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Activit ăţi extracuriculare şi cursuri de 
perfecţionare. 

 
1. Cursuri de perfecţionare în specialitate: 

� La nivel judeţean: ”Multiculturalitatea în 
spaţiul şcolar”, ”Învăţare centrată pe elev-
deziderat al învăţământului preuniversitar”, 
”Proiectarea didactică corectă- premisă a 
succesului lecţiei”. 

� La nivel naţional: “Competenţe cheie TIC în 
curriculum şcolar”, Atestat de formare continuă a personalului didactic - Programul naţional 
de dezvoltare  a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice, Atestat de formare 
continuă a personalului didactic – „Tinerii împotriva violenţei”, Atestat de formare continuă 
a personalului didactic - Program de perfecţionare în Geomatică, Certificat de absolvire al 
cursului de  Formator, Metodist. 

 
2. Publicaţii, Lucr ări de specialitate/didactică ISBN/ISSN:  

� Geographica: Proiect de lecţie, Curriculum opţional la decizia şcolii proiect de disciplină 
opţională, Dinamica populaţiei în Judeţul Bihor). 

� Ghid de proiectare didactică: Rolul proiectelor şi activităţilor extraşcolare şi 
extracuriculare în formarea unei atitudini pozitive la elevi faţă de mediul înconjurător, 
Creativitate şi inovaţie didactică. 

� Revista Tera: Concurs de promovare a activităţii de compactare a pet-urilor – EDUPET. 
 
3. Proiecte educaţionale: 

� Concurs judeţean “Învaţă Bine” (membru). 
� “Fii ECOlogic” (coordonator). 
�  Concursului Interşcolar Emil Racoviţă(coordonator). 
� Proiectul excursiei cu clasa-grupul (coordonator). 
� Proiect Naţional de Parteneriat Educaţional „Împreună dăm o şansă Planetei Albastre” 

(membru). 
� Parteneriat Educaţional “Terra un system la limita echilibrului” (coordonator). 
� Proiectul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România “Reducerea poluării cu substanţe 

toxice prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor de surse de lumină în judeţele de la 
graniţă dintre Ungaria şi Romănia” (membru). 

� Proiect naţional „Şcoli pentru un viitor verde”. 
 
4. Capacitate organizatorică în desfăşurarea activităţilor metodice, organizarea 
concursurilor, olimpiadelor, sesiunilor de comunicări: 
 

� Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor BAC. 
� Membru în Comisia Judeţeană de evaluare a lucrărilor Olimpiadei de geografie. 
� Membru Concursul interjudeţean de chimie ”Noi şi chimia”. 
� Organizator simpozion ”România şi Uniunea Europeană”, „Unitate Europeană, Unitate în 

diversitate”, “Arc peste timp”.. 
� Membru în echipa de organizare a Olimpiadei de matematică, etapa naţională. 

 



 
 
5. Rezultate deosebite obţinute cu elevii la olimpiade, concursuri şi festivaluri interjude ţene: 

� Concursuri judeţene:  
Premiul I şi II ”Terra Nostra” 2011. Premiul III  Concursul Naţional ”Bune practice 

în educaţia pentru protecţia mediului” 2011, etapa judeţeană. 
� Concursuri interjude ţene:  

Premiul I Concursul interjudeţean 2012 ”Terra Nostra”. 
� Concursuri naţionale:  

etapa judeţeană: Premiul II, Olimpiada de Geografie 2012, Menţiune Concursul 
Naţional ”Copii şi drepturile lor” 2011, Premiul I,II Concursul Naţional Interdisciplinar 
”Ştiinţele Pământului” 2009, Premiul III, Menţiune Concursul Naţional Interdisciplinar 
”Ştiinţele Pământului” 2010, Premiul I,II  Concursul Naţional ”Bune practice în educaţia 
pentru protecţia mediului” 2010,  

etapa naţională: Premiul I, Menţiune Concursul Naţional ”Bune practice în educaţia 
pentru protecţia mediului” 2011, Premiul II, Concursul Naţional ”Bune practice în educaţia 
pentru protecţia mediului” 2012,  

6. Responsabil: Comisie Metodică Diriginţi gimnaziu. 
7. Coordonator de practică pedagogică, Metodist ISJ. 
8. Lider Sindical CN „Iosif Vulcan” Oradea. 
 
 
 


