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Lista de lucrări ştiinţifice 
                           şi participări la programe de cercetare/perfecţionare 

 

- Operaţionalizarea obiectivelor – condiţie a eficienţei actului de predare-

învăţare; (Revista de Pedagogie, 1981, 6 pag.); 

- Operaţionalizarea obiectivelor unor conţinuturi specifice învăţământului 

preşcolar (activităţi matematice şi activităţi de cunoaşterea mediului 

înconjurător); (Revista de Pedagogie, 1982, 7 pag.); 

- Metodologia elaborării lucrărilor de gradul I (pentru profesorii îndrumători şi 

pentru învăţători şi educatoare (Tribuna învăţământului, 1993, 3 pag); 

- “Un prim pas spre competenţa pedagogică” (Revista de Pedagogie, 1990, 

6 pag.); 

- “Conţinuturi noi în învăţământul pedagogic” (Tribuna învăţământului, 1990, 

3 pag.); 

- Modalităţi de evaluare a activităţii personalului didactic (Fişa de 

autoevaluare – Simpozionul Naţional din 1987-1988) publicată în 

Învăţământul liceal şi tehnic profesional, 1988, 7 pag); 

- - Activitatea metodică la nivelul unităţii şcolare – modalităţi de reglare – 

autoreglare a activităţii de perfecţionare,în Tribuna învăţământului, 

1994, 2-3 pag; 

- Procese şi operaţii realizate de învăţător în analiza pedagogică a 

conţinutului învăţării (Revista învăţământului primar, nr. 1-2/1994, 7 

pag.); 

- Modularitatea – direcţie posibilă şi necesară de abordare a situaţiilor  de 

învăţare (Învăţământul primar, nr. 1-2/1993, 6-7 pag.); 

- Optimizarea formării cadrelor didactice – obiectiv şi condiţie a reformei 

învăţământului (Învăţământul primar, nr. 1-2/1996, 5-6 pag.); 



- Profilul de formare al învăţătorului modern (Învăţământul primar, nr. 

4/1997, 7 pag.); 

- Un model de formare a cadrelor didactice pentru învăţământul primar 

(Învăţământul primar, nr. 1 şi 2/ 1997, 6 pag.); 

- Un segment prioritar al reformei – Tribuna învăţământului, nr. 418/27 

ianuarie 1998, 2-3 pag.; de completat 

- Valenţe educative ale activităţii extraşcolare în Educaţia în schimbare, 

Arad, 1996, 7 pag.; 

- Pregătirea personalului didactic pentru aplicarea proiectelor de reformă 

(Învăţământul primar, nr. 4/1998, 7 pag.); 

- Elaborarea Metodologiei formării continue a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, O. M., nr. 3770/mai 1998, publicată în 

Monitorul Oficial, 60 pag., funcţională până în 2010;  

- Elaborarea Metodologiei privind cursul de conversie profesională pentru 

abilitarea unor absolvenţi de învăţământ superior pentru funcţia de 

institutor, 4 pag. 

- Exigenţe în abordarea conţinutului programelor şcolare în Revista 

Învăţământul Primar, nr. 1/1998, 7 pag. 

- Reforma activităţii efective din clasă, în Învăţământul Primar, 1-2/1999, 7 

pag. 

- Pregătirea pedagogică practica a cadrelor didactice pentru învăţământul 

primar (I), în Revista Învăţământul primar, 1/2000, 7 pag 

- Evaluarea combinată în realizarea eficientă a învăţării,(cercetare 

dezvoltătoare) în Revista de pedagogie, nr. 8/1983, 7-8 pag. 

- Definirea operaţională a obiectivelor, în Revista de Pedagogie., nr. 2/1983, 

6-7 pag. 

-  Georgescu, E., Istrate A.,  Un instrument util pentru evaluarea lecţiilor de 

probă, în Revista de pedagogie, nr. 2/1982, 7-8 pag. 

- Fişa de evaluare a activităţii didactice, în Tribuna învăţământului, nr. 

47/1993, 3 pag. 



- Tendinţe şi orientări  actuale în formarea cadrelor didactice pentru 

învăţământul primar în ţările vest-europene, Revista Învăţământul 

primar, nr. 1/2001 

- Standarde de pregătire pentru personalul didactic din învăţământul primar , 

Revista Învăţământul primar, nr. 2-3/2001 

- Valenţe educative ale activităţii extraşcolare  în volumul Educaţia în 

schimbare, Arad, 1996 

- Forme de organizare a procesului de instruire , revista Psihopedagogia 

copilului, nr.2/2003, 22 pag. 

- Proiectarea activităţii didactice la nivel microsistemic , revista 

Psihopedagogia copiluluinr.3/2004, 9 pag. 

- Ghid al activităţii metodice în şcoală, Grupul Eitorial Art, 2004(cooautor) 

- Program PFARE RO 2005/017-553.04.01.02.04.02.08, Proiectul Calitate în 

educaţie(CALED2), L2-02/OT/17/09/2007-, (formator expert cheie) 

Curs CALED- Criterii şi standarde de calitate pentru profesia didactică- 

( 10 pag.), volum , Universitatea din Piteşti;   

- Program acreditat CNFP, Universitatea din Târgovişte ,,Educaţie-

Management- Performanţă,,  Program legislaţie-curs; 

- DPPD, Universitatea din Bucureşti, membru în Programul ARACIS, 

conducător program Crenguţa Oprea, Mijloace pentru laboratorul de 

didactică; 

-  Membru-formator în Programul  acreditat CNFP, CCD Bucureşti, Fhrist  

Caracter; 

- Coordonarea generală din partea MECT a Programului naţional vizând 

dezvoltarea competenţelor de evaluare ale  personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar ( DeCe E)şi formator acreditat ; 

- Cap 13, Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în instruirea 

şcolară,(pag 274-284)  în volumul,, Psihopedagogia – manual pentru 

pregătirea  la examenele de definitivat şi gradul II, coordnare generală 

Dan Potolea, Ioan Neacşu, Romiţă B. Iucu,  Ion-Ovidiu Pănişoară; 



- Cap 6, Noile educaţii( pag 167-180) în volumul „Curriculum pedagogic” 

coordonator S. Cristea; 

- Programe de perfecţionare INA- Managementul de proiect; Finanţarea 

proiectelor din fonduri structurale; 

-  Capitolele:  

- Teoria şi metodologia curriculumului educaţional, 

- Pedagogia comunicării 

- Consiliere educaţională  

în  volumul Îndrumător metodic, Ed.  U.N. M.B., Bucureşti, 2009 

 

Comunicări ştiinţifice 
 

- Studiu longitudinal privind integrarea socioprofesională a absolvenţilor Liceului 

Pedagogic Bucureşti (1978-1979-1980-1981-1982, CCD, Bucureşti, 11 pag.); 

- Scrisoare metodică “Adolescentul – caracteristici ale evoluţiei personalităţii”, I. 

S. M. B şi CCD, Bucureşti, 21 pag. 

- Managementul activităţii de perfecţionare la nivelul judeţului, 1997, CCD şi ISJ 

Botoşani, 23 pag. 

- Valenţe educative ale activităţii de predare- învăţare a diferitelor obiecte de 

învăţământ, 1995, ISJ Giurgiu şi CCD, 9 pag. 

- Valenţe formativ-educative ale activităţilor extracuriculare, CCD, 1997, 7 pag. 

- Proiectarea activităţii educative a dirigintelui, CCD, 1997, 6 pag. 

- Proiectarea activităţii de dirigenţie, CCD, 1997, 3 pag. 

- Proiectarea activităţii comisiei metodice a diriginţilor, CCD, 1998, 8 pag 

- Structura caietului comisiei metodice a diriginţilor, CCD, 1998, 4 pag; 

- Obiectivele activităţii comisiei diriginţilor (pentru cazul în care toţi profesorii ar fi 

stagiari în funcţia de diriginte), CCD, 1998, 4 pag. 

- Atribuţiile/rolurile dirigintelui şi ale responsabilului comisiei diriginţilor, CCD, 

1998, 4 pag. 

- Instrumente de testare a nevoii reale de perfecţionare a diriginţilor dintr-o 

anumită unitate şcolară (chestionare de autoapreciere), CCD, 1999, 3 pag.; 



- Competenţe de bază pentru profesia didactică, Buletin Ştiinific, Seria Ştiinţele 

Educaţiei, Universitatea din Piteşti, 2004;  

- Competenţele profesorului în învăţarea creativă, Buletin Ştiinific, Seria Ştiinţele 

Educaţiei, Universitatea din Piteşti, 2007; 

- Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională ,, Ştiinţele Educaţiei în perspectiva 

integrării europene-SEPIE- ediţia I; Piteşti, 2006 ;  

- Participare la Colocviul Internaţional ,,Ştiinţele  ale Educaţiei – dinamică şi 

perspective,,, Suceava 2006 , Curriculum privind formarea pedagogică, 

teoretică şi practică,  a cadrelor didactice; 

- Suport de curs, Pedagogia comunicării  pentru Program de Perfecţionare acreditat, 

CNFP, (59 pag); 

- Membru în Comisia de elaborare a programelor de perfecţionare prin definitivarea 

în învăţământ şi acordarea gradelor didactice, 2007; 

-  Membru în Comisia de elaborare a programei de Metodica activităţii instructiv-

educative în grădiniţa de copii, 2008, 

- Membru în Colectivul redacţional al Revistei Învăţământul Primar 

  

 


