EXPERIEN A PROFESIONAL
1991 – ÎN CURS – Tîrgu Mure , România

Profesoar de educa ie fizic
COLEGIUL NA IONAL “UNIREA “

i sport în înv

mântul preuniversitar

Dezvoltarea capacit ii motrice generale i a celei specifice ramurilor de sport,
men inerea st rii de s n tate, stimularea interesului pentru practicarea
independent a exerci iilor fizce, dezvoltarea tr s turilor de personalitate
favorabile integr rii sociale a elevilor.

Alíz Tünde
Bakó
DATA NA TERII:

19/06/1965

CONTACT
Cet enie: român
Gen: Feminin
str Frunzei 5
540164 Tîrgu Mure , România
bakoaliz@gmail.com
(+40) 770272198

Profesor mentor, metodist de specialitate, membru în Comisia Consultativ de
specialitate I.S.J.Mure , Responsabil Cercul pedagogic Licee Tîrgu Mure
2019 – ÎN CURS – Tîrgu Mure , România

Lector universitar dr. -, profesor asociat
Universitate Dimitrie Cantemir
Îndrumare tiin ific , predare, examinare a studen ilor de la Facultate de tiin e
Economice, Geografie, Medicin Dentar , Activitate de mentorat, predare, evaluare
2015 – 2017 – Tîrgu Mure , România

Profesoar de educa ie fizic
Liceul Teologic Romano-Catolic

i sport în înv

mântul preuniversitar

Dezvoltarea capacit ii motrice generale i a celei specifice ramurilor de sport,
men inerea st rii de s n tate, stimularea interesului pentru practicarea
independent a exerci iilor fizce, dezvoltarea tr s turilor de personalitate
favorabile integr rii sociale a elevilor. Profesor mentor, metodist de specialitate,
membru în Comisia Consultativ de specialitate I.S.J.Mure , Responsabil Cercul
pedagogic Licee Tîrgu Mure

2012 – ÎN CURS – Tîrgu Mure , România

Lector universitar dr. -, profesor asociat
Universitatea Babe - Bolyai Cluj Napoca
Îndrumare tiin ific , predare, examinare a studen ilor de la Facultatea de
Psihologie i tiin e ale Educa iei, Specializarea : Pedagogia Înv mântului Primar
i Pre colar
2010 – 2018 – Tîrgu-Mure , România

Lector universitar dr. -, profesor asociat
Universitatea de Medicin i Farmacie
Îndrumare tiin ific , predare, examinare a studen ilor de la
Balneokinetofizioterapie i Educa ie fizic i sport.
1990 – 1991 – Gorne ti, România

Profesoar de educa ie fizic
Scoal General

i sport în înv

mântul preuniversitar

Dezvoltarea capacit ii motrice generale i a celei specifice ramurilor de
sport,favorizarea intre inerii i îmbun t iri st rii de s n tate, stimularea
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interesului pentru practicarea independent a exerci iilor fizce, dezvoltarea
tr s turilor de personalitatefavorabile integr rii sociale a elevilor.
1987 – 1990 – Media , România

Profesoar de educa ie fizic
Scoal General nr.1

i sport în înv

mântul preuniversitar

Dezvoltarea capacit ii motrice generale i a celei specifice ramurilor de
sport,favorizarea intre inerii i îmbun t iri st rii de s n tate, stimularea
interesului pentru practicarea independent a exerci iilor fizce,
dezvoltareaspiritului de echip i a celui competitiv, în scopul integr rii sociale a
elevilor.

EDUCA IE I FORMARE PROFESIONAL
1998 – 2004 – Bucure ti, România

Titlul tiin ific de: Doctor în tiin a educa iei fizice i sportului
Academia Na ional de Educa ie Fizic i Sport
1998 – 2002 – Budapesta, Ungaria

Licen în igien mental
Universitatea Semmelweis
1997 – 1999 – Bucure tif, România

Ob inerea gradului didactic I.
Academia Na ional de Educa ie Fizic i Sport
1990 – 1993 – Bucure ti , România

Ob inerea gradului didactic II.
Academia Na ional de Educa ie Fizic i Sport
1991 – 1993 – Bucure ti, România

Completare de sudii universitare
Academia Na ional de Educa ie Fizic i Sport
1987 – 1990 – Bucure ti, România

Ob inerea definitivatului
Institutul de Educa ie Fizic i Sport
1984 – 1987 – Bucure ti, România

Licen în educa ie fizic i sport
Institutul de Educa ie Fizic i Sport
1980 – 1983 – Aiud, România

Studii liceale, profil matemetic -fizic
Liceul „Bethlen Gabor”
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COMPETEN E LINGVISTICE
LIMB (I) MATERN (E): maghiar

român

englez
Comprehensiune
oral
B2

Citit
B2

Exprimare scris
B2

Conversa ie
B2

Scris
B2

Citit
A1

Exprimare scris
A1

Conversa ie
A1

Scris
A1

rus
Comprehensiune
oral
A1

COMPETEN E DIGITALE
Zoom Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) Microsoft
Excel Microsoft Word Microsoft Outlook Microsoft Powerpoint Skype Google
Maps Google G Suite

COMPETEN E DE COMUNICARE I INTERPERSONALE
Competen e de comunicare i interpersonale
Bune abilit i de comunicare i munc în echip . Mi-am format personalitatea întro regiune multicultural i cunosc foarte bine ambele limbi din aceast regiune.
Aptitudinea socio-profesional în rela ia cu copiii, cu p rin ii foarte bun .
Activit ile pe care le-am coordonat precum i interviurile pe care le-am avut în
mass-media au avut ca scop principal promovarea imaginii colii în ar i în
str in tate.
Abilita ile mele în domeniul form rii de adul i se bazeaz pe o experien de peste
26 ani fiind membr fondatoare a “Asocia ia iei de prevenirea Osteoporozei din
România“ precum i a primei “ coli a Gravidelor“ din România. Se mai adaug la
acest capitol îndrumarea tiin ific a studen ilor de la UMF-Stiin ele motricit ii
precum i practica pedagogic a studen ilor cursan i la masterat de la Facultatea de
Educa ie Fizic i Sport din cadrul Universit ii din Pite ti.
În prezent sunt coordonator tiin ific la lucr ri de licen , precum i la lucr ri de
ob inerea gradului didactic I pentru studen ii de la UBB,extensia Tîrgu Mure i la
înv tori i educatori.
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COMPETEN E ORGANIZATORICE
Competen e organizatorice
Membr în comisii na ionale de evaluare la examenele de titularizare i definitivat.
Membr în comisii jude ene de evaluare a profesorilor califica i.
Membr în comisii jude ene de evaluare a profesorilor necalifica i.
Memb în comisii jude ene din cadrul inspec iilor generale i tematice.
Memb în comisii jude ene de organizare a unor competi ii na ionale,zonale i
jude ene.
Membr a Corpului Na ional de Exper i în Managemennt Educa ional- Registrul
Na ional al Exper ilor în Management Educa ional.
Din 2012 am ob inut calitatea didactic de Profesor Mentor.
Abilitate de coordonare profesional i de bun organizator.
Organizarea unor activit i de voluntariat în colaborare cu funda ii i asocia ii.
Organizare de activit i comune pentru copiii cu C.E.S.
Conducerea „ colii Gravidelor” din Tîrgu Mure .
Organizarea „Zilei Interna ionale a Vârstnicilor” în colaborare cu Organiza ia
Mondial a S n t ii
Organizarea „Zilei Interna ionale a Osteoporozei” în colaborare cu ASPOR, apreciat
de Funda ia Interna ional de Osteoporoz
Organizarea Zilei Interna ionale „Anti Sida” în colaborare cu Dir. Jud. de S n.
Public
Membr în comitetul de organizare „Zilei Interna ionale al Olimpismului” faza
jude ean în colaborare cu OAR, filiala Mure
Membr în comitetul de organizare i jurizare „Pentatlonului Olimpic colar pentru
Mileniul III” - faza jude ean , în colaborare cu OAR, filiala Mure
Organizarea Sesiunii de Referate i Comunic ri tiin ifice – „Olimpism i educa ie”
– faza jude ean
Organizarea anual a Festivalului de Dans “” Dansul - limbaj al sufletului”, în cadrul
zilelor liceului
Membr în comitetul de organizare Cupei liceelor la baschet fete
Membr în comitetul de organizare a fazei jude ene i locale a Concursului
Na ional „Un condei numit fair-play” în colaborare cu OAR, filiala Mure
Coordonator al echipei de dans a fazei jude ene i locale a concursului na ional „
Jocurile olimpice în imagina ia copiilor”, în colaborare cu OAR, filiala Mure
Membr în comitetul de organizare a fazei jude ene i locale a concursului de dans
„Împreun pentru viitor”, în cadrul programului SNAC
Coordonator al echipei de dans modern al colegiului
Coordonator al echipei de dans popular al colegiului
Coordonator al echipelor de baschet fete, volei, tenis de mas i ah al colegiului
Organizator de activit i de caritate (strângere de fonduri, alimente, juc rii,
îmbr c minte) pentru ajutorarea copiilor orfani
Membr în comitetul de organizare a parteneriatului cu Gimnaziul ‚Zrinyi Miklos’,
Zalaegerszeg, Ungaria
Oganizarea unei colabor ri a elevilor colegiului în colaborare cu Aso ia ia de „
Prietenie Baja – Tg. Mure ” cu elevi din liceele din Baja, Ungaria
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COMPETEN E I APTITUDINI ARTISTICE
Competen e i aptitudini artistice
Dans – am coordonat mai multe spectacole de dans .
Coordonez trupa de dansuri populare al colegiului
Coordonez trupa de dans modern al colegiului
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PUBLICA II
C ri
2017

Bakó Alíz Tünde ,Játékgyüjtemény, Editura Nico, ISBN 978-606-8785-35-6
Capitole în volume colective
2019

Papp Enik Gabriela, Bakó Alíz Tünde, Burian (Câmpian) Sorina Elena, Kinetoprofila
xia durerii lombare joase la femeia îns rcinat , Conferin a Na ional „Provoc ri
educa ionale în contextul dezvolt rii durabile”,organizat de Universitatea
„DIMITRIE CANTEMIR” din Tîrgu Mure Editura, Risoprint, Cluj-Napoca, 2019, ISBN
978-973-53-0919-6, pag. 197-208, cod CNCSIS 178
BDI
Simona Szasz, Sorana Elena Buruian, Tunde Aliz Bako, Margit Szekely
Varga,Ioana Anton, Gabriela Eniko Papp (autor correspondent), The benefits of
kinetoprophylaxy of pregnant woman, STUDIA UNIVERSITATIS ”VASILE GOLDIS”
Seria Educa ie Fizic i Kinetoterapie, Revist semestrial , vol. 8, Nr. 1 (15), iunie,
2019, Editura ”Vasile Goldi ” University Press Arad, ISSN 2284-7324, pp. 4-12, http
://publicatii.uvvg.ro/index.php/seriaefkt/about_journal
Simona Szasz, Laura Edit Ciulea, Tunde Aliz Bako, Margit Szekely Varga, Gabriela
Eniko Papp (autor correspondent), Functional improvement of the shoulders in
people with special needs, using adapted volleyball, means STUDIA
UNIVERSITATIS ”VASILE GOLDIS” Seria Educa ie Fizic i Kinetoterapie, Revist
semestrial , vol. 6, Nr. 2 (12), decembrie, 2017, Editura ”Vasile Goldi ” University
Press Arad, ISSN 2284-7324, pp. 98-103
http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/current-issue/276-functional-improvementof-the-shoulders-in-people-with-special-needs-using-adapted-volleyball
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?
search=Studia%20Universitatis%20Vasile%20Goldis%20Seria%20Educatie%20Fiz
ica%20si%20Kinetoterapie
Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO Publishing and Scipio
Simona Szasz, Laura Edit Ciulea, Tunde Aliz Bako, Gabriela Eniko Papp (autor
correspondent), Optimization the postnatal recovery period using the Pilates
method, STUDIA UNIVERSITATIS ”VASILE GOLDIS” Seria Educa ie Fizic i
Kinetoterapie, Revist semestrial , vol. 6, Nr. 1 (11), iunie 2017, Editura ”Vasile
Goldi ” University Press Arad, ISSN 2284-7324, pp. 79-85,
http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/current-issue/263-optimization-thepostnatal-recovery-period-using-the-pilates-method
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?
search=Studia%20Universitatis%20Vasile%20Goldis%20Seria%20Educatie%20Fiz
ica%20si%20Kinetoterapie
Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO Publishing and Scipio
Papp Eniko Gabriela, Neagu N., Szasz S., Bako A., Fagarasi S., Ciulea L.E., Sports
adapted to people with special needs, The 3rd Inernational Sport Nutrition
Conference , 2017, Acta Medica Marisiensis.Vol.63,suppl 3,2017,pag.60, ISSN:
2068 – 3324
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Eniko Gabriela Papp, Tatiana-Ana Pescari, Teodora Liana Popescu, Aliz Tunde
Bako, Simona Szasz, Prenatal education from permanent education perspective,
STUDIA UNIVERSITATIS ”VASILE GOLDIS” Seria Educa ie Fizic i Kinetoterapie,
Revist semestrial , vol. 5, Nr. 1 (9), Iunie 2016, Editura ”Vasile Goldi ” University
Press Arad, ISSN 2284-7324, pp. 26-32, http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/
Publica ii ISBN i ISSN
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde, Prenatal education from permanent
education perspective, Vasile Goldi University Press , Arad,2015, Volumul 5, Nr.
1(9), ISSN,2284-7324
http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/current-issue/240-prenatal-education-frompermanent-education-perspective
Bakó Aliz Tünde ,Antrenamentul somato- psihic în optimizarea performan ei, în
Unirea Colegial , ISBN.978-606-92119-9-1,2015
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde, Sasz Simona, The study of pregnant
women s kinetoprophilacxy using e-traing Editura Discobol, Physical Education,
Sport and Kinetotherapy Journal, Vol 10, nr. 2, (36), Apri-Jun 2014, Bucure ti 2014
pag. 12-18
http://www.unefs.ro/discobolulmagazine/extenso/2014/
DISCOBOLUL_2_36_2014_full_v2.pdf
Papp Enik Gabriela, Neagu Nicolae, Szasz Simona, Bako Aliz Tunde, Study on the
psychomotor development of preschool children applying kinetoprophylaxy,
Editura Palestrica Mileniului III – Civiliza ie i Sport vol.15, nr. 4, OctombrieDecembrie 2014, pISSN 1582-1943 eISSN 2247-7322 ISSN-L 1582-1943, pag.
312-316, http://pm3.ro/pdf/58/RO/11%20-%20papp%20312-316.pdf ,
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde, The study of pregnant womwn s
kinetoprophylaxy using relaxation methods., Procedia- Social and Behavioral
Sciences 142 506-511, 2014
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde, Contributions to the psychomotor
development of preschool children, through specific kinetoprofilactic exercices,
Palestrica of the third millennium, Civilization and sport,, Iuliu Ha eganu
University of Medicine and Pharmacy of Cluj Napoca, 2014
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde ,The study of pregnant women s
kinetoprophylaxis using e-training, Discobolul, Phisical Education Sport and
Kinethoterapy Journal, Vol. X, no.2(36) ,ISSN 2286-3702, 2014
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde , Pregnant Womn s kinetoprofilactic means,
Acta Medica Marisensis,2013, UMF Tîrgu Mure , ISSN 2068-3324, 2013
Papp Enik Gabriela, Bakó Aliz Tünde ,The Study of pregnant women s
Kinetoprophylactic Means, Medical Science, 2013,Vol.3,Issue 11, nov. 2013, ISSN
-2249-555X, 2013
Bakó Aliz Tünde, Optimizarea conduitelor umane prin antrenament somato-psihic,
Sesiunea de comunic ri tiin ifice, Funda ia Rheum-Care, Tîrgu –Mure , ISBN
9789730072037, 2007
Bakó Aliz Tünde, „Doare” , Reuma, publica ia funda iei Rheum Care, 1997
Bakó Aliz Tünde, „Rolul exerci iilor fizice i a tehnicilor de relaxare psiho-somatice
în preg tirea prenatal a gravidelor”, Analele Universit ii din Oradea, 1996
Bakó Aliz Tünde, „Aspecte ale socializ rii în func ie de amprenta familiale la diferite
vârste”, Analele Institutului de Educa ie Fizic , Bucure ti, 1987
Articole publicate în reviste indexate ISI:
2017

Kocsis I, Szilágyi T, Turos J, Bakó A, Frigy A. The effect of a gymnastics programme on
sleep characteristics in pregnant women. Taiwanese Journal of
Obsterics&Gynecology, Volume 56, ISSUE 2, pages.204-209. 2017, FI 0,865, https:
//doi.org/10.1016/j.tjog.2017.02.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1028455917300165
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Lucr ri publicate in conferinte stiintifice internationale indexate ISI:
2014

Papp Enik Gabriela, Szasz Simona, Bakó Aliz Tünde, The study of pregnant
women’s kinetoprophylaxy using relaxation methods, Elsevier – Procedia Social
and Behavioral Sciences, indexat în Science.Direct, Scopus i Thomson Reuters,
Conferince Proceedings Citation, Ia i Reference: SBSPRO18562, PII:
S1877-0428(14)04584-4, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.656, Vol. 142 – 2014,
ISSN 1877-0428, pag. 506-511, Index / web of science http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045844
http://apps.webofknowledge.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/
full_record.do?
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=2FnfV4Hye7Zvi7DxX
XC&page=1&doc=7
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PROIECTE EDUCA IONALE
Proiecte educa ionale
2019 -Proiect na ional / coala româneasc între dezideratr i realizare, A . Gen. A
Cadrelor didactice din România D sc limea Român
2019 – Redobândin valoare prin reciclare i recondi ionare, Colegiul Na ional
Unirea
2019 - Ziua Interna ional a Drepturilor Copilului, Organiza ia Salva i Copiii
2019 -Proiect interna ional /Conferin a multidisciplinar interna ional : Inova ie,
creativitate i mamagement în sec. XXI, A . Gen. A Cadrelor didactice din România
D sc limea Român
2018 - S n tos în clas , s n tos acas , coordonator program, Colegiul Na ional
Unirea
2018 - Ziua Interna ional a Drepturilor Copilului, Organiza ia Salva i Copiii
2016 - Proiectul Prevenirea i combaterea violen ei domestice asupra copilului prin
formarea speciali tilor din trei domenii cheie –protec ia copilului, educa ie i
s n tate – Salva i Copiii
2015 - Proiectul Edmundo – A World of Education – Educativa Teacher Network
2015 - Proiectul – Prim ajutor – Asocia ia Samaritenilor din Tîrgu Mure
2015- Proiectul – Unirea ‘ Sporty Family- Youth Bank Tîrgu Mure , Funda ia
Comunitar Mure
2015 - Proiectul de cercetare ASPIR , UMF Tîrgu Mure ,
2015- Proiectul educa ional –Olimpiadele K, Kaufland România
2014- Proiectul – Heores without powers, Asocia ia Samaritenilor din Tîrgu Mure
2014- Proiect – Abord ri metodologice moderne în eficientizarea lec iei de
educa ie fizic - Universitatea Ovidius Constan a, Ministerul Educa iei Na ionale
2013- Proiectul Alergare pentru pace, Ministerul Tineretului i Sportului, DJSMure
2013- 2007 – proiectul – centrul de formare a cadrelor didactice din înv
special i institu ii integratoare OPTIMA- , POSDRU-19-1.3-G-5628

mântul

2012- Proiect – Evaluarea poten ialului somatic, func ional i motric al popula iei
cplare din România, UNEFS Bucure ti, Ministerul Educa iei Na ionale
2012 - membra a comitetului de coordonare a proiectului na ional „Te îngrijim
acas ”, Fund. „Rheum-Care”
2011 - coordonatoare proiect interna ional „S ne cunoa tem ora ul înfr it”, Tg.
Mure – Baja (Ungaria)
2010 - membr a comitetului de coordonare a proiectului regional „Este mai u or
s previi decât s tratezi”, ISJ Mure , Funda ia „ Rheum-Care”
2010 - membr a comitetului de coordonare a Cupei Liceelor, faza zonal ( ase
jude e participante)
2009-2010 membru al echipei de implementare a proiectului „Centrul de formare
a cadrelor didactice dinînv mântul special i institu ii integratoare OPTIMA„
2007 - membr e echipei de coordonare a Zilei Interna ionale Olimpice, din cadrul
proiectului na ional AOR
1998 - membr fondatoare a „Asocia iei pentru Prevenirea Osteoporozei din
România
1994 coordonatoarea” colii Gravidelor” din Tîrgu Mure
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CONFERIN E I SIMPOZIOANE LOCALE, NA IONALE I
INTERNA IONALE
Conferin e i simpozioane locale, na ionale i interna ionale
2019 - Seminar Interna ional, Importan a dezvolt rii motrice la copiii pre colari i
colari
2019 - Seminar Interna ional – Drogurile tenta ii juvenile
2017 - ,Zilele Academice Ar dene, edi ia XXVII, Comunicare tiin ific
2016 - Zilele Academice Ar dene, Comunicare tiin ific , Edi ia XXVI
2015 – 2nd International Conference Introspective Connections on human
movement sciences, UMF, Tîrgu Mure
2014 – A 2.a Conferin Na ional de Medicin Aplicat la Educa ie Fizic i Sport
Iuliu Ha eganu, Cluj Napoca
2014 – The Fourth International Conference on Adult Education, Ia i
2014 – Zilele Academice Ar dene, Universitate Vasile Goldi , Conferin
edi ia XXIV

tiin ific ,

2013 – Zilele Academice Ar dene, Universitate Vasile Goldi , Conferin
edi ia XXIII

tiin ific ,

2013 - participare la “1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE”- ICHMS 2013INTROSPECTIVE CONNECTIONS ON HUMAN MOVEMENT SCIENCES 26–27 April
2013,UMF Tîrgu Mure , Romania,
2011 - Conferin a Interna ional Voluntariatul Oportunitate de Dezvoltare
Personal , Tg. Mure
2011 - Conferin a Interna ional de Bilan a Centrului de formare a cadrelor
didactice din înv mântul special i institu ii integratoare Optima Consf tuirea
Na ional a Coordonatorilor SNAC
2011 - Consf tuirea Na ional a Coordonatorilor SNAC
2010 - School Center Number 2 for Inclusive Education Simpozionul Interna ional
Research, Education and Develorment, Tg. Mure
2008 - Conferin a Na ional SNAC
2007 - Simpozionul Interjude ean „Orient ri i Perspective î Educarea Copiilor cu
CES„
2006 - Consf tuirea Na ional a Insp. de Ed. Fiz i Sport.
2001 - „Via a oaselor”, îndrum torul tiin ific al lucr rii cu acest titlu, laureat cu
locul I. la Sesiunea de comunic ri tiin ifice al elevilor, faza municipal i jude ean
2001 - „Optimizarea conduitelor umane prin antrenament somato-psihic”,
Sesiunea na ional de comunic ri tiin ifice, Rîmnicu Vîlcea
1988 - Conferin a Na ional a Cercurilor tiin ifice, Bucure ti
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PARTICIP RI LA CURSURI I PROGRAME DE PERFEC IONARE
2020 - 2013
2020 - Competen e cheie prin activit ile nonformale i extracurriculare, acreditat
MEN
2020 - Programul de educa ie financiar i preg tire a profesorilor din
înv mântul preuniversitar, Autoritatea de Supraveghere Financiar
2020 - Integritate i etic în coal româneasc , acreditat MEN
2020 - Manager proiect , Ioanida Turism SRL
2018 - JOBS – formarea pentru orientare i consiliere în carier a elevilor, CCD
Mure
2018 - Predarea integrat – competen e, proiectarea integrat i evaluarea,
Asocia ia Asertiv
2018 - Educa ie psihomotric i experien ial pentru înv
primar, CCD Cluj

mântul pre colar i

2017 - Metode learning by doing de predare- înv are, JA Romania
2016 - Comunicare profesional i parteneriat în înv
CCD Mure

mântul preuniversitar » –

2016 - Dezvoltarea profesional a cadrelor didactice în domeniul evalu rii
examenelor i concursurilor na ionale din înv mântul profesional- CCD Mure
2016 - Metode learning by doing de predare –înv are JA România
2016 - Violen a domestic i violen a bazat pe deosebirea de sex, Salva i Copiii
2015 - Abilitare curricular pentru evolu ia în cariera didactic i dezvoltare
profesional
2015 - Violen a domestic i violen a bazat pe deosebirea de sex – Salva i copiii
2015 - Personalul didactic din sistemul de înv mânt preuniversitar i universitar
de stat – promotor al înv rii pe tot parcursul vie ii – MENC
2014 - Management i comunicare – MEN, CCD Mure
2014 - Platform digital interactiv pentru eficientizarea activit ii cadrelor
didactice în rele ia sindical – Num rul de identificare al contractului
2013 - Management i leadership în educa ie– MEN, CCD Mure
2013 – paricipare la organizarea vizitei de studiu Innovative Approaches to
Managing Educational Institutions, ISJ Mure
2013 - cursul de formare Managementul vie ii personale din cadrul proiectului
„Metode i instrumente noi pentru formarea compaten elor elevilor în
managementul vie ii personale. Platforma digital interactiv în temetica
psihologiei aplicate pentru elevii de liceu. MVP”
2013 - cursul de formare “Cadru de referin al curriculumului na ional pentru
înv mântul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”
2013 cursul de formare Pedagog în recuperare – „Sunt angajat i m fomez pentru
excelen ”
2013 - 1996
2012 cursul de formare - Competen e integrate pentru societatea cunoa terii
2012 - Gestionarea i medierea conflictelor din sistemul educa ional, CCD
Bucure ti
2011 - profesor specializat în „e- formare– Competen e Integrate pentru Societatea
Cunoa terii„
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Formare competen e IT, Curriculum centrat pe competen e, Managementul clasei,
gestionarea situa iilor de criz , Metode interactive de predare-înv are
2010 - ob inerea calit ii de Formator de Adul i – MMFPS i MECI
2008 - profesor specializat în „Movement Assesssment Battery for Children„
2008 - profesor specializat în „Consiliere i Orientare„
2008 - profesor specializat în „Alberta Infant Motor Scales„
2007 - profesor specializat în „Perspective ale Educa iei Sociale i Emo ionale„
2006 - profesor specializat în „Abordarea Developmental a Copilului Mic„
2006 - profesor specializat în „Abord ri Moderne ale Interven iei Timpurii„
2005 - profesor specializat în „Educa ie pentru S n tate”
2004 - profesor specializat în „Elaborare de Proiecte i Tehnici de Strângere de
Fonduri„
2004 - profesor specializat în „Bayley Scales of Infant Development II„
2003 - antrenor „Korfball„
2004 - membra a comitetului de coordonare a campaniilor de educa ie. informare
i comunicare a Zilei Mondiale a Apei, Ziua Interna ional de Lupt împotriva
Tuberculozei, Ziua Mondial a S n t ii, Ziua Mondial de lupt împotriva
Hipertensiunii, Ziua Mondial f r Tutun,Ziua Mondial a Mediului Înconjur tor,
Ziua Interna ional de Lupt împotriva Abuzului i Traficului Ilicit de Droguri, Ziua
Mondial a S n t ii Orale,Ziua Mondial de Lupt Împotriva Diabetului, Ziua
Na ional f r Tutun, Ziua Mondial de Lupt Împotriva HIV/SIDA, în colaborare cu
Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure
2002 - profesor specializat în „Comenius 1 Contact Seminar” Socrates National
Agency Romania
2000 - profesor specializat în „Educa ie Sexual pentru Adolescen i„
1998 - calificare în „ Extend Teacher”, Birmingham, Anglia
1996 - perfec ionare în preg tirea prenatal a gravidelor, Budapesta, Ungaria

VOLUNTARIAT
Voluntariat
Asocia ia pentru Prevenirea Osteoporozei din România, Tîrgu-Mure , România
Funda ia Rheum-Care, Tîrgu-Mure , România
Special Olympics România

RECOMAND RI
Prof. dr. St nescu Aurora – Director, Colegiul Na ional Unirea
http://colegiulunirea.ro/
http://colegiulunirea.ro/
Dr. Nagy Irén – Pre edinte a Funda iei Rheum-Care
https://www.rheumcare.ro/

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B
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