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Daniela Stoicescu – expert național în didactici de 
specialitate, socio-psiholog 
 
  Experienţă profesională (selecție): 
 
 Formator și autor de resurse educaționale în cadrul proiectului Hai la școală!, 

campanie pentru participare școlară, UNICEF, MECTS, ISE, 2010-prezent 
 

 Formator CCD- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul 
primar pentru clasa pregătitoare –prezent 

 

 Coautoare manuale de Arte vizuale și abilități practice, pentru clasa a IV-a 
(manuale aprobate prin licitație de MECS), 2016 
 

 Coautoare manuale de Arte vizuale și abilități practice, pentru clasele I, a II-a,      
a III-a (manuale aprobate prin licitație de MECS), 2015 
 

 Coautor auxiliare pentru clasa a III-a, elaborate în conformitate cu programa 
școlară – Caiet de lucru pentru Limba și literatura română; Caiet de lucru pentru 
Educație civică, editura Litera, 2016 

 

 Coautor auxiliare pentru clasele I-IV, elaborate în conformitate cu programa 
școlară – Caiete de lucru pentru Arte vizuale și abilități practice I-IV, editura 
Litera, 2016 

 

 Coautoare curriculum Arte vizuale și abilități practice, clasele a III-a, a IV-a,  
Institutul de Științe ale Educației, 2013 

 
 Expert învățământ în cadrul proiectului Un învățământ performant bazat 

pe decizii fundamentate - Strategii de valorificare a evaluărilor 
internaționale privind rezultatele învățării (PIRLS), 2012 
 

 Formator național în cadrul proiectului Restructurarea curriculumului 
național în învățământul liceal, MECTS, Institutul de Științe ale Educației, 
2012 

 

 Coautoare curriculum Arte vizuale și abilități practice, clasa pregătitoare și 
clasele I-II, Institutul de Științe ale Educației, 2012 

 

 Formator și autor curriculum în cadrul proiectului Şcoală după şcoală – 
primul pas către succesul şcolar şi profesional implementat de Fundaţia 
Roma Education Fund Romania în parteneriat cu MECTS, Fundaţia „Centrul de 
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Resurse pentru Comunităţile de Romi”, Centrul Cultural al Romilor “O Del 
Amenca” şi Centrul Romilor “Amare Rromentza”, 2011-2012 

 

 Formator în specialităţile ed. plastică, ed.tehnologică şi demersuri integrate, în 
cadrul programului ZEP (Zone de Educaţie Prioritară), Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei şi UNICEF, 2003-2006, 2010-2012 

 

 Formator și concepție programe în cadrul proiectului  Profesionalizarea 
carierei didactice-noi competențe pentru actori ai schimbărilor în 
educație, Managementul clasei, 2010-2011 

 

 Lector seminarii pe temele: Egalitate de gen/sanse, Nediscriminare/ Respectul 
diversitatii, Comunicare, în cadrul proiectului Şcoli şi comunităţi în acţiune 
pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, 2010 

 

 Facilitator al activităţilor de învăţare în cadrul cursului online Dimensiunea de 
gen în educaţie - Modulul “Învăţământ primar”, ISE şi UNICEF, 2007-2008 

 

 Formator pe temele: Curriculum naţional. Modele de proiectare 
curriculară. Proiectarea demersului didactic. Evaluarea achiziţiilor 
elevilor. Proiectarea de Curriculum la Decizia Şcolii. Proiectarea şi 
organizarea de stagii de formare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, 1998- 2000 

 

 Coautor ghid pentru profesori – Un învățământ performant bazat pe 
decizii fundamentate - Strategii de valorificare a evaluărilor 
internaționale privind rezultatele învățării, 2012 

 

 Coautoare – Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare, 
Editura DPH, 2012 

 

 Coautoare carte uriașă Bunătatea își caută stăpân, Fusul cu zurgălăi 
Editura DPH, 2012 

 

 Coautoare cărți uriașe Povestea celor zece picături, Opt Roți și Degețica, 
Cum se fabrică + caietele de lucru aferente pentru elevii clasei pregătitoare – 
documentele profesorului, Editura Sigma, 2012 
 

 Coordonator – Coautoare a ghidului „Violenţa în şcoală”, MECT, 2009 
 

 Coautoare a modulului „Gata pentru şcoală”, componenta Educaţie timpurie, 
MECT, 2008 

 

http://www.aletheea.ro/


 

 

Str. Drumul Piscul Moşului, nr. 10, Sector 1, Bucureşti, www.aletheea.ro 

Înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 29279. 

 Enviromental Projects to Motivate Science Learning in Primary Schools, 
INTERNATIONAL CONFERENCE New Perspectives in Science Education, 
Florence, Italy, 8-9 March 2012 

 

 A better start for developing technological competence in k to 4 education, 
Procedia Social and Behavioral Science, volum 11, pag. 12, Teachers for the 
Knowledge Society, Sinaia, România, 17-19.03.2011 

 

 Using blended learning as a tool to strengthen teaching competences, WORLD 
CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY, Istanbul, Turkey,                       
6-10.10.2010 
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