Curriculum Vitae

BRIȚCHI Aliona

INFORMAŢII
PERSONALE

Nume, prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitatea
Data naşterii
Sexul

BRIȚCHI Aliona
Str. Pușkin, 97, or. Bălți, Republica Moldova, cod 3100
+373 231 23881, +373 69685723
alionabritchi@mail.ru
Republica Moldova
16.09.1969
Feminin

LOCUL DE Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, facultatea Științe ale
MUNCĂ VIZAT / Educației, Psihologie și Arte, catedra Științe ale Educației.
DOMENIUL asistent universitar
OCUPAŢIONAL
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada Din 19.12.2018
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, doctor
Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular de cursuri universitare: Design educațional, Strategii de înțelegere și
cunoaștere a lumii, Învățământul simultan, Educația plastică. Didactica
educației plastice, Didactica educație fizice (primar), Didactica educație
fizice (preșcolar), Didactica formării abilităților practice, etc.
Perioada 24.08.2017 – 08.02.2019
Funcţia sau postul ocupat Prodecan, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte
Lector universitar, doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular de cursuri universitare: Design educațional, Învățământul simultan,
Educația plastică. Didactica educației plastice, Didactica educație fizice,
Didactica formării abilităților practice, etc.
Perioada 2016 – 2017
Funcţia sau postul ocupat Responsabil pentru activităţi extracurriculare
Activităţi şi responsabilităţi principale Lector universitar, doctor
Activitate didactică în universitate
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. A. Puşkin, 38, or. Bălţi,
Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale
activitate educaţiei
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Perioada 2013 – 2016
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar, doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în universitate
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. A. Puşkin, 38, or. Bălţi,
Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de Pedagogia învățământului primar și Pedagogia preșcolară
activitate
Perioada 2009 – 2013
Funcţia sau postul ocupat Profesor la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în colegiu
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi, str. A. Puşkin, 38, or. Bălţi,
Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de Catedra Limbă și comunicare
activitate
Perioada 1998 -1989
Funcţia sau postul ocupat educator în instituțiile preșcolare.
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în grădinița de copii
Numele şi adresa angajatorului Grădinița de copii din s. Chișcăreni, r-ul Sângerei, R. Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de Educația preșcolară
activitate
EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
Perioada 2012 – 2016

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe pedagogice, diploma Seria DR Nr. 2414 în baza Deciziei

Consiliului ştiinţific specializat D 33 531.01 – 06 din cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 04 octombrie 2016,
specialitatea 531.01 Teoria generală a educaţiei; Hotărârii Comisiei de
atestare a CNAA nr. AT-6/2.2 din 15 noiembrie 2016

Disciplinele principale studiate / Pedagogia generală (Fundamentele pedagogiei, Acţiunea educaţională,
competenţe profesionale dobândite Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Managementul educaţional, Sistemul
instituţional de educaţie), Teoria şi metodologia cercetării ştiinţelor
educaţiei, Limba străină (franceză)
Numele, tipul instituţiei de învățământ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
localitatea
Nivelul în clasificarea naţională sau PhD
internaţională
Perioada 12.03.2018 – 16.03.2018
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Calificarea / diploma obţinută Staff mobility for Teaching To/From Partner Countries at University of
Pitești, Romania, Faculty of Education, Social Sciences and Psychology

Perioada 13 mai 2017

Calificarea / diploma obţinută Moderator în cadrul sesiunii de discuții la Simpozionul Pedagogic

Internațional, ediția a II-a „Evaluarea criterială prin descriptori: provocări și
oportunități”, certificat nr. 209 din 13 mai 2017

Perioada martie – mai 2017

Calificarea / diploma obţinută Monitor național ECD 2017
Perioada 18 – 25 februarie 2017

Calificarea / diploma obţinută Formare în cadrul Modulului tematic „Evaluarea criterială prin descriptori în

învățământul primar”, certificat nr. 765 din 25.02.2017
Perioada 2016 – 2017
Calificarea / diploma obţinută Formator în desfășurarea stagiilor de formare profesională continuă a
cadrelor didactice în procesul de ECD
Certificat de formator național nr. 76
Nivelul în clasificarea naţională sau Formator național
internaţională

Perioada 2014 – 2015
Calificarea / diploma obţinută Formator în Consiliul Național pentru Parteneriat al Asociației Învățătorilor
Certificat de formator național nr. 27
Numele, tipul instituţiei de învățământ, Asociația generală a învățătorilor din România, filiala din Republica
localitatea Moldova, Institutul de Științe ale Educației
Nivelul în clasificarea naţională sau Formator național
internaţională

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Formare profesională continuă pentru cadrele didactice din clasele primare
cu predare în regim simultan
Certificat nr. 134 din 12.07.2014
Numele, tipul instituţiei de învățământ, Institutul de Științe ale Educației, Republica Moldova
localitatea

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Formare profesională continuă la Educația plastică
Certificat CPR nr. 0015462 din 22.03.2014
Numele, tipul instituţiei de învățământ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
localitatea
Perioada 2010 – 2012

Calificarea / diploma obţinută master în Științe ale educației

Diplomă AMP nr.000007007
Disciplinele principale studiate / Managementul organizației școlare, Alternative pedagogice, Managementul
competenţe profesionale dobândite educațional, Metodologia și etica cercetării, Managementul calității în
învățământ
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Numele, tipul instituţiei de învățământ, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
localitatea
Nivelul în clasificarea naţională sau Management educațional/ Educational Management
internaţională
Perioada 2009 – 2014
Disciplinele principale studiate / Cursuri de perfecţionare:
competenţe profesionale dobândite - În baza modulului „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru o
educaţie de calitate centrată pe copil” (48 ore);
- În cadrul Proiectului internaţional „Promovarea calităţii în programele de
educaţie timpurie: mediul de învăţare, strategii didactice, observarea
pentru evaluare” pentru reprezentanţii facultăţilor şi colegiilor pedagogice
care pregătesc cadre de educatori şi învăţători de clase primare, desfăşurat
de Programul Educaţional „Pas cu Pas” cu sprijinul Fundaţiei
„Liechtenstein Development Service” (LED) certificate în data de
22.03.2014;
- Program de formare profesională în cadrul Proiectului „Educația centrată
pe cel ce învață”, certificat nr. 913/12 din 06.04.2012;
- Dezvoltarea competențelor profesionale pentru o educație de calitate
centrată pe copil, certificat nr. 13908 din 28.08.2014;
- Curs tematic de perfecționare „Curriculum de bază și dezvoltare
curriculară”, certificat nr. 10481 din 18.03.2010
- În cadrul proiectului „Un start bun în viaţă pentru copiii din mediul rural
din Moldova” (Fundaţia LED – Servicii de Dezvoltare din
Liechetenstein);
Perioada 2004 – 2008

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în pedagogie

Diplomă AL nr.0136052
Disciplinele principale studiate / Bazele generale ale pedagogiei, Psihologia generală, Psihofiziologia,
competenţe profesionale dobândite Psihopedagogia specială, Pedagogia preșcolară, Bazele investigației
științifice, Psihologia pedagogică, Teoria și metodica muncii educative,
Metodici particulare etc.
Numele, tipul instituţiei de învăţămînt, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
localitatea
Nivelul în clasificarea naţională sau Pedagogia învățământului primar și pedagogie preșcolară
internaţională
Perioada 1986 – 1989

Calificarea / diploma obţinută Educația în instituțiile preșcolare

Diplomă MT-I nr.045286
Disciplinele principale studiate / Psihologie, Pedagogie, Istorie, Didactici particulare etc.
competenţe profesionale dobândite
Numele, tipul instituţiei de învățământ, Școala Pedagogică „Gheorghe Asachi” din Lipcani, Republica Moldova
localitatea
Nivelul în clasificarea naţională sau Educatoare în instituțiile preșcolare
internaţională
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Perioada 1986 – 1989
Calificarea / diploma obţinută Educația în instituțiile preșcolare
Diplomă MT-I nr.045286
Disciplinele principale studiate / Psihologie, Pedagogie, Istorie, Didactici particulare etc.
competenţe profesionale dobândite

Numele, tipul instituţiei de învățământ, Școala Pedagogică „Gheorghe Asachi” din Lipcani, Republica Moldova
localitatea
Nivelul în clasificarea naţională sau Educatoare în instituțiile preșcolare
internaţională
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i)
străină(e )
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel
european (*)

Înţelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

Limba
engleză

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Limba
franceză
Limba rusă

B1

Utilizator
independent
Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent
Utilizator
experimentat

C2

C2

Competenţe de comunicare
Competenţe organizaţionale/
manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Competenţe informatice

−
−
−
−
−

Participare la
conversaţie
A1 Utilizator
elementar
B1
C2

Utilizator
independent
Utilizator
experimentat

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent
Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent
Utilizator
experimentat

C2

C2

comunicare didactică dobândite prin experienţa profesională în calitate
de pedagog;
tutore al grupelor academice;
coordonator al practicii pedagogice (ciclul I);
organizator al activităţilor extracurriculare;
elaborarea curriculumului disciplinar universitar;
predarea la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice;
crearea suporturilor de curs pentru studenţi şi cadre didactice;
recenzarea rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea
gradelor didactice, inclusiv a lucrărilor metodice;
consilierea metodică a profesorilor şcolari pe diverse probleme
ştiinţifico-metodice;
utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
programul MOODLE
navigare pe internet;
descărcarea şi încărcarea suporturilor informaţionale pe internet;
comunicare în reţelele de socializare;
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Alte competenţe
Investigaţionale

Evaluative

−
−
−
−

BRIȚCHI Aliona

cercetare doctorală;
coordonator al tezelor de curs, de licenţă;
publicarea materialelor ştiinţifice şi metodice.
evaluarea reuşitei academice a studenţilor.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Publicaţii În monografii:

Brițchi A. Formarea competențelor profesionale
ale cadrelor
didactice din învăţământul simultan. Bălți, 2018. 256 p.
În suporturi de curs:
Brițchi A., Sadovei L. Învățămîntul simultan. Suport de curs pentru
studenți în procesul de formare inițială și continuă. Chișinău, 2014. 151
p.
În ghiduri metodologice:
Brițchi A., Sadovei L. Învățămîntul simultan: Breviarium. Ghid
metodologic. Chișinău, 2015. 89 p.
În reviste științifice de specialitate:
1. Brițchi A. Strategia învăţării pe bază de proiect – condiţia eficienţei
învățămîntului simultan. În: Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice B, Nr.3, Academia de Științe a Moldovei, 2015;
2. Brițchi A. Dimensiunile „Proiectarea și realizarea lecției” în clasele
cu regim simultan. În: Revista de Științe Socioumane, nr.3 (31),
2015;
În cadrul conferințelor internaționale și naționale:
1.Brițchi A. Strategii de realizare a procesului didactic în educația
copiilor cu dizabilități. În: Educaţia incluzivă: dimensiuni,
provocări, soluţii. Ediţia a II-a. Materialele conferinţei ştiinţificopractică internaţională, 07 octombrie 2016;
2. Brițchi A. Dificultățile organizării procesului instructiv-educativ în
școlile cu învățământ simultan. În: Probleme și soluții actuale ale
parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului
rezistenței educației. Materialele conferinței Științifico-practică
internațională, 2013;
3. Brițchi A. Pregătirea cadrelor didactice sub aspectul realizării
învățământului simultan – necesitate stringentă a timpului. În:
Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale.
Materialele simpozionului internaţional, 16-17 mai 2013;
4. Brițchi A. Organizarea muncii independente a elevilor în clasele
simultane: aspect teoretice. În: Perspective şi tendinţe actuale de
dezvoltare a învățământului preşcolar şi primar. Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, 2013;
5. Brițchi A. Construcţii analitice privind asigurarea condiţiilor de
instruire a elevilor în clasele cu regim simultan. În: Rezistența la
educație: soluții și perspective. Materialele conferinței Științificopractică internațională, 2014;
6. Brițchi A. Implementarea metodei proiectelor în condițiile
învățământului simultan. În: Tradiții și valori în formarea
profesională a cadrelor didactice în învățământul preșcolar și
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primar. Materialele Conferinței științifice internaționale consacrată
aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației,
Psihologie și Arte, 2015;
7. Brițchi A. Strategii de realizare a procesului didactic în educația
copiilor cu dizabilități. În: Educația incluzivă: dimensiuni,
provocări, soluții: materialele conferinței ştiinţifico-practică
internaţională, ediţia a II-a promovată, 07 octombrie 2016, p. 62-69;
8. Brițchi A. Educarea prin artă a copiilor cu CES. În: Educaţia
incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", conferinţă ştiinţificopractică internaţională. Materialele conferinței Științifico-practică
internațională, 2017, p. 87-90;
9. Brițchi A. Metoda proiectelor – tehnologie a managementului
educațional în clasele primare. Managementul educațional: realizări
și perspective de realizare. Materialele conferinței științificopractice internaționale, ediția I, 27 aprilie 2017, p.192-196;
10. Brițchi A. Paradigma actuală a învățământului primar simultan.
Managementul educațional: realizări și perspective de realizare.
Materialele conferinței științifico-practice internaționale, ediția I, 27
aprilie 2017, p.174-178;
11. Brițchi A. Metoda proiectelor - tehnologie a managementului
educațional în clasele simultane. B: Aктуальные научные
исследования в современном мире, выпуск 2(34), часть 9,
февраль 2018 г. Сборник научных трудов, ПереяславХмельницкий, стр. 6-11.
12. Brițchi A. Implementarea evaluării criteriale prin descriptori la
Educația plastică în clasa simultană. Managementul educațional:
realizări și perspective de realizare. Materialele conferinței
științifico-practice internaționale, ediția II, 28 aprilie 2018
13. Brițchi A. Proiectul – instrument de evaluare a copiilor
supradotați. În: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii",
conferinţă ştiinţifico-practică internaţională. Materialele conferinței
Științifico-practică internațională, 2018
În analele doctoranzilor:
Condiţiile pedagogice de organizare a procesului didactic în
învăţămîntul simultan. În: Probleme actuale ale științelor umanistice.
Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Vol. 12, partea
I. Materialele conferinței doctoranzilor UPSC, 2013.
Conferinţe, seminare -

-

-

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Rezistenţa la educaţie:
Soluţii şi perspective, organizată în cadrul proiectului instituţional.
Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psihopedagogic în şcoala primară rurală, cifrul 11.817.08.70A, Bălţi, 30
octombrie, 2014.
Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională Perspective şi
tendinţe actuale de dezvoltare a învățământului preşcolar şi primar,
USARB, 30-31 octombrie, 2013.
Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională Probleme și
soluții actuale ale parteneriatului familie – comunitate în contextul
fenomenului rezistenței la educație, USARB, 10 decembrie, 2013.
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Simpozionul Ştiințific Internațional Cultura profesională a cadrelor
didactice. Exigențe actuale. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 16-17 mai
2013.
Conferința științifică internațională consacrată aniversării a 55 de ani de
la fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Tradiţii
şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învățământul
primar şi preşcolar. Bălţi 2015.
Conferinţa Ştiinţifico-practică internaţională Coordonate actuale ale
formării cadrelor didactice pentru educația mediatică contemporană.
Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 26-27 noiembrie, 2015.
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Educaţia incluzivă:
dimensiuni, provocări, soluţii. Ediţia a II-a. Bălți, 2016.
Seminarul republican metodologic „Metodologia de evaluare externă a
procesului de implementare a evaluării criteriale prin descriptori în
învățământul primar”. Chișinău, 23 martie 2017.
Moderator în cadrul sesiunii de discuții la Simpozionul Pedagogic
Internațional, ediția a II-a, „Evaluarea criterială prin descriptori:
provocări și oportunități”. Chișinău, 13 mai 2017.
Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”,
Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 12 octombrie 2017.
Conferinţa Ştiinţifico-practică internaţională „Mediatizarea și
informatizarea mediatică în Moldova: realizări și perspective”. Chișinău:
UPS „Ion Creangă”, 27 octombrie, 2017.
Seminarul interregional de promovare a proiectului „Modalitățile
instruirii multilingvale. Dialogul: elevii, școala, comunitatea”, CIE
„Gimnaziul Boian”, Ukraina, 14 noiembrie 2017.
Conferința internațională științifico-practică „Experiențe de succes și
perspective în incluziune”, Ungheni, Grădinița-creșă „Guguță”, 02 – 03
noiembrie, 2017.
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