EMILIA FURDUI
Specialist în psihologie şi pedagogie specială, cercetător
ştiinţific, sectorul: Asistenţa Psihologică în Educaţie, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, mun. Chişinău.

Executor în cadrul mai multor proiecte cum ar fi:
 Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a
procesului de dezvoltare a personalităţii elevului în contextul sociocultural modern.
11.817.08.75F
 Epistemologia şi praxiologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii.
15.817.06.05F
 Elaborarea curriculumului de formare continuă. Educaţia incluzivă. Grup de lucru
împreună cu specialiştii de la LUMOS;
 Proiectul de strategie: „Egalitate de gen”;
 „Programul național pentru dezvoltarea resurselor umane în învă țămîntul general din
Republica Moldova”;
 Proiectul de evaluare: ,,Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate
elevilor” etc.
Participant la diverse manifestări ştiinţifice: conferinţe ştiinţifice/simpozioane naţionale şi
internaţionale, seminare metodologice, mese rotunde etc.
Cercetările ştiinţifice realizate de autor pe parcursul anilor au tendinţa actuală de a pune accentul şi
prioritatea pe:
 Susținerea procesului de dezvoltare a personalității subiecților cu CES, care se concentrează
pe patru direcții: psihodiagnostic, psihoprofilaxie, psihocorecție și consiliere
psihopedagogică;
 Incluziunea şcolară şi psihosocială a persoanelor cu cerinţe educative speciale;
 Determinarea căilor şi formelor de asistenţă psihologică a acestora în activitatea de învăţare,
comunicare;
 Utilizarea tehnologiilor inovaţionale în recuperarea psihologică a persoanelor cu anumite
nevoi speciale etc.
Autor şi coautor a circa 70 lucrări ştiinţifice: monografii colective (,,Referinţe epistemologice ale
asistenţei psihologice în contextual învăţării pe tot parcursul vieţii”; ,,Repere conceptuale ale
asistenței psihologice în învățarea pe tot parcursul vieții”, IȘE, 2018), ghiduri metodologice
(,,Aplicarea terapiei Snoezelen în reabilitarea psihologică a copiilor cu deficienţe de auz”;
,,Creativitatea - resursă psihologică pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii a persoanelor cu
dizabilităţi”ș.a.), articole în reviste şi culegeri ştiinţifice publicate în ţară şi peste hotare, articole în
publicații electronice etc.
Distincții:
Diplomă, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 10.10.2011; Diplomă de gratitudine profesională,
Institutul de Științe ale Educației, 03.10.2014; Diplomă pentru promovarea prestigiului si valorilor
institutionale, Institutul de Științe ale Educației,nr.77, 20.10.2016; Diplomă de gratitudine
profesională, cu prilejul jubileului de 60 de ani, Institutul de Științe ale Educației.
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