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Consilier local al municipiului Constanta
Studii:
MASTER
Diplomatie si studii euro-asiatice
Universitatea “Ovidius” Constanta
Facultatea de istorie si stiinte politice
MASTER
Management educational si comunicare institutionala
SNSPA-Facultatea de comunicare si relatii publice
Bucuresti
Diploma de licenta- Istorie
Universitatea “Ovidius” Constanta
Facultatea de istorie si stiinte politice
Diploma de licenta- Psihologie si stiintele educatiei
Universitatea Bucuresti
Facultatea de psihologie
Domeniu de activitate: educatie
Ocupatia: profesor
Experienta profesionala: profesor, educatoare, formator, director, inspector scolar,
inspector scolar general adjunct
Domenii de activitate: educatie
In cadrul domeniului profesional desfasor activitati de consiliere psihologica pentru
copii si adulti in contextul realizarii terapiilor pentru tulburarile de limba, in cadrul
activitatii de formator, de director si apoi de inspector mi-am dezvoltat competente
de relationare si comunicare eficienta,de analiza,si decizie. In cadrul cursurilor de
formare (management educational, comunicare si curriculum, educatia parintilor,
educatia copiilor cu cerinte educationale speciale)mi-am dezvoltat capacitatea de a-i
implica pe ceilalti,sa-i motivez pozitiv,am incredere in mine si sunt capabila sa-i
transmit acest lucru,am capacitatea de a lua decizii rapide,de rezolva punctual
problemele. Am initiat activitatea a trei reviste judetene pentru prescolari si cadre
didactice.

Sunt autorul a doua ghiduri –Manuale de bune practici pentru cadrele didactice din
invatamantul preuniversitar editate de catre MEN in cadrul a doua proiecte POSDU la
nivel national :”Managementul insitutiilor de invatamant „ si „Comunicare pentru
cadrele didactice”
Sunt unul dintre autorii din colectivele de redactare a peste 12 auxiliare didactice
pentru prescolari,si in 2 ghiduri de bune practici editate de catre MEN pentru disciplina
invatamant prescolar si pentru educatie timpurie.
*Am fost membru in boardul ONG “Si tu” a Fundatiei Brakeostergot din Suedia care
se ocupa in Constanta de integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale in
invatamantul de masa.
*Membru in Asociatia Nationala a Formatorilor din Managementul Educational din
Romania*Schimburi de experienta in Anglia-Elvetia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Italia, Austria
avand drept scop studierea didacticii disciplinelor scolare,a metodelor moderne de
tratare a copiilor cu dizabilitat integrati..
-Schimb de experienta- Suedia,Gotteborg,avand drept scop studierea modului de
implementare a programelor guvernamentale suedeze privind copii cu cerinte
educationale speciale in scolile de masa.
*Schimb de experienta –Yalova,Turcia,privind didactica disciplinei prescolare si
management scolar si prescolar
Ca vorbitor de limba engleza si franceza am avut ocazia de a relationa cu nenumarate
grupuri de experti in educatie si management care ne-au vizitat si cu care am reusit
sa stabilesc puncte de plecare pentru proiecte actuale si viitoare.
Am participat la nenumarate conferinte nationale si zonale unde am avut de fiecare
data puncte de vedere argumentate si apreciate de auditoriu,am sustinut referate si
comunicari in domeniul educational.
Experienta -consilier local:
In activitatea de consilier local am participat ca membru al Comisiei nr. 4-pentru
activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială in
cadrul careia am initiat mai multe hotarari de Consiliu local, alaturi de ceilalti membrii
ai comisiei, cele mai multe vizau constituirea retelei scolare pentru municipiul
Constanta, acordarea de burse pentru elevii municipiului, activitati suport pentru
persoanele aflate in dificultate, activitati sportive ale asociatiilor si fundatiilor de pe
raza municipiului Constanta, activitati desfasurate de catre institutille de cultura ale
municipiului, activitatea institutionala a Spitalului municipal Constanta. De asemenea
am luat parte la sedintele Consiliilor de administratie ale mai multor scoli ale
municipiului Constanta, in calitate de membru al acestora, am defasurat activitati prin
care am sustinut activitatea scolara a institutiilor din orasul nostru, atat din punct de
vedere material , obtinere de fonduri pentru imbunatatirea activitatilor scolare, cat si
la actiuni educative si festivitati organizate de acestea.

