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1. Српско-румунски приручник за конверзацију (колектив аутора), лист 

«Libertatea», 1994 
2. Limba şi literatura română (ciclul primar), «Даровити и шта са њима», Практикум, 

друго издање, Бршац 2003., стр. 81-103 
 
3. 

Donaţii de carte pentru românii din Banatul sârbesc, у Lucrările primului Congres al 
Spiritualităţii Româneşti, Herculane, Editura Ministerului de Interne, 1994, стр. 236-239 
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Folclorul literar bănăţean, publicat în calendarele apărute între cele două războaie 
mondiale şi în săptămânаlul „Nădejdea” din Iugoslavia, саопштење поднето у Араду 
на Међународном сипозијуму „Educaţia în schimbare”, 26-28 мај 1995, објављен у 
„Teologia” Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă, V, 2001, Арад стр. 114-119 
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Cипозијуму «Емил Петровић- живот и дело», Бегејци, 20-21-10- 1995; објављено у 
Радови Cипозијума: Академик Емил Петровић- живот и дело, Завод за уџбенике и 
наставна средства Београд, 1996, стр. 85-95 

6. Reforma curiculară şi stimularea talentului lingvistic, рад представљен на Округлом 
столу «Стратегије стимулисања даровитости», 24-25 јун 2003., Зборник 9, Вршац 
2004., стр. 334-345. 
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