
 

Vineri, 3 iunie 2022, între orele 11:00-14:00, se va desfășura online, pe platforma G-
meet, SIMPOZIONUL ,,Educația copilului – un stil de viață”, în cadrul Proiectului 

interjudețean ,,FAMILIA ȘI ȘCOALA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE”, ediția a VII-a, 
poziția 15 în CAERI 2022 – nr. 48/04.01.2022 
 

 

 

Agenda zilei 

 

 Deschiderea oficială a Proiectului ,,Familia și școala – parteneri în educație” – echipa 

de proiect 

 

 Reprezentanții instituțiilor din județul Botoșani:  

 Ada Macovei, inspector școlar general, IȘJ  

 Luca Sorin, director CCD Botoșani 

 Chirilă Claudia, DAS Dorohoi 

 Asociația ,,M.K. DOR – Părinți pentru copii” – Pojoga Simona, 

Mirăuță Mirela 

 Isabella Cantemir, formator CCD Botoșani 

 

 

 

 

 

 



 Invitați care vor susține workshopuri și ateliere 
 

 OtiliaTodor 

 Trainer international acreditat 

de Institutul Feuerstein Israel pentru România 

 Fondatorul și directorul 

Centrului Internațional de formare Feuerstein 

România 

 Președintele Asociației 

Feuerstein “Deschide-ți mintea” 

 Psiholog Clinician acreditat 

BPS ( British Psychologie Society) Marea Britanie 

 Trainer Acreditat MPTI Marea 

Britanie 

 Formator, Supervizor în 

Psihologie Clinica acreditat C.P.R. 

 Formator, Supervizor în 

Psihologie Educatională, acreditat C.P.R. 

 Expert în Educație și Formator acreditat M.E.C.T.S. 

 Psihopedagog 

 Decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității 

“Spiru Haret” Brașov. 

 

 

 Irina Milea 

Licențiată în germanistică/anglistică (ULBS), profesoară de 

limba germană ca limbă maternă și străină, în colaborare cu 

diverse instituții de învățământ de stat și școli private de limbi 

străine, specializată în cursuri de Business German cu o 

experiență îndelungată în pregătirea adulților în mediul 

corporatist, partener Goethe Institut și Centrul Cultural 

German Sibiu, studii postuniversitare aprofundate în științele 

traductologiei, traducător și interpret autorizat de Ministerul 

Justiției pentru germană și engleză, soție și de două ori mamă, 

consumatoare lacomă și perseverentă de întâlniri cu oameni 

faini, cărți bune și muzici tulburătoare, o Visătoare în toate 

accepțiunile acestui cuvânt și o aprigă căutătoare și 

cercetătoare a tuturor Adevărurilor de Aici și Acum. 

Mă găsiți urmând îndemnul de invata-germana@linguaconsult.ro 

 

 

 

mailto:invata-germana@linguaconsult.ro


 Sunt Elena-Laura Duță, 

psiholog și psihoterapeut, cu o experiență de 

peste 20 de ani în lucrul direct cu copiii de vârste 

diferite. 

Îmi place să râd, să mă joc, să învăț lucruri noi și 

să îmi dezvolt noi abilități. Îmi place tare mult 

ceea ce fac și consider că scopul meu în viață este 

să contribui prin aceasta la crearea unei educații 

sanatoase. 

Te aștept la simpozion pentru a te însoți cu 

empatie și cu blândețe în această călătorie. Vom 

face din această experiență una memorabilă! 

Motto-ul meu este:  

„În spatele fiecărui copil care crede îl el este un 

părinte care mai întâi a crezut în copilul său.”  

(Matthew Jacobson) 

 Virginia Brăescu 

Virginia este profesoară titulară de limba franceză, 

grad didactic I și 26 de ani vechime la Colegiul 

Național "Grigore Moisil" Onești, Romania, 

consilier educativ  și coordonator de proiecte 

Erasmus+, eTwinning, EPAS - European 

Parliament Ambassador School. 

📌 Formator ANC, metodist, mentor și 

coordonator cerc pedagogic; 

📌 Manager proiect, Mediator, Evaluator 

de competențe profesionale, Consilier 

pentru dezvoltare personală; 

📌 Traducător și interpret din limba 

franceză; 

📌 Autoarea cărții „Apprendre le français aujourd’hui” și a numeroase articole. 

📌 Adepta utilizării tehnologiei și pedagogiei proiectului în orele de limba franceză; 

📌 Membră în asociații profesionale ale cadrelor didactice: Asociația Română a 

Profesorilor Francofoni (ARPF Bacău), Asociația Profesorilor și Dascălilor de 

Pretutindeni (APDP), Academia de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE); 

📌 Fondatoare a Centrului de Training, Consultanță și Mediere, Smile Vision Consulting; 

📌 NLP Practitionner și Trainer certificat SELLification - The Professional SELLing 

Game. 


