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Anexa 1.1.
Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative
I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii.

15.817.06. 18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie
II. Obiectivele proiectului
1. Perfectarea metodologiei de aplicare eficientă a curriculumului dezvoltat în raport cu standardele
de învăţare și dezvoltare în educația timpurie.
2. Realizarea experimentului privind metodologia de aplicare a curriculumului dezvoltat în educația
timpurie în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie.
3. Definitivarea metodologiei privind aplicarea eficientă a curriculumului dezvoltat în raport cu
standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie.

4.Elaborarea produselor curriculare pentru aplicarea eficientă a curriculumului dezvoltat în raport cu
standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie.
5. Termenul executării
2015-2018
6.

Volumul total planificat al finanţării
1528,6 (mii lei)

7. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)
Finanţarea planificată (404,7 mii lei)
Executată ( 404,1 mii lei)
8. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Educație Timpurie
9.

Executorii
Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

1.

Vasian Tatiana, drirector de proiect

2.

Clichici Veronica, șef sector

3.

Dascal Angela, cercetător științific

4.

Straisatri-Lungu Cristina, cercetător științific

5.

Duminică Stella, cercetător științific

10. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2017
Activităţi planificate
Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului
(150 de cuvinte)
1.  Revizuirea unor aspecte
Îmbunătățirea traseului investigației metodologice de aplicare
teoretico-praxiologice privind eficientă a curriculumului dezvoltat în raport cu Standardele de
învăţare și dezvoltare în educația timpurie a inclus reperele
perfectarea metodologiei de
curriculare și metodologice axate pe domenii de dezvoltare ale
aplicare eficientă a
copilului de 3-7 ani: 1. Fizică, a sănătății și igienii; 2. Sociocurriculumului dezvoltat în
educația timpurie în raport cu emoțională; 3. Capacități și atitudini în învățare; 4. Limbajul,
comunicarea și premisele citirii-scrisului; 5. Cognitivă și
standardele de învățare și
cunoașterea lumii, evidențiate pe grupe de vârstă: grupa mică (2-3
dezvoltare.
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 Proiectarea designului
experimental.
 Identificarea criteriilor și
indicatorilor de aplicare a
experimentului pedagogic
pentru instituțiile de educație
timpurie.
Stabilirea instrumentelor
pedagogice de realizare a
experimentului și elaborarea
graficului de realizare a
experimentului în grădinițelepilot.
 Pregătirea eșantionului de
cercetare și aplicarea
instrumentelor pedagogice în
cadru instituțiilor de educație
timpurie.
 Organizarea de ședințe
pedagogice privind validarea
instrumentelor metodologice de
aplicare eficientă a
curriculumului dezvoltat în
raport cu standardele.
 Sintetizarea datelor
reprezentative ale
experimentului pedagogic în
tabele, fișe.

ani); grupa medie (3-4 ani); grupa mare (5-6 ani); grupa pregătitoare
(6-7 ani).
Pentru implementarea acestei metodologii în instituțiile de
educație timpurie s-a identificat demersul designului experimental.
Totodată, s-au stabilit instrumentele pedagogice (modelul
pedagogic de organizare a procesului educațional din instituția
preșcolară, chestionare; modele de proiectare a activități formativeducative conform demersului curriculumului dezvoltat în raport cu
Standardele de învățare și dezvoltare în educația timpurie; probe de
eficientizarea învățării și dezvoltării copilului de 3-7 ani; fișe de
monitorizarea progresului preșcolarului; fișa de (auto)apreciere a
cadrului didactic privind realizarea activității de învățare integrate
a copilului de 3-7 ani.
Experimentul pedagogic s-a realizat în cadru a opt instituții
de educație timpurie din mun. Chișinău (conform Ordinului nr. 707,
DGETS, 2017), în care au participat 150 de cadre didactice.
Ședințele pedagogice au fost organizate în baza următoarelor teme
abordate: 1. Cadru metodologic al educației timpurii: probleme
actuale; 2. Asigurarea metodologică în educația timpurie: un
posibil mecanism de învățare și dezvoltare eficientă a copiilor de
vârstă preșcolară; 3. Aprecierea tehnologiilor educaționale în baza
rezultatelor scontate ale copiilor preșcolari. Realizarea ședințelor
pedagogice au fost în scopul validării instrumentelor metodologice
de aplicare eficientă a curriculumului dezvoltat în raport cu
standardele de învățare și dezvoltare.
Datele reprezentative ale experimentului pedagogic au fost
sintetizate într-o formă preliminară în tabele de colectarea datelor,
care a urmat în următoarea etapă de cercetare științifică.

 Analiza datelor cantitative a
rezultatelor obținute în urma
experimentării metodologiei.
 Interpretarea pedagogică a
rezultatelor obținute în urma
experimentului desfășurat cu
cadrele didactice din
grădinițele-pilot.
 Realizarea concluziilor
generale privind rezultatele
experimentului.
 Elaborarea etapei finale a
metodologiei de aplicare
eficientă a curriculumului
pentru educația timpurie în
raport cu standardele de
învățare și dezvoltare.

S-a analizat datele cantitative și calitative a rezultatelor
obținute în urma experimentării metodologiei în care au participat
150 de cadre didactice (conform Ordinului nr. 707, DGETS, 2017)
din opt instituții de educație timpurie, mun. Chișinău. Analiza
datelor experimentale s-a axat pe următoarele criterii de analiză a
calității şi eficienţei acesteia: a) Actualitatea şi relevanţa
metodologiei; b) Claritatea şi plenitudinea reperelor conceptuale
ale metodolgiei; c) Pertinenţa metodologiei
în raport cu
standardele de învăţare şi dezvoltare în educația timpurie; d)
Accesibilitatea lucrării metodologice pentru procesul de educație
timpurie:
Contextul analitic a datelor cantitative și calitative au oferit
realizarea interpretării pedagogice a validării instrumentelor
pedagogice. Prin urmare, opiniile cadrelor didactice privind
implementarea și definitivarea elaborării metodologiei de aplicare
eficientă a curriculumului pentru educația timpurie în raport cu
standardele de învățare și dezvoltare au fost publicate în revista
națională Univers Pedagogic.

 Descrierea traseului
conținutal al ghidului de
aplicare a curriculumului
dezvoltat în educația timpurie
în raport cu standardele de
învățare și dezvoltare.

Impactul rezultatelor experimentale a ghidat proiectarea unui
produs curricular privind aplicarea curriculumului dezvoltat în
raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația
timpurie. Traseul conținutal al ghidului include: 1. Tehnologii
educaționale moderne în educația timpure; 2. Proiectarea
curriculară integrată a activității procesului de educație timpurie; 3.
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 Dezvoltarea reperelor
metodologice ale
curriculumului pentru educația
timpurie pe domenii de
dezvoltare ale copilului
racordate la standardele de
învățare și dezvoltare.
 Elaborarea ghidului de
aplicare a curriculumului
dezvoltat în educația timpurie
în raport cu standardele de
învățare și dezvoltare.

Modalități de evaluare a copilului preșcolar în instituțiile de
educație timpurie.
Valorea aplicativă a acestui ghid este relevantă și
complementară în raport cu reperele fundamentale ale Monografiei,
care delimitează temele și modulele de studiu pe domenii de
dezvoltare ale copilului preșcolar cu titlul de recomandare esențiale
pentru înțelegerea problematicii specifice educației timpurii.
Totodată, caracterul său orientativ oferă posibilitatea avansării unor
posibile recomandări metodologice axate pe cele cinci domenii de
dezvoltare ale copilului: dezvoltarea fizică, sănătate și igienă
personală; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea capacităților
și atitudinilor de învățare; dezvoltarea limbajului, a comunicării și
a premiselor citit-scrisului; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea
lumii.
11. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la
proiectul dat pe anul 2017 (conform formei 4 din structura raportului)
Articole din reviste naţionale - 3
categoria C
1. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C.; DUMINICĂ, S. Noi abordări de dezvoltare a
curriculumului și tehnologiilor educaționale în educația timpurie. În: Univers Pedagogic. 2017,
nr.1(53), pp.20-26. ISSN 1811-5470.
2. DUMINICĂ, S.; DASCAL, A. Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în educație
timpurie. În: Univers Pedagogic. 2017, nr.2(54), pp.20-28. ISSN 1811-5470.
3. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C.; DUMINICĂ, S.; DASCAL, A. Percepții și opinii ale
cadrelor didactice privind metodologia de asigurare a procesului educației timpurii în raport cu SÎDC.
În: Univers Pedagogic. 2017, nr.3(55), .... ISSN 1811-5470.

1.

Articole în culegeri naţionale – 17
CLICHICI, V. Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calității în educația timpurie. În:
Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale, 09-10
noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.116-119.
ISBN 978-9975-48-118-2.

2.

CLICHICI, V. Metode de verificare a performanțelor copiilor la domeniul dezvoltarea cognitivă și
cunoașterea lumii în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul
eduațional: deziderate actuale, 09-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE,
(Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.134-137. ISBN 978-9975-48-118-2.

3.

CLICHICI, V. Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la
preșcolari. În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul
European al Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”,
2017. pp. 148-151. ISBN 978-9975-88-021-3.

4.

CLICHICI, V. Asigurarea dezvoltării și învățării copiilor prin prisma pedagogiei constructive. În:
Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane
(ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [et.al.]. Chișinău: UPS „Ion Creangă” (Tipogr.
Primex-Com), 2017. pp.326-333. ISBN 978-9975-46-325-6.

5.

CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C. Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor
de învățare în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul educaţional:
relaizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.].
Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. pp.104-108. ISBN 978-9975-132-97-8.
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6.

DASCAL, A. Evaluarea performanţelor preşcolarilor prin intermediul metodelor şi tehnicilor
alternative. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate
actuale, 09-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”),
2017. pp.156-159. ISBN 978-9975-48-118-2.

7.

DASCAL, A. Particularităţile specifice copiilor de 3-7 ani în cadrul domeniului dezvoltarea fizică,
sănătatea și igiena personală. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul educaţional:
relizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.].
Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. pp.272-276. ISBN 978-9975-48-118-2.

8.

DASCAL, A. Impactul familiei asupra dezvoltării fizice, sănătăţii şi igienei personale la copiii de
vârstă preşcolară. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a
valorilor etern-umane (ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS
„Ion Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017. pp.159-166. ISBN 978-9975-46-325-6.

9.

DASCAL, A. Impactul formativ-educativ al activităţilor la domeniul dezvoltarea fizică, a sănătății și
igienei personale în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi
problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan
[et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp.120-124. ISBN 978-9975-88-021-3.

10. DASCAL, A.; DUMINICĂ, S. Competenţele profesionale ale educatorului în realizarea proiectării
activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt.-Practică națională cu
participare intern.: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din
perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar, 27-28 octombrie 2017.
/com. șt.: E.Coropceanu [et.al], vol. I. Chișinău: UST, 2017. pp. 67-71. ISBN 978-9975-76-214-4.
11. DUMINICĂ, S. Competențe profesionale în proiectarea interdisciplinară a conținuturilor la domeniul
„Dezvoltarea limbajului și a comunicării”. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul
educaţional: relizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim
[et. al.]. Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. pp.187-190. ISBN 978-9975-48-118-2.
12. DUMINICĂ, S. Analiza tendințelor internaționale cu privire la educația de gen a copiilor în familii la
etapa actuală. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a
valorilor etern-umane (ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS
„Ion Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017. pp.166-177. ISBN 978-9975-46-325-6.
13. DUMINICĂ, S. Învățarea activă și interdisciplinaritatea în instituțiile de educație timpurie. În:
Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al
Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017.
pp.117-120. ISBN 978-9975-88-021-3.
14. DUMINICĂ, S. Organizarea activităților de evaluare prin TIC în cadrul instituțiilor de educație
timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale,
09-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017.
pp.150-152. ISBN 978-9975-48-118-2.
15. STRAISTARI-LUNGU, C. Evaluarea progresului preșcolarului. În: Materialele Conferinţei Şt.
Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale, 09-10 noiembrie 2017 /coord.șt.
L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.147-150. ISBN 978-9975-48-1182.
16. STRAISTARI-LUNGU, C., (coautor). Rolul părinţilor în studierea unei limbi străine în preşcolaritate.
În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor eternumane (ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS „Ion Creangă”
(Tipogr. Primex-Com), 2017. pp.334-340. ISBN 978-9975-46-325-6.
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17. STRAISTARI-LUNGU, C. Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma
domeniului dezvoltării socio-emoţionale. În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi
problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan
[et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp. 151-156. ISBN 978-9975-88-021-3.
Articole din alte reviste naţionale (de popularizare a ştiinţei) – 6
1. CLICHICI, V. Învățarea și dezvoltarea holistică în educația timpurie. În: Revista Grădiniţa
Modernă. 2017, nr.3, pp. 3-8.
2. CLICHICI, V. Educația timpurie – o treaptă importantă a învățământului general. În: Univers
Pedagogic Pro. 2017, 16 septembrie, nr.33 (587), pp.5.
3. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C. Maria Hadîrcă, adeptă a creativității științifice. În:
Univers Pedagogic Pro. 2017, 09 noiembrie, nr.39 (593), pp.4.
4. CLICHICI, V. Evaluarea – elementul cheie în asigurarea calității. În: Univers Pedagogic Pro.
2017, 21 decembrie, nr.45-46 (599-600), pp.5.
5. DASCAL, A.; DUMINICĂ, S. O nouă viziune cu privire la proiectarea curriculară a activităţilor
în educaţie timpurie. În: Revista Grădiniţa Modernă. 2017, nr.3, pp. 16-19.
6. DUMINICĂ, S. Necesitatea educației de gen în cadrul instituției de educație timpurie. În: Revista
Grădiniţa Modernă. 2017, nr. 4, pp. 5-10.
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2017
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice și aplicative constă în elaborarea monografiei
„Metodologia de de aplicare a curriculumului dezvoltat în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare
în educația timpurie” și a ghidului metodologic. În acest context, rezultatele cercetării oferă oportunitatea
de asigurare metodologică a sporirii gradului de convergență dintre curriculum dezvoltat și standarde.
Valoarea teoretico-aplicativă a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului rezidă în
implimentarea eficientă a instrumentelor pedagogice de aplicare a curriculumului dezvoltat în
corespundere cu standardele de învăţare și dezvoltare în cadrul instituțiilor de educație timpurie.
Impactul produselor curriculare de calitate pentru ciclul Educație Timpurie este una prioritară
pentru R.Moldova. Prin urmare, principalele rezultate științifice ale activității de cercetare beneficiază
cadrele didactice/manageriale și copiii de vârstă preșcolară din instituțiile de educație timpurie prin
elucidarea recomandărilor curriculare și metodologice axate pe cele cinci domenii de dezvoltare ale
copilului: dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea
capacităților și atitudinilor de învățare; dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor cititscrisului; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.
12.

13. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul
proiectului în anul 2017 (pînă la 300 cuvinte)
Cercetarea desfășurată în cadrul proiectului pe parcursul anului 2017 a generat mai multe rezultate:
 Au fost stabilite aspectele teoretice și praxiologice de îmbunătățire ale Metodologiei de aplicare a
curriculumului dezvoltat în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie (în variantă
de proiect), care a evidențiat completarea următoarelor contribuții:
- argumentarea științifică privind necesitatea perfecționării metodologiei curriculare în raport cu
standardele de învățare și dezvoltare din educația timpurie prin continuitatea proiectării de activitate
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educativă cu adaptarea celor mai eficiente metode, în condițiile schimbărilor permanente care apar la nivelul
corelației subiect-obiect/copil-educator;
- dezvolarea reperelor conceptuale și metodologice pentru vârsta de copii preșcolară (5-6 ani; 6-7 ani)
privind condițiile de aplicare a curriculumului în raport cu standardele de învățare și dezvoltare;
- orientarea acțiunii complexe a tehnologiilor educaționale prin elaborarea modelului pedagogic și
instrumentele pedagogice privind progresul învățării și dezvoltării copilului preșcolar în grădiniță.

 Au fost aplicate în demersul experimental Instrumentele pedagogice de aplicare a curriculumului
dezvoltat în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie care au beneficiat 150 de
cadre didactice din grădinițele-pilot. Aplicarea instrumentelor pedagogice în cadru instituțiilor de educație
timpurie a facilitat proiectarea curriculară a activităților educative în baza standardelor, specificate pe vârste
de grupe de copii (grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, grupa pregătitoare). Totodată, s-au stabilit
concluzii și recomandări preliminarii în cadrul unui studiu privind realizarea experimentului-metodologic
în opt instituții de educație timpurie.

 Au fost elaborate o monografie și un ghid metotologic privind aplicarea eficientă a curriculumului
dezvoltat în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie, care oferă repere
fundamentale în asigurarea calității și eficienței procesului educațional al tuturor copiilor de vârstă
preșcolară în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova.
14. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
Ministerul Educaţiei, instituțiile din învățământ superior; instituţiile de educație timpurie; etc.

Conducătorul proiectului

Clichici Veronica, dr. ,

_________________
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Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele
Doctor în științe pedagogice, Clichici Veronica
II. Activitatea ştiinţifică
Cercetător științific. Sectorul Educație Timpurie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

2
5
4

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
A fost coordonată științific proiectarea și realizarea monografiei „Metodologia de aplicare
a curriculumului dezvoltat în raport cu SÎDET”, elaborarea capitolelor teoretico-aplicative:
Domeniul dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; Domeniul capacități și atitudini de
învățare; Tehnologii educaționale moderne de implementare a curriculumului dezvoltat în
educația timpurie, apoi experimentată prin validarea modelului și a instrumentelor pedagogice
elaborate pe domenii de dezvoltare ale copilului de vârsta 3-7 ani în cadrul instituțiilor de
educație timpurie.
S-a elaborat un mini-studiu privind opinia cadrelor didactice referitor la metodologie, un
capitol în Ghidul metodologic privind abordarea tehnologiilor educaționale de integrare a
domeniilor de dezvoltare a copilului.
Rezultatele cercetării sunt reflectate în publicații științifice.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
Șef sector Educație Timpurie
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
- Diplomă pentru contribuție științifică în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate actuale”, 09-10 noiembrie 2017, Chișinău, nr.104.
- Diplomă de participare la Conferința Științifică Internațională „Managementul educaţional: relaizări
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şi perspective de dezvoltare”, 27 aprilie 2017, Bălți.
- Certificat de participare la Conferința Științifică Internațională „Familia – factor existențial de
promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”, 15-16 mai 2017, Chișinău.
- Certificat de Formator al IȘE prin care se confirmă instruirea în cadrul Proiectului „Reforma
Învățământului în Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Educației, privind implementarea
Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice / de conducere din învățământul
general, 22 iunie 2017.
- Certificat de participare „Competences for democratic culture in the system of secondary education
in the Republic of Moldova”, în cadrul Proiectului „Promoting Human Rights Education and
Democratic Citizenship in Eastern Partnership countries”, octombrie 2017.
VIII. Alte activităţi
-

-

-

Membru al Consiliului Științifico-Didactic al IȘE, februarie – până în prezent, 2017.
Avizarea lucrărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării:
• Standarde minime de dotare a instituțiilor de educație timpurie, 15 ianuarie 2017.
• Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creşă, 27 martie, 2017.
• Cum să devii un părinte mai bun pentru copilul tău? Ghid pentru părinții care educă copiii cu vârsta de sub 3
ani, 27 martie 2017.
• Pachetul de resurse „Educație Parentală” pentru domeniu Educației Timpurii, 19 decembrie 2017.
Participare în cadru AȘM privind Raportul activității științifice și inovaționale pe perioada anului 2016, ianuarie
2017.
Participant în cadrul grupului de lucru Educație Timpurie pentru consultarea experților UNICEF privind
elaborarea Pachetul standard de servicii educaționale pentru învățământul general, 22 februarie 2017.
Participant la masa rotundă pentru discuții deschise referitor la Cadrul de referință a noului Curriculum Național,
15 martie 2017.
Participant în ședința grupului de experți internaționali UNICEF în parteneriat cu Universitatea Yale pentru
discutarea unui studiu cu privire la Administrarea, asigurarea accesului și calitatea serviciilor de educație
timpurie la nivel local, 24 martie, 2017.
Participare în cadru IȘE, Colocviul științific „Competența - o nouă modă în educație?”, organizată de Vasile
Flueraș, dr., Cluj-Napoca, România, 12 mai 2017.
Expertizarea tezei de doctor în pedagogie Fundamente pedagogige ale învățării limbilor străine în educația
timpurie, autor: C.Straistari-Lungu în cadrul ședinței lărgite a sectorului Educație Timpurie, IȘE, 18 mai 2017.
Participare la Master Class privind dezvoltarea senzorio-motorie a copiilor prin modelarea artistică, organizat
de Catedra Învățământ primar și educație preșcolară, IȘE, la data de 29 mai 2017.
Participare în cadru AȘM privind lansarea de carte „Interogații pedagogice”, coord. T.Callo, dr. hab. prof. univ.;
autori, dr. hab. prof. univ.: V.Țvircun, L.Cuznețov, V.Guțu, L.Pogolșa, V.Cojocaru, 15 iunie 2017.
Manager al grupului Evaluarea criterială prin descriptori, IȘE, 18-20 august 2017.
Participare la lansarea de carte „Ion Botgros – puterea de a fi tu însuți. Interferențe științifice și spirituale, 75 de
la naștere”, Biblioteca IȘE, 24 august 2017.
Participant în cadrul trainingului internațional Competențe pentru o cultură democratică în sistemul de
învățământ secundar general din Republica Moldova, ME, 15-18 octombrie 2017.
Formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor
didactice din învățământul general, septembrie – noiembrie, 2017.
Participant în cadrul seminarului metodologic Exemple de bune practici de implementare a TIC în Coreea de
Sud, IȘE, 30 noiembrie 2017.
Moderator în cadrul secțiunii II Evaluarea în educația timpurie și învățământ primar, Conferința Științifică
Internațională, IȘE, 09 noiembrie 2017.
Au fost expertizate articolele științifice de participare la Conferința Științifică organizată de IȘE, domeniul
educație timpurie.
Au fost elaborate 2 avize privind recenzarea articolelor științifice pentru publicare în revista națională Univers
Pedagogic, IȘE, 2017.
Participare în ședințele Secției Managementul Calității privind expertizarea lucrărilor științifice din cadrul IȘE,
pe perioada anului 2017.

Semnătura
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Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
IX. Titlul, numele şi prenumele
Duminică Stella, master în pedagogie
X. Activitatea ştiinţifică
Cercetător științific. Sectorul Educație Timpurie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
XI. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

3
6

XII. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
S-a elaborat și implementat în instituțiile de educație timpurie „Metodologia de aplicare a
curriculumului” la domeniile Dezvoltarea limbajului și a comunicării, și premiselor citit-scrisului
și Dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare în raport cu standardele educaționale.
S-au stabilit tehnologii educaționale specifice acestor domenii și recomandări
metodologice pentru cadrele didactice.
Rezultatele sunt reflectate în publicații științifice.
XIII. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

-

XIV. Activitatea managerială
XV. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
- Diplomă pentru contribuție științifică în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate actuale”, 09-10 noiembrie 2017, Chișinău.
-

Diplomă de participare la ConferințaȘtiințifică Internațională „Managementul educaţional: relaizări
şi perspective de dezvoltare”, 27 aprilie 2017, Bălți.
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-

Diplomă de certificare a prezentării comunicării în cadrul Conferinţei ştiințifico-practică
internațională „Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva
interconexiunii învăţământului modern general şi universitar”, 27-28 octombrie 2017, Chișinău.

-

Certificat de participare la Conferința Științifică Internațională „Familia – factor existențial de
promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”, 15-16 mai 2017, Chișinău.

-

Certificat de Formator al IȘE prin care se confirmă instruirea în cadrul Proiectului „Reforma
Învățământului în Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Educației, privind implementarea
Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice / de conducere din învățământul general,
22 iunie 2017.

XVI. Alte activităţi
-

Participare în cadru IȘE, Colocviul științific „Competența - o nouă modă în educație?”, organizată de
Vasile Flueraș, dr., Cluj-Napoca, România, 12 mai 2017.
Participare la Master Class privind dezvoltarea senzorio-motorie a copiilor prin modelarea artistică,
organizat de Catedra Învățământ primar și educație preșcolară, IȘE, la data de 29 mai 2017.
Formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de competență profesională a
cadrelor didactice din învățământul general, septembrie – noiembrie, 2017.
Semnătura
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Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilorcorespondenţi ai AŞM
XVII. Titlul, numele şi prenumele:
Straistari-Lungu Cristina, master în pedagogie şi ştiinţe sociale
XVIII. Activitatea ştiinţifică
Cercetător ştiinţific, Sectorul Educaţie Timpurie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
XIX. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

3
4
4
-

XX. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Am elaborat capitol în monografia „Metodologia de aplicare a curriculumului dezvoltat
în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie”, experimentată prin
validarea instrumentelor pedagogice elaborate la domeniul “Dezvoltarea socio-emoţională” în
cadrul instituțiilor de educație timpurie.
Am elaborat capitolul „Modalităţi de evaluare a copilului preşcolar în instituţiile de
educaţie timpurie” în „Ghidul metodologic de aplicare a curriculumului dezvoltat în raport cu
standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie”.
Rezultatele cercetării sunt reflectate în publicaţii științifice.
XXI. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1

XXII. Activitatea managerială

-

Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.

12

-

Diplomă pentru contribuție științifică în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate actuale”, 09-10 noiembrie 2017, Chișinău, nr.104.

-

Diplomă de participare la ConferințaȘtiințifică Internațională „Managementul educaţional: relaizări
şi perspective de dezvoltare”, 27 aprilie 2017, Bălți.

-

Certificat de participare la Conferința Științifică Internațională „Familia – factor existențial de
promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”, 15-16 mai 2017, Chișinău.

-

Certificat de Formator al IȘE prin care se confirmă instruirea în cadrul Proiectului „Reforma
Învățământului în Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Educației, privind implementarea
Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice / de conducere din învățământul general,
22 iunie 2017.

XXIII. Alte activităţi
-

-

Lector universitar, catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar, IŞE (curs ECD);
Participare în cadru IȘE, Colocviul științific „Competența - o nouă modă în educație?”, organizată de
Vasile Flueraș, dr., Cluj-Napoca, România, 12 mai 2017.
Participare la Master Class privind dezvoltarea senzorio-motorie a copiilor prin modelarea artistică,
organizat de Catedra Învățământ primar și educație preșcolară, IȘE, la data de 29 mai 2017.
Participare în cadru AȘM privind lansarea de carte „Interogații pedagogice”, coord. T.Callo, dr. hab.
prof. univ.; autori, dr. hab. prof. univ.: V.Țvircun, L.Cuznețov, V.Guțu, L.Pogolșa, V.Cojocaru, 15
iunie 2017.
Formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de competență profesională a
cadrelor didactice din învățământul general, septembrie – noiembrie, 2017.
Semnătura

13

Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilorcorespondenţi ai AŞM
XXIV. Titlul, numele şi prenumele:
Dascal Angela, master în pedagogie
XXV. Activitatea ştiinţifică
Cercetător ştiinţific, Sectorul Educaţie Timpurie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
XXVI. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

2
5
5

XXVII. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Am elaborat capitol în monografia „Metodologia de aplicare a curriculumului dezvoltat
în raport cu standardele de învăţare și dezvoltare în educația timpurie”, experimentată prin
validarea instrumentelor pedagogice elaborate la domeniul “Dezvoltarea fizică, sănătate și
igiena personală” și „Capacități și atitudini de învățare” în cadrul instituțiilor de educație
timpurie.
Am elaborat capitolul „Proiectarea curriculară a activităților în instituțiile de educație
timpurie” în „Ghidul metodologic de aplicare a curriculumului dezvoltat în raport cu standardele
de învăţare și dezvoltare în educația timpurie”.
Rezultatele cercetării sunt reflectate în publicaţii științifice.
XXVIII. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1
-

XXIX. Activitatea managerială

-

Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
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-

Diplomă pentru contribuție științifică în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate actuale”, 09-10 noiembrie 2017, Chișinău.

-

Diplomă de participare la ConferințaȘtiințifică Internațională „Managementul educaţional: relaizări
şi perspective de dezvoltare”, 27 aprilie 2017, Bălți.

-

Diplomă de certificare a prezentării comunicării în cadrul Conferinţei ştiințifico-practică
internațională „Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva
interconexiunii învăţământului modern general şi universitar”, 27-28 octombrie 2017, Chișinău.

-

Certificat de participare la Conferința Științifică Internațională „Familia – factor existențial de
promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”, 15-16 mai 2017, Chișinău.

-

Certificat de Formator al IȘE prin care se confirmă instruirea în cadrul Proiectului „Reforma
Învățământului în Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Educației, privind implementarea
Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice / de conducere din învățământul general,
22 iunie 2017.

XXX. Alte activităţi
-

-

Participare în cadru IȘE, Colocviul științific „Competența - o nouă modă în educație?”, organizată de
Vasile Flueraș, dr., Cluj-Napoca, România, 12 mai 2017.
Ora metodică în Inst. de educație timpurie Nr. 80, Chișinău, 17 mai 2017.
Participare la Master Class privind dezvoltarea senzorio-motorie a copiilor prin modelarea artistică,
organizat de Catedra Învățământ primar și educație preșcolară, IȘE, la data de 29 mai 2017.
Seminar metodologic Educaţia preşcolară – premisă a integrării cu succes în societatea
contemporană, realizat în Inst. de educație timpurie 130 în parteneriat cu ME, IȘE, DGETS, DETS,
sectorul Râşcani, 16 august 2017.
Manager al grupului Evaluarea criterială prin descriptori, IȘE, 18-20 august 2017.
Formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de competență profesională a
cadrelor didactice din învățământul general, septembrie – noiembrie, 2017.
Semnătura
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For ma 4

Anexă la Raportul de activitate a organizaţiei
____Institutul de Științe ale Educației_____
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

LISTA
lucrărilor publicate în anul 2017
Articole din reviste naţionale - 3
categoria C
1. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C.; DUMINICĂ, S. Noi abordări de dezvoltare a curriculumului
și tehnologiilor educaționale în educația timpurie. În: Univers Pedagogic. 2017, nr.1(53), pp.20-26. ISSN
1811-5470.
2. DUMINICĂ, S.; DASCAL, A. Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în educație
timpurie. În: Univers Pedagogic. 2017, nr.2(54), pp.20-28. ISSN 1811-5470.
3. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C.; DUMINICĂ, S.; DASCAL, A. Percepții și opinii ale
cadrelor didactice privind metodologia de asigurare a procesului educației timpurii în raport cu SÎDC.
În: Univers Pedagogic. 2017, nr.3(55), .... ISSN 1811-5470.
Articole în culegeri naţionale – 17
1. CLICHICI, V. Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calității în educația timpurie. În:
Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale, 09-10
noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.116-119.
ISBN 978-9975-48-118-2.
2. CLICHICI, V. Metode de verificare a performanțelor copiilor la domeniul dezvoltarea cognitivă și
cunoașterea lumii în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul
eduațional: deziderate actuale, 09-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE,
(Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.134-137. ISBN 978-9975-48-118-2.
3. CLICHICI, V. Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari.
În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al
Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp. 148151. ISBN 978-9975-88-021-3.
4. CLICHICI, V. Asigurarea dezvoltării și învățării copiilor prin prisma pedagogiei constructive. În:
Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane
(ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS „Ion Creangă” (Tipogr.
Primex-Com), 2017. pp.326-333. ISBN 978-9975-46-325-6.
5. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C. Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de
învățare în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul educaţional:
relaizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.].
Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. pp.104-108. ISBN 978-9975-132-97-8.
6. DASCAL, A. Evaluarea performanţelor preşcolarilor prin intermediul metodelor şi tehnicilor alternative.
În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale, 09-10
noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.156-159.
ISBN 978-9975-48-118-2.
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7. DASCAL, A. Particularităţile specifice copiilor de 3-7 ani în cadrul domeniului dezvoltarea fizică,
sănătatea și igiena personală. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul educaţional: relizări
şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.]. Bălţi: Univ.
de Stat „A.Russo”. pp.272-276. ISBN 978-9975-48-118-2.
8. DASCAL, A. Impactul familiei asupra dezvoltării fizice, sănătăţii şi igienei personale la copiii de vârstă
preşcolară. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor
etern-umane (ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS „Ion
Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017. pp.159-166. ISBN 978-9975-46-325-6.
9. DASCAL, A. Impactul formativ-educativ al activităţilor la domeniul dezvoltarea fizică, a sănătății și
igienei personale în educația timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele
integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul:
US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp.120-124. ISBN 978-9975-88-021-3.
10. DASCAL, A.; DUMINICĂ, S. Competenţele profesionale ale educatorului în realizarea proiectării
activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt.-Practică națională cu
participare intern.: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva
interconexiunii învăţământului modern general şi universitar, 27-28 octombrie 2017. /com. șt.:
E.Coropceanu [et.al], vol. I. Chișinău: UST, 2017. pp. 67-71. ISBN 978-9975-76-214-4.
11. DUMINICĂ, S. Competențe profesionale în proiectarea interdisciplinară a conținuturilor la domeniul
„Dezvoltarea limbajului și a comunicării”. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Managementul
educaţional: relizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim
[et. al.]. Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. pp.187-190. ISBN 978-9975-48-118-2.
12. DUMINICĂ, S. Analiza tendințelor internaționale cu privire la educația de gen a copiilor în familii la
etapa actuală. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a
valorilor etern-umane (ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS
„Ion Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017. pp.166-177. ISBN 978-9975-46-325-6.
13. DUMINICĂ, S. Învățarea activă și interdisciplinaritatea în instituțiile de educație timpurie. În:
Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al
Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp.117120. ISBN 978-9975-88-021-3.
14. DUMINICĂ, S. Organizarea activităților de evaluare prin TIC în cadrul instituțiilor de educație
timpurie. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale,
09-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.]. Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.150152. ISBN 978-9975-48-118-2.
15. STRAISTARI-LUNGU, C. Evaluarea progresului preșcolarului. În: Materialele Conferinţei Şt. Intern.:
Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale, 09-10 noiembrie 2017 /coord.șt. L.Pogolșa [et.al.].
Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. pp.147-150. ISBN 978-9975-48-118-2.
16. STRAISTARI-LUNGU, C., (coautor). Rolul părinţilor în studierea unei limbi străine în preşcolaritate. În:
Materialele Conferinţei Şt. Intern.: Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane
(ediţia a II-a), 15-16 mai 2017. /coord. șt. L. Cuznețov [at.al.]. Chișinău: UPS „Ion Creangă” (Tipogr.
Primex-Com), 2017. pp.334-340. ISBN 978-9975-46-325-6.
17. STRAISTARI-LUNGU, C. Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului
dezvoltării socio-emoţionale. În: Materialele Conferinţei Şt.Intern.: Perspectivele şi problemele
integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 07 iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul:
US „B.P.Hasdeu”, 2017. pp. 151-156. ISBN 978-9975-88-021-3.
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Articole din alte reviste naţionale (de popularizare a ştiinţei) – 6
1. CLICHICI, V. Învățarea și dezvoltarea holistică în educația timpurie. În: Revista Grădiniţa Modernă.
2017, nr.3, pp. 3-8.
2. CLICHICI, V. Educația timpurie – o treaptă importantă a învățământului general. În: Univers Pedagogic
Pro. 2017, 16 septembrie, nr.33 (587), pp.5.
3. CLICHICI, V.; STRAISTARI-LUNGU, C. Maria Hadîrcă, adeptă a creativității științifice. În: Univers
Pedagogic Pro. 2017, 09 noiembrie, nr.39 (593), pp.4.
4. CLICHICI, V. Evaluarea – elementul-cheie în asigurarea calității. În: Univers Pedagogic Pro. 2017, 21
noiembrie, nr. 45-46 (599-600), pp.4.
5. DASCAL, A.; DUMINICĂ, S. O nouă viziune cu privire la proiectarea curriculară a activităţilor în
educaţie timpurie. În: Revista Grădiniţa Modernă. 2017, nr.3, pp. 16-19.
6. DUMINICĂ, S. (coautor) Necesitatea educației de gen în cadrul instituției de educație timpurie. În:
Revista Grădiniţa Modernă. 2017, nr. 4, pp. 5-10.

Secretarul ştiinţific

______________________________
(semnătura)
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Forma 6
Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei
___Institutul de Științe ale Educației__
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării
LISTA
cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei la 31.12. 2017 pe subdiviziuni
Nr. d/o

Numele, prenumele

Anul naşterii

Specialitatea
(denumirea şi cifrul)

Gradul ştiinţific,
anul conferirii

Teoria generală a
educației 531.01
Pedagogie;
Științe sociale:
Psiholog. socială și
corecțională 32.
Pedagogie şi
psihologie - 19.00.13

doctor, 2015

Bază/cumul/
acord de
muncă
Bază

fără grad

Bază

fără grad

Bază

Pedagogie şi
psihologie - 19.00.13

fără grad

Bază

1.

Clichici Veronica

1984

2.

Staristari-Lungu Cristina

1983

3.

Duminică Stella

1979

4.

Dascal Angela

1980

Funcţia, telefon
șef sector,
022-400-714
cercetător
științific,
022-400-714
cercetător
științific,
022-400-714
cercetător
științific,
022-400-714

Denumirea subdiviziunilor (laboratoarelor, sectoarelor)
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For ma 8
Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei
___Institutul de Științe ale Educației__
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi
inovării
ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
I. Denumirea manifestării
Atelier de comunicări științifice: Evaluarea în educația timpurie și învățământ
primar, 09 noiembrie 2017
II. Denumirea organizaţiei
Institutul de Științe ale Educației
III. Preşedintele comitetului de organizare
Clichici Veronica, doctor în științe pedagogice, sectorul Educație Timpurie,
Institutul de Științe ale Educației
IV. Participanţi
30 participanți – doctori, doctori conferențiari, cercetători științifici,
doctoranzi, cadre didactice și manageriale din instituțile de învățământ preșcolar
și primar din republică.
V.Recomandările manifestării ştiinţifice
Comunicările științifice cu genericul „Relevanțe metodologice în educația
timpurie și învățământul primar” au fost relevante prin valoarea lor științificodidactică. În vederea acelor discuții tematice înscrise în programul Secțiunii II au
fost identificate următoarele recomandări:

• Evaluarea rămâne în continuare a fi elementul fundamental al
asigurării calității în educația timpurie și învățământ primar.
• Abordarea utilizării TIC în instituțiile de educație timpurie constituie
o modalitate prioritară de sporire a calității organizării procesului educațional.
• Metodologia evaluării pe domenii de dezvoltare ale copilului devenită
strigentă în acțiunea pedagogică, și în special dezvoltarea socio-emoțională a
copilului, rămâne o întrebare deschisă: - Cum evaluăm afecțiunea copilului?
• Inițierea și organizarea unor traininguri, seminare, formări ale
adulților / părinților în vederea schimbării reconceptualizării evaluării în
procesul educației timpurii și învățământ primar.
• Valoarea autoaprecierii copilului preșcolar ceea cei revine rolul
generic, care, prin anumite formațiuni psihologice, pune în acțiune noi
energii, stimulând, astfel, formarea la copii ai imaginii de sine, a Eu-lui
personal, fapt care ar determina realizarea fără mari dificultăți a evaluării fără
note la treapta Învățământului Primar. Din această perspectivă, reformarea
sistemului de evaluare în învățământul primar, bazat pe criterii și descriptori
depinde de calitatea formării la copiii din treapta preșcolară pentru o
continuitate eficientă în treapta de învățământ primar,
Secretarul ştiinţific______________________________
(semnătura)
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For ma 9
Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei
___Institutul de Științe ale Educației__
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi
inovării
DATE
despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2017
Denumirea lucrărilor
Executantul (laboratorul, secţia)
Conducătorul (gradul ştiinţific, numele,
prenumele)

Locul implementării
(întreprinderea,
organizaţia)

1.
2.
Metodologia privind aplicarea eficientă a
Instituțiile de
curriculumului dezvoltat în raport cu
educație timpurie din
standardele de învăţare și dezvoltare în
R.Moldova
educația timpurie.
Executanții: Sectorul Educație Timpurie
Conducător: Clichici Veronica, dr. în
științe pedagogice

Volumul
implementării,
efectul
economic
(social)
preconizat sau
real

3.

100%
La scară
națională

Prin ce act/document se
confirmă faptul
implementării (contract,
proces-verbal, acord de
colaborare etc.)
4.
În conformitate cu
obiectivele proiectului
instituțional:
15.817.06. 18A
Asigurarea ştiinţifică,
curriculară şi
metodologică a calităţii
şi eficienţei procesului
de educaţie timpurie

Directorul

_________________________________
(semnătura)
Secretarul ştiinţific _________________________________
(semnătura)
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Forma 11
Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei
___Institutul de Științe ale Educației__
denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi
inovării
Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării

Emisiunea TV / Radio

Tematica intervievării

Numele, prenumele
intervievatului

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.
Numele, prenumele autorului

Denumirea articolului

Ziarul, revista

Clichici Veronica

Educația timpurie – o treaptă
importantă
a
învățământului
general.
Maria Hadîrcă, adeptă a creativității
științifice.

Univers Pedagogic Pro. 2017,
16 septembrie, nr.33 (587), pp.5.

Clichici Veronica,
Stristari-Lungu Cristina

Univers Pedagogic Pro. 2017,
09 noiembrie, nr.39 (593), pp.4.

Clichici Veronica

Învățarea și dezvoltarea holistică în Revista Grădiniţa Modernă. 2017,
educația timpurie.
nr.3, pp. 3-8.

Dascal Angela, Duminică Stella

O nouă viziune cu privire la
proiectarea curriculară a
activităţilor în educaţie timpurie.
Evaluarea – elementul-cheie în
asigurarea calității.

Revista Grădiniţa Modernă. 2017,
nr.3, pp. 16-19.

Necesitatea educației de gen în
cadrul instituției de educație
timpurie.

Revista Grădiniţa Modernă. 2017,
nr. 4, pp. 5-10.

Clichici Veronica

Duminică Stella

Univers Pedagogic Pro. 2017,
21 decembrie, nr. 45-46 (599-600),
pp.4.

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde
Denumirea manifestării
ştiinţifice, expoziţii, workshopu-uir, tîrguri, mese
rotunde

Participanţii

Grup de lucru Educație Timpurie
pentru consultarea experților
UNICEF privind elaborarea
Pachetul standard de servicii
educaționale pentru învățământul
general, Ministerul Educației,
IPP, 22 februarie 2017.
Masă rotundă referitor la Cadrul
de referință a noului Curriculum

Clichici V.

• Sugestii de
recomandare la
Nomenclatorul
servicii
educaționale
timpurii.

Clichici V.,
Straistari-Lungu C.,

• Discuții deschise

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute
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Național, 15 martie 2017.
Grup de experți internaționali
UNICEF în parteneriat cu
Universitatea Yale cu privire la
inițierea studiului Administrarea,
asigurarea accesului și calitatea
serviciilor de educație timpurie la
nivel local, IȘE, Chișinău, 24
martie, 2017.

Duminică S.
Pogolșa L.,
Pascari V.,
Clichici V.

Conferinţa științifică
internațională Managementul
educaţional: relaizări şi
perspective de dezvoltare, Univ.
de Stat „A. Russo” din Bălți, 27
aprilie 2017.

Clichici V.,
Straistari-Lungu C.,
Dascal A.,
Duminică S.

Colocviul științific Competența - o
nouă modă în educație?, organizat
de Vasile Flueraș, dr., (ClujNapoca, România), IȘE, Chișinău
12 mai 2017.
Conferinţa ştiinţifică
internaţională Familia – factor
existenţial de promovare a
valorilor etern-umane, (ediţia a IIa), UPS „I.Creangă” din Chișinău,
15-16 mai 2017.

Clichici V.,
Straistari-Lungu C.,
Dascal A.,
Duminică S.
Clichici V.,
Dascal A.,
Duminică S.,
Straistari-Lungu C.

• Descentralizarea
și impactul acesteia
asupra calității și
accesului la serviciile
de educație timpurie
și de îngrijire, precum
și asupra dezvoltării
timpurii a copiilor de
vârstă 3-6 ani.
• Jocul – premisă a
dezvoltării
capacităților și
atitudinilor de
învățare în educația
timpurie.
• Particularităţile
specifice copiilor de
3-7 ani în cadrul
domeniului
dezvoltarea fizică,
sănătatea și igiena
personală.
• Competențe
profesionale în
proiectarea
interdisciplinară a
conținuturilor la
domeniul
„Dezvoltarea
limbajului și a
comunicării”.

• Asigurarea
dezvoltării și învățării
copiilor prin prisma
pedagogiei
constructive.
• Impactul familiei
asupra dezvoltării
fizice, sănătăţii şi
igienei personale la
copiii de vârstă
preşcolară.
• Analiza
tendințelor
internaționale cu
privire la educația de
gen a copiilor în

Diplome
de participare

Certificate
de participare
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Ora metodică în Inst. de educație
timpurie Nr. 80, Chișinău, 17 mai
2017.
Ședințe pedagogice O nouă
viziune cu privire la „Metodologia
de asigurare a procesului
educaţional în instituţiile de
educaţie timpurie” cu cadrele
didactice din Instituțiile de
educație timpurie – pilot,
mun. Chișinău:
Nr. 80, Nr. 130; Nr. 151; Nr. 159;
Nr. 62; Nr. 100; Nr. 1 și 2 din
s.Trușeni; Realizate în perioada
mai-iunie 2017.

Dascal A.

Master Class Dezvoltarea
senzorio-motorie a copiilor prin
modelarea artistică, organizat de
Catedra Învățământ primar și
educație preșcolară, IȘE,
Chișinău, 29 mai 2017.
Conferinţa științifică
internațională Perspectivele şi
problemele integrării în Spaţiul
European al Cercetării şi
Educaţiei.
Univ.
de
Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul, 07 iunie
2017.

Clichici V.,
Straistari-Lungu C.,
Dascal A.,
Duminică S.

Clichici V.,
Dascal A.,
Duminică S.,
Straistari-Lungu C.

Clichici V.,
Dascal A.,
Duminică S.,
Straistari-Lungu C.

familii la etapa
actuală.
• Rolul părinţilor în
studierea unei limbi
străine în
preşcolaritate.
• Proiectarea
activtăţilor în
perioada estivală.
• Actualitatea şi
relevanţa
metodologiei;
• Claritatea şi
plenitudinea reperelor
conceptuale ale
metodolgiei.
• Pertinenţa
metodologiei în
raport cu standardele
de învăţare şi
dezvoltare în educația
timpurie.
• Accesibilitatea
lucrării metodologice
pentru procesul de
educație timpurie.

• Valoarea creativă
a domeniului de
dezvoltare cognitivă
și cunoașterea lumii
la preșcolari.
• Impactul
formativ-educativ al
activităţilor la
domeniul dezvoltarea
fizică, a sănătății și
igienei personale în
educația timpurie.
• Învățarea activă
și
interdisciplinaritatea
în instituțiile de
educație timpurie.
• Particularitățile
psihologice ale
copiilor de 3-6/7 ani
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prin prisma
domeniului
dezvoltării socioemoţionale.
Lansare de carte „Interogații
pedagogice”, coord. T.Callo, dr.
hab. prof. univ.; autori, dr. hab.
prof. univ.: V.Țvircun,
L.Cuznețov, V.Guțu, L.Pogolșa,
V.Cojocaru, AȘM, 15 iunie 2017.
Seminar metodologic Educaţia
preşcolară – premisă a integrării
cu succes în societatea
contemporană, realizat în Inst. de
educație timpurie 130 în
parteneriat cu ME, IȘE, DGETS,
DETS, sectorul Râşcani,
16 august 2017.
Training Internațional
Competences for democratic
culture in the system of secondary
education in the Republic of
Moldova, în cadrul Proiectului
„Promoting Human Rights
Education and Democratic
Citizenship in Eastern Partnership
countries”, 15-18 octombrie 2017.
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Reconceptualizarea formării
iniţiale şi continue a cadrelor
didactice din perspectiva
interconexiunii învăţământului
modern general şi universitar.
Univ. de Stat Tiraspol (Chișinău),
27-28 octombrie, 2017.
Conferinţa ştiinţifică
internaţională Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate
actuale, IȘE, 09-10 noiembrie
2017.

Clichici V.,
Straistari-Lungu C.

Dascal A.

• Noi tendințe de
asigurare a
metodologiei
procesului educației
timpurii în Republica
Moldova.

Clichici V.

Certificat
de participare

Dascal A.,
Duminică S.

• Competenţele
profesionale ale
educatorului în
realizarea proiectării
activităţilor din
instituţiile de educaţie
timpurie.

Diplome
de participare

Clichici V.,
Dascal A.,
Duminică S.,
Straistari-Lungu C.

• Evaluarea –

Diplome
de participare

elementul
fundamental al
asigurării calității în
educația timpurie.
• Evaluarea
performanţelor
preşcolarilor prin
intermediul
metodelor şi
tehnicilor alternative.
• Organizarea
activităților de
evaluare prin TIC în
cadrul instituțiilor de
educație timpurie.
• Evaluarea
progresului
preșcolarului.
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Atelier de comunicări științifice:
Evaluarea în educația timpurie și
învățământul primar în cadrul
Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Evaluarea în
sistemul educațional: deziderate
actuale”, IȘE, 09 noiembrie 2017.
Seminar metodologic Exemple de
bune practici de implementare a
TIC în Coreea de Sud,
IȘE, 30 noiembrie 2017.
Seminar metodologic Dezvoltarea
socio-emoțională a copiilor de
vârstă preșcolară în cadrul
activităților educaționale, realizat
în Instituția de educație timpurie
nr. 225, Chișinău,
13 decembrie 2017.
Grup de lucru la elaborarea
Planul național de implementare
a Strategiei intersectoriale de
dezvoltare a abilităților și
competențelor parentale pentru
anii 2016-2022, MECC,
19 decembrie 2017.
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