
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Plan de activitate ştiinţifică pentru anul 2016 

 

Nr. 

d/o 
Conţinutul activităţii Responsabili 

1.  Publicaţii  

1.1.   Manuale/ghiduri  

 Suport de curs la ”Metodica dezvoltării vorbirii” Ciobanu L., conf. univ., dr. 

 Reeditarea suportului de curs la ”Metodica educației fizice 

(preșcolari) ” 

Mihailov M., lect. sup. univ. 

 Note de curs la Pedagogie Şova T., lect. univ., dr. 

 Suport de curs la disciplina Pedagogie. Practica de 

iniţiere  şi plasarea cursului pe platforma Moodle 

Foca E., lect. univ. 

 Ghid pentru studenţi la Pedagogie Şova T., lect. univ., dr. 

 Ghid pentru cadre didactice ”Strategii de educare a 

copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie” 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 Ghid pentru cadrele didactice de sprijin ”Asistența 

psihopedagogică a copiilor cu CES” 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 Ghid pentru studenți la Didactica educației plastice 

(învățămînt primar) 

Briţchi A., asist. univ. 

   

 Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifico-practică 

”EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, 

PROVOCĂRI, SOLUŢII” – ediția a doua, 7 octombrie, 

2016 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

1.2.  Articole ştiinţifice/metodico-ştiinţifice (reviste ştiinţifice, 

culegeri) 

Ciobanu L. (3 articole) 

Sacaliuc N. (4 articole) 

Pereteatcu M. (5 articole) 

Zorilo L. (5 articole) 

Cotîlevscaia T. (5 articole) 

Nasu I. (2 articole) 

Mihailov M. (2 articole) 

Şova T. (3 articole) 

Rusov V. (3 articole) 

Foca E. (4 articole) 

Bejan A. (2 articole) 

Gînju T. (2 articole) 

Cotos L. (1 articol) 

Briţchi A. (2 articole) 

Panco T. (2 articole) 

 



2.  Cercetare în cadrul proiectelor instituţionale  

2.1.   Proiectul instituţional de cercetări aplicative, cifrul 

15.817.06.25A „Optimizarea procesului educaţiei 

incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice 

din ciclul preşcolar şi primar”, de tip cercetare 

aplicativă 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

2.2.   

 

 

 

 

 

 

2.3.   

 

 

 

 

2.4.  

 

 Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, 

finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018 

Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi 

renovarea paradigmei educaţiei contemporane, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău  

 

 Proiectul european din carul programului TEMPUS 1-

2012-1-DETEMPUS-SMHES Inovații pedagogice în 

educația incluzivă, 530417, Karlsruhe Institute of 

Technology, coord. Germania 

 

 Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile 

generale” 

Şova T., lect. univ., dr., 

cercetător ştiinţific (cumul 

extern) 

 

 

 

 

Şova T., lect. univ., dr., 

membru al echipei de 

implementare 

Rusov V., lect. univ., membru 

al echipei de implementare 

Rusov V., lect. univ., formator 

naţional 

3.  1. Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate de catedră  

3.1.  Conferinţa ştiinţifico-practică ”EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: 

DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII” – ediția a doua, 

7 octombrie, 2016  

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

3.2.  - Conferința studențească Probleme actuale ale teoriei și 

practicii  educației incluzive. Ediţia a II. 

Rusov V., lect. univ., 

3.3.  - Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul cercului tematic 

de cercetări ştiinţifice studenţeşti „Educaţia incluzivă”.  

Rusov V., lect. univ., 

4.  2. Manifestări ştiinţifice la care vor participa membrii 

catedrei în anul 2016  

 

4.1.  3. Şcoalii de vară „Drepturile omului şi posibilităţi de 

implicare în promovarea şi apărarea acestora”organizată de 

Amnesty International Moldova 

Foca E., lect. univ. 

5.  4. Participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale  

 

5.1.  Participare în cadrul  evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 2016”, ediţia a III-a, Academia de 

Științe a Moldovei. 

Foca E., lect. univ. 

6.  Activitatea ştiinţifică a studenţilor  

 - Elaborarea tematicii tezelor de licenţă şi de master; 

- Coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor 

pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de master; 

- Consultarea studenţilor pentru participarea la 

Colocviul ştiinţific studenţesc; 

Membrii catedrei 



 Organizarea activităţii ştiinţifice „Lecturiada 

Studenţească-2016” 

Foca E., lect. univ. 

7.  Studii doctorale  

7.1.  Înmatricularea la studii doctorale Postolachi Iu., asist. univ. 

7.2.  Continuarea studiilor doctorale Panco T., lect. univ. 

7.3.  Finalizarea studiilor doctorale Briţchi A., asist. univ. 

7.4.  Susţinerea (discutarea) tezei de doctor în cadrul catedrei 

de specialitate 

Bejan A., lect. univ. 

Brițchi A., asist. univ. 

Foca E., lect. univ. 

Gînju T., lect. univ.  

8.  Alte activități  

 Membru al Seminarului științific de profil D 35.532.02-

01– Teoria şi Metodologia instruirii (discipline artistice) 

Ciobanu L., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 

 

 


