
CRĂCIUN V. ALEXANDRINA  
                             

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
 
Profesor titular pe catedra de istorie-geografie; 
Gradul didactic I,  
Universitatea ,,Babeș-Bolyai,,  
Cluj-Napoca-DPPPD Cluj-Napoca-1997; 
Master în Management Educațional- 2008; 
 

� Profesor metodist al ISJ Bihor din 2007 şi al 
Colegiului Naţional,,I.Vulcan”Oradea, din 1990; 

� Responsabil cerc pedagogic - sector Oradea, din 
2007; 

� Membru al consiliului consultativ - ISJ Bihor, din 2007; 
� Responsabil al Comisiei metodice ,,Istorie, Geografie, Socio-Umane” din şcoală (din 

2004-prezent); 
� Responsabil al subcomisiei diriginţilor de liceu din Colegiul Naţional ,,I. Vulcan,, (2005-

2007); 
� Membru CEAC din Colegiul Naţional ,,I. Vulcan,, (2006-prezent); 
� Consilier educativ (2006-2007) 
� Profesor coordonator (mentor) al practicii cu studenţii Universităţii din Oradea (2004-

2008); 
� Înscrisă în Registrul național al experților în management educațional în calitate de 

membru al corpului de experți (24.04.2012); 
� Participarea la proiectele naționale, județene și locale:,, Care pe care!”(organizat de TVR 
şi MEdC între 1999-2000) ,, Tineri cetăţeni europeni”(ISJ şi Fundaţia LIFE-2006) ,, 
Clase fără fumat”(Agenţia Naţională Antidrog- 2007), ,,Cetăţeanul,, (MECI şi Institutul 
Intercultural Timişoara- 2009), ,,Educaţia muzeală”  (Muzeul Memorial ,, Aurel 
LAZĂR”, AFCN şi FDEC România- 2010), ,,Terra- un echilibru perfect” 
(C.N.,,I.Vulcan”, LIT.Greco-Catolic Oradea, Biblioteca Judeţeană ,,Gh.Şincai”, Direcţia 
Tineret şi Sport Bihor- 2011), ,,Învață Bine!” (C.N.,,I.Vulcan Oradea, Asociația Piticot și 
ISJ Bihor-2012), ,,Reducerea poluării cu substanțe toxice”-2012 (Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013); 

� Participarea la simpozioane judeţene, interjudeţene şi naţionale cu comunicări ştiinţifice -
organizate de CCD și ISJ Bihor,MECTS; 

� Participarea la concursul național-faza județeană ,, Istorie și societate în dimensiune 
virtuală” ( mențiuni ); 

� Rezultate la Olimpiada Județeană și Naţională de Istorie ( premii I,II,III și menţiuni );  
� Participarea la Concursul național de comunicări științifice elevi de liceu (premiu 

special); 
� Rezultate la concursurile pe teme de Istorie Națională şi Uniunea Europeană, organizate 

de ISJ Bihor, Organizaţia culturală ,,Avram Iancu”, C.N.,,M.Eminescu”, Universitatea 
Oradea (premii și mențiuni). 

 
 



 
 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE - Cursuri de formare profesională: 
 

• ,,Formarea competențelor IT”- 2012; 
• ,,Competențe Cheie TIC în Curriculumul Școlar”- 2012; 
• ,,Managementul clasei de elevi”- 2012; 
• ,,Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”- 

2011; 
• ,,Curs de formare ,,Inițiere IT și utilizare AeL”- 2011; 
• ,,Proiectarea didactică corectă, premisă a succesului școlar” – 2010; 
• ,,Curs de formare mentori”- 2010; 
• ,,Curs de formare formatori”- 2009; 
• ,,Proiectul Cetăţeanul”- 2009; 
• ,,Învăţarea centrată pe elev”- 2009; 
• ,,Multiculturalitatea în spaţiul şcolar”- 2008; 
• ,,Drepturile copilului din perspectiva Legii 272/2004”- 2008; 
• ,,De Ce E ?”- 2008; 
• ,,Şcoala românească şi proiectele europene”- 2007; 
• ,,Educaţia pentru drepturile omului în era globalizării”- 2007; 
• ,,Asigurarea calităţii în educaţie”- 2007; 
• ,,Managementul  proiectelor educative”- 2007; 
• ,,Management educaţional-Seminar internaţional”- 2007; 
• ,,Proiecţii în viitor (istorie orală)”- 2007; 
• ,,Profilul de formare pentru învăţământul preuniversitar şi noul curriculum şcolar la 

disciplina Istorie-clasa a XI a”- 2006; 
• ,,Consiliere şi Orientare”- 2006; 
• ,,Educaţie pentru cetăţenie democratică”- 2006. 

 
 
 


