinţei şi artelor în România, la primul simpozion 

internaţional disponibilităţi creative în lume, Iaşi, 2009. 

5. Diplome de participare la  seminarii internaționale şi naţionale. 

 Diplomă de participare la seminarul pe teme de sănătate mintală,  Sinaia 2002,  Liga Română pentru sănătate 

mintală. 
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 Diplomă de formare în tehnici radiante, 2003 

 Diplomă de participare la seminarul „Didactica internaţional”, Carans-Severin, 2003 

 Diplomă de participare la seminarul internaţional, organizat de Fice România, pe tema drepturile copilului şi 

protecţia în faţa abuzului, violenţei şi neglijenţa educaţională, Alexandria, 2003  

 Diplomă de organizare a concursului de matematici aplicate - kangourou, 2004 

 Diplomă de merit acordată de Fice, secţiunea România, a 15 aniversare, 2005  

 Diplomă pentru organizare a concursului Invest, 2005 

 Diplomă de organizare a concursului de matematici aplicate – kangourou, 2005 

 Diplomă pentru implicare directă în proiectul „Mall-  ul viitorului”, 2006 

 Diplomă de participare la simpozionul naţional cu tema ”Comunicare recreativă prin artă”, în c adrul Campaniei  

”Bătaia nu e ruptă din rai”, Videle, Teleorman, 2006 

 Certificat de participare la seminarul ”Împreună împotriva violenţei în şcoli”, organizat în cadrul proiectului ”Pro 

copil” - finanţat de Ministerul Afacerilor Externe şi  Solidarite Laique, coordonat de FONPC, FICE  România, 

2006 

 Certificat de participare la sesiunea ştiinţifică internaţională Știinţele Educaţiei în Perspectiva Integrării 

Europene, Piteşti, 2006 

 Diplomă de participare la simpozionul Internaţional Ediţia a VI a Românitate , cultură, educaţie-valori ale 

perenităţii noastre în lume, Bacău, 2007 

 Diplomă de participare la simpozionul internaţional ”Caracterul inter şi transdisciplinar al limbii române, ediţia a 

V a, Bacău, 2007 

 Certificat de participare la manifestarea ştiinţifică forumul cărţii ediţia a II a, organizată cu ocazia zilei 

internaţionale a cărţii pentru copii şi tineret, pentru contribuţie în cadrul simpozionului cu tema ”Elevul şi 

biblioteca şcolară”, Bucureşti, 2007 

 Diplomă pentru participare la simpozionul Artdoro, cu tema ”Esteticul în educaţie”, T imişoara, 2007 

 Diplomă de participare, cu lucrare,  la Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei”, ediţia a IV 

a, Botoşani, 2007 

 Diploma Gheorghe Lazăr  clasa I,  MECI, 2007 

 Diplomă pentru participarea la simpozionul naţional „Muzeul  univers educativ”, 2007 

 Diplomă de participare la activitatea seminarului şi lansarea proiectului de parteneriat educaţional  internaţional  

„Limbă , obiceiuri, tradiţii”, Roşiorii de Vede, 2007 

 Diplomă de participare la concursul ”Suntem copiii Europei”, organizat în cadrul simpozionului naţional 

”Dimensiunea europeană a educaţiei”, ediţia a IV a, Botoşani, 2007  

 Diplomă de participare la simpozionul naţional  ”Școala şi educaţia pentru toţi” , Câmpululung Muscel, 2007  

 Diplomă de participare la simpozionul naţional ”Valori didactice româneşti, premise pentru învăţământul 

european”, Galaţi, 2007 

  Diplomă de participare la simpozionul naţional ”Modern şi eficient-imperative ale învăţământului românesc”, 

Bârlad, 2007 
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  Diplomă de participare la conferinţa internaţională ”Schimbarea paradigmei în teoria şi practica educaţională”, 

Chişinău, 2008 

  Diplomă pentru coordonarea elevilor la concursul  ”Hiv-Sida nu e o păcăleală”, din cadrul proiectului 

de informare şi sensibilizare ”Hiv-Sida”, Teleorman, 2008 

 Diplomă de participare la  concursul interjudeţean  ”Mens sana in corpore sano”, Teleorman, 2008  

  Diplomă de participare la concursul internaţional ”Un suflet curat, într-un mediu curat”, Zimnicea, 2008 

   Diplomă de participare la sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice ”Românii de dincolo de 

noi”, Alexandria, 2008 

  Diplomă de participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema ”Omul şi dependenţa sec XXI”, 

Bucureşti, mai 2009 

  Diplomă de participare la simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice ”Tradiţie şi inovaţie în 

şcoala românească”, Sibiu, 2009 

  Diplomă de participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema ”Etică, deontologie profesională şi 

vulnerabilităţi”, Bucureşti, 2009 

    Diplomă de onoare pentru contribuţia deosebită adusă ştiinţei şi artelor în România, la primul 

simpozion internaţional ”Disponibilităţi creative în lume”, Iaşi, 2009. 

   Diplomă de prezentare a lucrării, premiul I, la primul simpozion internaţional ”Disponibilităţi creative în 

lume”, secţiunea elemente de psihologie şcolară, Iaşi, 2009 

   Diplomă de participare la seminarul şi festivalul internaţional ”Limbă, obiceiuri, tradiţii”, ediţia a III a, 

Turnu-Măgurele, 2009 

   Diplomă de participare la concursul naţional  ”Tadiţii populare româneşti”, secţiunea colaje, felicitări, 

2010 

   Diplomă de participare la simpozionul naţional ”Învăţământul centrat pe elev”, ediţia a IV a, 

Alexandria, 2010 
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