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OVIDIU
ALBERT

Mi-am dedicat întreaga cercetării istoriei patriei și nu
numai. În cadrul lucrării de licență și a celei de
doctorat am abordat o temă interdisciplinară de
istorie, teologie și arheologie creștină. Sunt profesor
de istorie din 1998 și am activat în numeroase școli
din mediul rural și urban. Începând cu anul 2012 am
înființat Asociația Mușatinii din Roman care dezvoltă
proiecte cu și pentru tineri printre care și numeroase
proiecte cu temă istorică: baluri medievale, tabere
arheologice, expoziții tematice, campanii de
promovare a voluntariatului în muzee ș.a.

Colegiul Național
Roman-Vodă,
Roman

MIHAELA
BRĂSLAȘU

Sunt profesor titular la Școala Gimnazială “Constantin
Stere” din Comuna Bucov, județul Prahova,
specialitatea istorie. Am o vechime de 19 ani, gradul I,
profesor metodist și director adjunct din ianuarie
2017.

Școala Gimnazială
Constantin Stere,
Comuna Bucov,
Prahova

ALEXANDRU Sunt un profesor cu o experienta de 36 de ani in
BUJENIȚĂ
invatamant si de 22 de ani pe o functie de conducere
(am fost directorul liceului in care imi desfasor
activitatea). Consider insa ca este necesara invatarea
continua, pe tot parcursul vietii si, de aceea, sunt
deschis la noi experiente care ma pot ajuta pe mine
dar si pe elevii mei sa realizam schimbari la nivel
social si comunitar si mai ales sa determin implicarea
oamenilor in adoptarea de atitudini democratice,
critice si constructive. Mi-am dorit perfectionarea nu
pentru a fi adaugata la un CV, ci pentru a fi mai
eficient in activitatea didactica si civica.

Liceul Teoretic
Ioan Cotovu,
Hârșova,
Constanța

ILIE NELU
CIOATĂ

Sunt o persoană deschisă, comunicativă, deschisă
spre nou și care dorește să ajute copiii și tinerii.

Liceul Tehnologic
”Retezat” Uricani,
Hunedoara

MIHAELA
LILIANA
CIOPEICĂ

Sunt un profesor dedicat şcolii, respectat în
comunitate, care desfăşoară activităţi de voluntariat,
dar sunt dezamăgită de sistemul de învăţământ, de
baza materială, programe, manuale, de modul cum au
tratat toate guvernele României această categorie
socio-profesională. Elevii mă plac pentru că sunt un
profesor empatic, creativ şi corect. Regret că nu m-am
înscris la doctorat.

Şcoala Gimnazială
Bosia, Iași

EMILIAN
COLCERUMIHUL

Licență în Istorie la Universitatea București (2006).
Master în științe sociale la Ecole Doctorale
Francophone, Universitatea București (2007). Doctor
în Științe Politice, Universitatea București și în
Sociologie, Universitatea Paris X Nanterre (2011) cu
lucrarea Eléments du discours communiste:
Représentations de Lénine dans les textes produits par les
partis communistes français et roumain 1920 – 1989.

Colegiul Naţional
Iulia Hașdeu,
București

Stagii de cercetare în Franța, la Dijon (2005) și
Nanterre (2009). Profesor de istorie în mai multe licee
din București (din 2006). Vicepreședinte al Asociației
pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică
(din 2011).
Domenii de interes: istoria comunismului în România
și Europa, postcomunismul românesc, istoria ca
materie școlară, educația civică, predarea valorilor
comune europene.

CAMELIA
COSTANTEA

Sunt profesor de istorie, titular, gradul I, având o
vechime de 13 ani. Predau la o școală bilingvă
(română - maghiară) din mediul rural. Din anul 2015
sunt directorul instituției. Sunt o persoană deschisă,
activă care m-am implicat în mai multe proiecte
școlare naționale și internaționale (Comenius,
Erasmus).

Școala Gimnazială
Viișoara, Cluj

Sunt o persoană comunicativă, sociabilă, deschisă și
intuitivă. Îmi plac spiritul critic, logica faptelor și
toleranța.

Școala Gimnazială
„Nichita Stanescu”
Mereni, Școala
Gimnazială „Emil
Garleanu”
Baraganu,
Constanța

DANIELA
DUŢĂ

Profesor de Limba şi literatura română la Şcoala
Gimnazială Mătăsaru din anul 2002, coordonator de
proiecte şi programe educative extrașcolare și
extracurriculare din anul 2005 şi până în prezent,
calitate în care am desfăşurat diferite activităţi în care
am implicat atât elevii şcolii, cât şi alţi factori de
interes la nivelul comunităţii. Din punct de vedere
profesional sunt interesată permanent de
identificarea celor mai potrivite metode şi tehnici de
lucru, care să susţină formarea elevilor, atât din punct
de vedere al bagajului de cunoştinţe cu care este
necesar să-i înzestrez prin prisma materiei predate,
dar şi de construirea unor personalităţi puternice care
să relaţioneze pozitiv cu cei din jur şi să-şi asume
responsabil şi eficient propriile acţiuni.

Școala Gimnazială
Mătăsaru,
Dâmbovița

MARIANA
GLĂVAN

Sunt cadru didactic titular cu o vechime de 17 ani,
profesor pentru învățământ primar, dar predau și
limba franceză având grad didactic I, obținut în anul
2012. În prezent sunt anul II la master „Consiliere și
orientare scolară” în cadrul Universității din Craiova și
din 2012 sunt director la Școala Gimnazială Vînători,
jud. Mehedinți.

Școala Gimnazială
Vînători,
Mehedinți

ADRIANA
GROZAVU

Sunt absolventă a Universității București, Facultatea
de istorie, specializarea istorie medievală, promoția
1994. Am lucrat un an 1994-1995 la Muzeul de istorie
si Arheologie din Mangalia ca si muzeograf, apoi la
Școlile nr 1 din Mangalia, nr 23 din Constanța și din
anul 2005 la Școala nr 12, actualul loc de muncă.
Realizările deosebite ale acestor ani de muncă au fost
premii 1, 2, 3 la olimpiadele județene de istorie, la
Concursul ”Călători prin istorie”, premiul I la Olimpiada
națională de istorie 2007, participări anuale la sesiuni
de comunicări științifice Colocvii didactice sau
Simpozioane internaționale, organizarea unui proiect

Școala Gimnazială
nr. 12, Constanța

GABRIELA
DOBRILĂ

județean de Dezbateri în parteneriat cu Asociația
pentru Apărarea Drepturilor Omului din București,
participant la proiectul ECLIPSE , Cetățenie europeană
în parteneriat cu SNSPA București, participări la
proiecte internaționale Comenius și Erasmus.

DANIEL
HRENCIUC

Implicat în diverse acțiuni civice organizate la nivelul
comunității, participant activ la viața cetății, experiență
în predarea culturii civice.

Școala Bogdan
Vodă, Rădăuți,
Suceava

ELENA
ICHIM

Sunt profesoara de istorie si cultura civica la doua
scoli gimnaziale din orasul Zimnicea si liceul teoretic.
Sunt profesor titular, gradul I. Am o vechime in
invatamant de peste 20 de ani. Satisfactiile
profesionale mi-au fost conferite de rezultatele
obtinute cu elevii la diferite olimpiade si concursuri
scolare, la activitatile extrascolare/extracurriculare pe
care le-am initiat si organizat si care au antrenat un
numar mare de elevi, cadre didactice, parinti,
autoritati publice locale, dar si judetene, amintesc aici:

Școala Gimnazială
Nr 2 Zimnicea/
Școala Gimnazială
“Miron Radu
Paraschivescu”
Zimnicea/Liceul
Teoretic Zimnicea,
Teleorman






infiintarea revistei Școlii nr. 2 Zimnicea,
”Universul copilăriei”- am obtinut de doua ori
premiul II la concursul de reviste scolare, faza
judeteana, si Titlul de Laureat pe tara in 2007;
înființarea Ansamblului de dansuri populare
”Demnitzikos”, premii obtinute la nivel de oras;
înființarea cercului de istorie ”Istoria recenta a
Romaniei”, iar in anul 2016, respectiv 2017,
initierea a doua simpozioane, inedite prin
organizare, dedicate marcarii a 100 de ani de la
Primul Razboi Mondial - eroicele lupte de la
Zimnicea, respectiv, sarbatorirea a 140 de ani
de la proclamarea independentei de stat a
Romaniei, in parteneriat cu Primaria
municipiului Pleven, Bulgaria.

Am fost coordonator pe partea romana la diferite
proiecte cu parteneri straini, cum ar fi:
 2007 - proiectul romano-bulgar ”Traditie si
moda de ambele parti ale Dunarii”;
 2008 - proiectul anglo-germano-roman ”V+. De
la Vlad Tepes, la mitul Dracula” (consultant pe
probleme de istorie),




2011-proiectul romano-olandez ”Apa, sursa de
viata!”,
2014 - 2016 -proiectul romano-olandez
”Sanitatie si educatie in mediul rural din judetul
Teleorman”.

După fiecare proiect, împreună cu echipa, am realizat
un filmuleț pe care l-am utilizat apoi la orele de istorie,
cultură civică sau dirigenție. Experiente deosebite am
trait si prin participarea la cursul ”Trecutul de lângă
noi. Istoria orală a comunităților locale”, desfășurat în
cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în 2013,
finalizat cu lucrarea de dizertatie ”O poveste
nesfârșită...Școala Nr. 2 Zimnicea”, pe care am
dezvoltat-o ulterior sub forma unei lucrări
monografice, iar peste cel mult o lună va fi trimisă în
tipografie.
În urma cursului ”Istoria recentă a României”, din
2015, am înființat cercul de istorie cu același nume și
am inclus și un CDȘ la clasa a XI-a, la liceul teoretic. In
perioada februarie 2014-2015 am fost colaborator
voluntar la ziarul online Bucharest Herlad,
realizatoarea rubricii ”Repere istorice”, unde am
publicat peste 20 de articole. Am fost în colectivul de
redactie al ziarului local ”Zimidava”, până la încetarea
apariției sale în 2015.
Îmi doresc ca și după absolvirea acestui curs să-mi
îmbogățesc orizontul cultural și profesional și să creez
ceva la fel de interesant, captivant, util și durabil.

CRISTIANA
LAURA
LAJOS

Sunt profesor de limba engleza si predau la Scoala
Gimnaziala "Mihu Dragomir" din Braila. Sunt
preocupata de tot ceea ce inseamna noutate in
domeniul profesional, motiv pentru care particip la
conferinte, cursuri de specialitate, scoli/ tabere la nivel
national si international. Valorile democratice
reprezinta o preocupare constanta in activitatea mea
de profesor, deoarece rolul nostru nu mai este acela
de a transmite informatii ci de a forma o atitudine
corecta asupra vietii, lucrand cu elevii intr-un spirit
democratic si civic corect. Rolul nostru este acela de a
forma personalitati si nu persoane.

Școala Gimnazială
„Mihu Dragomir”,
Brăila

SILVIA
LAZĂR

Profesor de istorie, grad II, licentiata in drept, cu 2 ani
experienta in domeniul juridic; guraliva si haioasa.

Școala Gimnazială
nr 179, București

CĂTĂLIN
LAZĂR

Experienta in domeniul didactic de 13 ani, gimnaziu si
liceu, titular la Scoala Gimnaziala "O. Goga" Rasinari si
Colegiul National Pedagogic "A. Saguna" Sibiu. Sunt
preocupat de formarea personala, actiuni de
voluntariat, pregatesc elevi pentru diferite competitii
(teoretice, debate, artistice).

Școala Gimnazială
„Octavian Goga”
Rășinari, Sibiu

MARIANA
LULACHE

Sunt profesor inginer, inovativ si implicat, dar si
lucrator de tineret si actionez asa incat sa pot
contribui si eu la schimbarea de mentalitate a elevilor
in ce priveste participarea, formarea, voluntariatul si
invatarea nonformala. Am participat la Programul de
reforma a invatamantului profesional si tehnic PHARE
VET RO 9405 si am coordonat lucrarile din familia
ocupationala hidroenergetica si sunt evaluator extern
ARACIP care promoveaza schimbarea in educatie.

Colegiul Tehnic
Energetic Craiova

MARIAISABELA
MIRON

Sunt profesor de Istorie și Cultura civică la Colegiul
Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Galați unde
predau și discipline opționale care abordează
tematica drepturilor omului precum Istoria
Holocaustului și Istoria comunismului. Mi-am început
cariera didactică în anul 2004, predau atât la nivel
liceal cât și gimnazial, am gradul didactic I și în anul
2012 am obținut titlul de doctor în Istorie la Univ.
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În ultimii ani am
participat la mai multe cursuri de formare
internaționale în Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie, Austria și Germania și am coordonat mai
multe proiecte europene care au implicat atât cadre
didactice cât și elevi.

Colegiul Național
”Alexandru Ioan
Cuza”, Galați

DANIEL
MOTOI

Profesor de istorie la Liceul Tehnologic Turceni (Gorj).
Permanent interesat de învățarea unor metode cât
mai eficiente de predare și de îmbogățire a
experienței didactice a elevilor.

Liceul Tehnologic
Turceni, Gorj

MONALISSA
NICA

Sunt profesor de istorie-cultura civică și geografie la
Școala Gimnazială Nr. 7 din Galați. Activitatea mea
profesională poate fi rezumată astfel: grad didactic I,
responsabil comisie metodică, responsabil CEAC,
membru Consiliul de Administrație școala și CCD
Galați, reprezentantul primarului în CA la o școală și o
grădiniță, lider de sindicat, metodist, coordonator de
practică pedagogică, responsabil cerc metodic,
formator, membru Consiliul Consultativ disciplina
istorie, membru comisii naționale/județene/locale de
organizare a concursurilor și olimpiadelor școlare,
director.

Școala Gimnazială
Nr. 7, Galați

VIORICA
PETRESCU

Absolventa Facultării de Istorie din Universitatea
București, cu peste 20 de ani experiență didactică. Tot
procesul educativ de până acum a fost benefic în
dublu sens - am învățaț pe alții și am învățat de la alții.

Școala Gimnazială
nr. 78, București

SIMONA
SANDU

Sunt o persoană sociabilă, deschisă spre oameni şi
spre noi experienţe, încrezătoare, un profesor care se
doreşte un partener de învăţare al elevilor pe care îmi
propun să-i ajut să înţeleagă şi să-şi construiască şi
explice propriile puncte de vedere. Îmi exercit profesia
cu pasiune şi bună-credinţă. Consider că a educa, a
învăţa, a forma înseamnă a face în aşa fel încât elevul
să progreseze în privinţa capacităţii sale de a acţiona
asupra societăţii, a mediului înconjurător. Cred în
importanţa educaţiei de tip umanist şi social (lăsată în
umbră de educaţia bazată pe ştiinţe şi tehnologie),
căci aceasta poate oferi soluţii în privinţa traiului în
comun, a relaţiilor interumane, a comunicării, a
rezolvării de dispute şi conflicte.

Colegiul Naţional
„Mircea Eliade”,
Caraș Severin

HORAȚIU
SUCIU

Suciu Horațiu este profesor de istorie și director
adjunct la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj. În
ultimii ani s-a implicat în dezvoltarea unor proiecte
educaționale legate predarea „Istoriei Evreilor:
Holocaustul” și de subiectul „Istoriei comunismului”.
Datorită acestor teme s-a apropiat de subiectul
drepturilor omului. Ca formator a predat cursul
„Educația pentru drepturile omului” al CCD Timiș.

Colegiul Național
„Iulia Hasdeu”
Lugoj, Alba

LILIANA
IZABELA
TÎRNAUCĂ

Un profesor de istorie „altfel”, în permanentă căutare
de idei, tehnici, metode, care să mă ajute în
dezvoltarea gândirii critice a elevilor. În aceeași
măsură caut cele mai eficiente, interesante, creative
căi de a mă găsi printre cei care contribuie la formarea
elevilor ca viitori cetățeni activi, cu convingerea că
educația de orice fel se face „la firul ierbii” și în condiții
financiare vitrege.

Școala Gimnazială
„Geo Bogza”,
Bălan, Harghita

RODICA
ZIMBRU

Sunt profesor de limba si literatura romana, la Scoala
Gimnaziala nr. 10 Suceava, din ianuarie ocup functia
de director adjunct (informatia poate fi utila in masura
in care as putea fi considerata o persoana cu putere
de decizie in perspectiva unor colaborari viitoare cu
alti colegi, nu din motive de lauda). Sunt o buna
cunoscatoare a limbii engleze, de vreo 12 ani sunt
implicata in proiecte de parteneriat european, sunt o
persoana comunicativa, adaptabila, constiincioasa, cu
disponibilitate de invatare.

Școala Gimnazială
nr. 10, Suceava

KEYNOTE SPEAKER – CHRISTOPHER DUGGAN
Dl. Duggan s-a alăturat Canadian Foreign Service în 2002, iar din 2015
este Consilier Politic la Ambasada Canadei la București și are
acreditare diplomatică pentru Bulgaria și Republica Moldova.
Din experiența anterioară a dânsului în Ottawa se numără posturile de
Director adjunct pentru relații bilaterale cu Brazilia și Argentina și cel
de Consilier superior pe lângă Ambasadorul pentru Libertate Religioasă, precum și poziții
diplomatice în Nigeria (2005-2008) și Jamaica (2008-2011).

SEPTIMIUS PÂRVU
Septimius este coordonatorul Școlii pentru Democrație încă de la prima
ediție, din 2012. Lucrează ca manager de program în cadrul Expert
Forum și este expert ȋn bună guvernare și procese electorale. Septimius
a organizat cursuri de formare dedicate cetățeniei active, transparenței decizionale și
observării alegerilor. A coordonat șapte campanii naționale de monitorizare a proceselor
electorale începând cu anul 2012 în România și are experiență electorală în țări din
regiune.
ALINA CONSTANTINESCU
Trainer acreditat CNFPA, Alina lucrează ca manager de proiecte de buna
guvernare la British Council Romania. În ultimii 10 ani, a ținut cursuri de
formare pentru peste 700 de tineri și profesioniști, în domeniile
cetățenie activă, dialog intercultural, conflicte etnice, libertate de
exprimare, drepturile omului, scriere și management de proiect, în cadrul mai multor

instituții naționale și internaționale ca British Council, Freedom House, Balkan
Investigative Reporting Network, Agenția Națională pentru Romi.
CEZARA GRAMA
Cezara a absolvit Facultatea de Drept în 2013 și are diplomă de master
în Drept Public Internațional. Are experiență de voluntariat în ONGuri și
este absolventă a programului Lideri pentru Justiție coordonat de
Fundația Konrad Adenauer. Cezara lucrează în domeniul statului de drept și anticorupție,
având experiență în schimburi de experiență cu țări precum Ucraina, Georgia sau
Republica Moldova.
ANDREEA FIRĂSTRĂERU
Andreea are 35 de ani și 15 ani de experienţă ca trainer și consultant
în/pentru organizații ale societății civile, precum și experiență de lucru
în structuri internaționale, în dezvoltarea și implementarea de
proiecte/programe de formare a tinerilor în domeniul participării civice
și politice. Domeniile de expertiză în training includ: formare de formatori, dezvoltare de
programe de formare, educație nonformală, dezvoltarea abilităților de viață,
managementul resurselor umane/voluntarilor, educație umanitară.
Andreea crede în respect pentru diversitate și solidaritate, în educația pentru acțiune prin
metode nonformale și participative, în comunități de învățare și practică, precum cele în
care activează: Training Cafe/Institutul Român de Training și E.D.U.C.afe/Crucea Roșie. În
prezent, Andreea este învățător și a făcut parte din cea ce-a treia generație a programului
Teach for Romania.
VASILE BRAȘOVANU
Vasile este Placement and Institutional Relations Specialist la Teach for
Romania. Este pasionat de tot ce presupune educație și dezvoltare
socială, determinat, plin de energie și îndrăgostit de natură. Crede cu
adevărat în puterea educației şi în fericirea pe care o poate aduce
aceasta! Trăiește, zi de zi, înconjurat de oameni care îşi doresc să-și descopere talentele,
care vor să se dezvolte permanent şi să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc. Toate
acestea îl determină să își exploreze și mai mult sinele, dar și comunitatea.
SORIN IONIȚĂ
Sorin este expert ȋn reforma administraţiei publice, dezvoltare şi politici
locale și Președinte al Expert Forum. Oferă constant consultanță pentrul
Consiliul Europei, Banca Mondială şi UNDP pe Europa de Est şi Balcani.

De asemenea, Sorin Ioniță a fost reprezentant al României ȋn Comitetul Economic şi Social
European (EESC), sectiunile Transport-Energie şi Mediu-Agricultură și lector asociat al
Maastrict School of Management (MSM). A absolvit Institutul Politehnic Bucureşti (IPB);
Master la Central European University (CEU), Budapesta; a fost Fulbright fellow la
Georgetown University, Washington DC.
LAURA ȘTEFAN
Laura este coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert
Forum. Are o experiență profesională de peste 10 ani în practicile
publice și private. Activează și ca expert internațional pentru Comisia
Europeană, UNDP, OECD și alte organizații internaționale în domeniile reformei juridice,
anticorupției și spălării banilor.
În anul 2011, Comisia Europeană a numit-o membru al Expert Group on Corruption. Între
2005 și 2007 a ocupat funcția de director în cadrul Ministerului Român de Justiție,
responsabilă de politicile anticorupție. A elaborat și a pledat pentru adoptarea legislației
anticorupție, a elaborat programe de conștientizare publică și a lucrat la reforma Oficiului
procurorilor publici.
De-a lungul timpului, Laura Ștefan a ocupat funcții reprezentative, precum: Șeful
delegației și membru al biroului GRECO, înalt reprezentant pentru SPAI și SPOC,
reprezentantul României la Rețeaua Anticorupție OECD și forumurile globale ONU pe
tema corupției și a crimei organizate, membru al Rețelei Practicienilor Anticorupție UNDP.
Anterior, a fost Consilier juridic în cadrul a două programe finanțate USAID.
Laura Ștefan a absolvit LLM (Masters of Law), program organizat de Universitatea
Cambridge, UK în perioada 2003-2004.
PETRA DOBRUSKÁ
Petra este director program educațional la One World Romania la
Școală. Are experiență de peste zece ani în management cultural,
dobândită în ultmii șase ani în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la
București și a Centrului Ceh București. În cadrul celor două instițutii a dezvoltat strategii
de promovare a evenimentelor culturale, a condus proiecte de lungă durată ca o colecție
de cărti de bandă desenată bazată pe colaborarea interdisciplinară publicate în România
și Cehia, a organizat nenumărate evenimente culturale, expoziții, concerte, festivaluri și
ateliere pentru copii, elevi și pubicul larg. Ca experiență pedagogică a fost profesor la
liceu, iar din toamna anului 2013 este implicată în dezvoltarea programului educațional
One World Romania la Școală. De-a lungul anilor a participat activ la conferințe legate de
drepturile omului și ca asistent de regie la realizarea unor filme documentare.
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dobândită în grupuri internaționale și în activitatea didactică desfășurată în România și
Olanda. Este activă de peste cinci ani în management cultural, promovare de evenimente
culturale și în domeniul educației si a participat la programe europene de training pentru
lucratori de tineret. În cadrul programului One World Romania la Școală dezvoltă
cluburile de film din licee, organizează proiecții speciale și evenimente conexe, participă
la organizarea festivalului internațional de Documentar One World Romania și dezvoltă
strategii de comunicare.
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Nicoleta este expertă și formatoare în domeniul educației media, editor
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Cătălin este activist, co-fondator - Treeworks & Zelist, Geeks For
Democracy, Fiecare Vot, Fondul pentru democratie, Tatăl Dariei.
Iubitor de cărţi şi de Internet. Antreprenor online din 2002 (Treeworks, Zelist Monitor,
TPU.ro). Pasionat de date şi de comunităţi. Dilentant în activismul civic.
Ideea de bază din spatele tuturor: expertiză şi network-ul pe care le dobândim în viaţă
noastră profesională de zi cu zi trebuie folosite pentru binele social. Societatea civilă
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