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INFORMAŢII PERSONALE FOCA Eugenia 

 

   str. Puşkin, 29, ap. 53, or. Bălţi, Republica Moldova, cod 3100 

 +373 231 52 485  +373 79764495 

 focaeugenia@mail.ru 

Sexul feminin | Data naşterii 01/01/1978 | Naţionalitatea Republica Moldova 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

Perioada 2011-prezent 

Calificarea Doctorat 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Limba străină (engleză), Informatica, Pedagogia generală (Fundamentele 
pedagogiei, Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Managementul educaţional, Sistemul 
instituţional de educaţie), Teoria şi metodologia cercetării ştiinţelor educaţiei 
(educaţia artistică). 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, or. Bălţi, Republica Moldova 
 

Perioada 2006-2007 
Calificarea / diploma obţinută Master în ştiinţe ale educaţiei 
Disciplinele principale studiate / Management educaţional, Gestionarea resurselor umane în şcoli, Management 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

2011-prezent Lector universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 

Titular de cursuri universitare: Pedagogie. Practica de iniţiere, Managementul 
organizaţiei şcolare, Teoria şi metodologia curriculumului, Managementul activităţilor 
extracurriculare, Etica şi deontologia profesională, Iniţierea în cariera pedagogică, 
Învăţămînt preşcolar inovaţional, Art-pedagogia în activitatea profesorului, 
Managementul clasei de elevi, Educaţia pentru sănătate. 
Coordonator al activităţilor extracurriculare în cadrul facultăţii. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi 
Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei  

2007-2011 Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminare universitare: Pedagogie. Practica de iniţiere, Teoria şi metodologia 
curriculumului, Pedagogie II (pedagogia învăţămîntului primar), Etica şi deontologia 
profesională, Învăţămînt preşcolar inovaţional, Managementul clasei de elevi, Educaţia 
tehnologică, Managementul educaţional şi managementul resurselor umane, Pedagogia 
preşcolară, Măiestria pedagogică. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă 
socială, Catedra de Pedagogie, Pedagogie învăţămînt primar şi preşcolar. 

2006-2010 Coordonator al cercului de creaţie 

Numele şi adresa angajatorului  Casa de Creaţie a Copiilor din mun.Bălţi, str.Hotin 1. 

Activităţi şi responsabilităţi Coordonator al cercului de creaţie „Art-Neo”, Casa de Creaţie a Copiilor 
Tipul şi sectorul de activitate Educaţie şi creaţie artistică 

1999-2006 Învăţătoare la clasele primare 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Primară „Spiridon Vangheli”, mun.Bălţi, str.T.Vladimirescu 23. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea bunei desfăşurări a procesului educaţional, managementul clasei de elevi, 
monitorizarea frecvenţei şi reuşitei elevilor claselor primare, cultivarea valorilor morale şi 
a celor general-umane. 

Tipul şi sectorul de activitate 
Educaţie şi cercetare în cadrul catedrei claselor primare. 

mailto:focaeugenia@mail.ru
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competenţe profesionale 
dobîndite 

organizaţiei şcolare, Metodologia şi etica cercetării, Proiectarea didactică, Alternative 
pedagogice, Management administrativ-financiar, Andragogia, Rezistenţa la 
educaţie, Activitatea ştiinţifico-metodică în unităţile de învăţămînt. 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, din Bălţi, Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Master Degree in Education Sciences 

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în științe ale educației 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Pedagogia generală, Pedagogia preşcolară, Psihopedagogie specială, Psihologia 
generală,Psihologia pedagogică, Etnopedagogia, Rezistenţa la educaţie, Limba 
engleză, Bazele investigațiilor pedagogice, Practica pedagogică în clasele primare şi 
instituţia preşcolară. 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Pedagogie,  
Psihologie și Asistența socială. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Licentiate in education science 

Perioada 1993-1998 
Calificarea / diploma obţinută Pedagogia învăţămîntului primar. Învăţător la clasele primare. 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Pedagogia generală, Pedagogia preşcolară, Psihopedagogie specială, Psihologia 
generală, Educaţie tehnologică, Educaţie plastică, Limba engleză, Bazele 
investigațiilor pedagogice, Didacticile disciplinelor din ciclul primar, Practica 
pedagogică în clasele primare. 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Şcoala Normală din or.Bălţi, USARB 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Education. Primary school teacher 

COMPETENΤE PERSONALE   
 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral   

Limba engleză B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independen
t 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

 Certificat de absolvire a cursului de formare, Engleza (Nivel A1), Centrul de formare 
continuă, nr.16 din 29.06.2011. 

Limba rusă C2 
Utlizator 
experimentat 

C2 
Utlizator 
experimenta
t 

C2 
Utlizator 
experimenta
t 

C2 
Utlizator 
experimentat 

C1 
Utlizator 
experimentat 

 
 Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  comunicare didactică dobîndite prin experienţa profesională în calitate de pedagog; 
comunicare managerială dobîndită prin experienţa în calitate de coordonator al 
activităţilor extracurriculare. 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

coordonarea tezelor de curs şi de licenţă;publicarea materialelor ştiinţifice şi metodice; 
cercetare doctorală; cercetător ştiinţific; 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. 

 

Competenţe informatice  Windows XP, MS Office, Open Office, Excel. 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

interpretare instrumentală, desen, fotografie, istoria muzicii, istoria artelor plastice, scris, 
broderie. 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 

Alte competenţe  Simţ de orientare în teren, practicare şah, tenis. 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

 
 

 lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, 
responsabilitate, abilităţi de comunicare interculturală, managementul 
conflictelor, negocieri. 

 coordonator al activităţilor extracurriculare;  

 tutore al grupelor academice; 

 coordonator al practicii pedagogice; 

 coordonator al grupului de studenţi „Amnesty International” din mun.Bălţi. 
Publicaţii  
(lista incompletă) 

1. FOCA E. Rolul competenţei de „a învăţa să înveţi” în procesul adaptării 
pedagogice a studenţilor. In Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii 
bazat pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiemb. 2012, Ch. : S. n., 
2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 543 p. CZU 37.0(082) O-68 ISBN 978-9975-56-
072-6, pag.388. 

2. FOCA E. „Valorificarea potenţialului tehnicilor art-pedagogice în contextul 
diminuării rezistenţei educaţiei elevilor claselor primare” In: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice “Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi 
sugestii practice”, organizată în cadrul proiectului instituţional “Cercetarea 
fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 1 noiembrie 2012, 
(S.R.L.”Tipografia din Bălţi). ISBN 978-9975-50-093-7. CZU 37.015.3.(082), pag. 
89. 

3. FOCA E. „Incidenţa efectelor didaskogene asupra adaptării şcolare a elevilor de 
vîrstă şcolară mică” In: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice “Rezistenţa 
educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice”, organizată în cadrul 
proiectului instituţional “Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala 
primară rurală”, 1 noiembrie 2012., (S.R.L.”Tipografia din Bălţi) ISBN 978-9975-
50-093-7. CZU 37.015.3.(082), pag.60. 

4. FOCA E., V. RUSOV., „Cultura profesională a cadrelor didactice – condiţie de 
diminuare fenomenului rezistenţei la educaţie a elevilor” In ”Cultura profesională 
a cadrelor didactice. Exigenţe actuale”, simp., şt.internaţion. (Chişinău, 2013). 
Matrialele Simp.Şt.Intern., 16-17 mai 2013. Rep.Moldova, Chişinău, -533 p. ISBN 
978-9975-46-149-8, CZU 37.091(082)=00. 

5. FOCA E., „Dimensiunea etică a culturii profesional-pedagogice în procesul 
adaptării şcolare a elevilor claselor primare” In” Cultura profesională a cadrelor 
didactice. Exigenţe actuale”, simp., şt.internaţion. (Chişinău, 2013). Matrialele 
Simp.Şt.Intern., 16-17 mai 2013. Rep.Moldova, Chişinău (Tipogr. UPS 
”I.Creangă”).-533 p. ISBN 978-9975-46-149-8, CZU 37.091(082)=00, pag. 154-
157. 

6. FOCA E., „ Implicaţiile art-pedagogiei în procesul adaptării şcolare a elevilor 
claselor primare” în „ Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, 
competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013, Chişinău 
: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2013 (Tipogr."Print-Caro"). – 860 p. CZU 
37.0(082)=135.1=111=161.1, pag.426 – 428. 

7. FOCA, E. „Problema adaptării şcolare din perspectiva şcolii moderne” In 
Materialele Colocviului Ştiinţific “Orientări actuale în cercetarea doctorală, Bălţi” 
2013, pag. 216.  

8. FOCA, E. Rutina-strategie adaptivă eficientă a copiilor cu manifestări de 
rezistenţă la educaţie. In: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice „Probleme şi 
soluţii actuale ale parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului 
rezistenţei la educaţie”. Univ.de Stat”A.Russo”, 10 decembrie 2013. Bălţi: 
„S.R.L.”Tipografia din Bălţi”. 

9. FOCA, E. Educaţia părinţilor versus rezistenţa la educaţie a copiilor. In: 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice „Probleme şi soluţii actuale ale 
parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului rezistenţei la 
educaţie”. Univ.de Stat”A.Russo”, 10 decembrie 2013. Bălţi: „S.R.L.”Tipografia 
din Bălţi”. 

10. MARCAUŢAN, V.; FOCA, E. Rezistenţa educaţiei la intersecţia factorilor sociali. 
In: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice „Probleme şi soluţii actuale ale 
parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului rezistenţei la 
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educaţie”. Univ.de Stat”A.Russo”, 10 decembrie 2013. Bălţi: „S.R.L.”Tipografia 
din Bălţi” 

11. ZORILO L., CIOBANU L., FOCA E., RUSOV V., ŞOVA T. Modalităţi de 
soluţionare a fenomenului rezistenţei la educaţie. Ghid pentru părinţi şi cadre 
didactice. Bălţi: SRL „Tipografia din Bălţi”, 2013. 121 p. ISBN 978-9975-4252-3-
0. 

12. ZORILO L., CIOBANU L., FOCA E., RUSOV V., ŞOVA T. Sunt părinte de succes. 
Suport pentru cadrele didactice în activitatea cu părinţii copiilor ce opun 
rezistenţă la educaţie. Bălţi: SRL „Tipografia din Bălţi”, 2013. 66 p. ISBN 978-
9975-4252-4-7. 

13. РУСОВ, В., ШОВА, Т., ФОКА, Е. Педагогическая культура родителей – 
важное условие преодоления сопротивления воспитания младших 
школьников в семье. In: Сборник трудов пятой международной научно-
практической конференций «Актуальные проблемы образования и 
общества», mай, 2014. Ярославль, Россия, стр.180-183. УДК 37.0(63) ББК 
74.04(2) Я 431. ISBN 978-5904729-88-2. 

14. ZORILO L., FOCA E., ŞOVA T. Rezistenţa la educaţie în contextul cerinţelor şi 
interdicţiilor părinteşti. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă, Chişinău, 
2013, p. 205-210. ISBN 978-9975-48-056-7. 

15. FOCA, E. Teritoriul interferenţial: art-pedagogia. In: Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Internaţionale consacrate aniversării a 60 de ani a savantului Ion 
Gagim, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Iaşi: Editura Artes – 2014, 
Universitatea de Arte George Enescu. ISBN 978-606-547-192-4, p. 237-239. 

16. FOCA, E. Potenţialul adaptiv al mediului art-pedagogic. In: Materialele 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare 
a învăţământului preşcolar şi primar” din 30-31 octombrie 2013. ISBN 978-9975-
132-13-8 

17. FOCA, E. Art-pedagogia - o nouă direcţie în ştiinţele educaţiei. In: Materialele 
Conferinţei ştinţifice internaţionale ”Perspective şi problemele integrării în Spaţiul 
European al Învăţămîntului superior”, Cahul: Universitatea de Stat ”B.P.Haşdeu”, 
Vol.1 – 2014 - 476p. ISBN 978-9975-914-90-1., p.68-71 

18. FOCA, E. Îmbunătăţirea eficienţei comunicării – condiţie necesară pentru 
educarea pozitivă a elevilor claselor primare. In: Materialele Conferinţei ştinţifice 
internaţionale ”Perspective şi problemele integrării în Spaţiul European al 
Învăţămîntului superior”, Cahul: Universitatea de Stat” B.P.Haşdeu”, Vol.1 – 2014 
- 476p. ISBN 978-9975-914-90-1, p.71-75 

19. FOCA, E. Evolution of the concept „art-pedagogy”. In: Materialele Conferinței 
internaționale „Național și universal în arta și educația europeană”, Iași, 20-22 
noiembrie 2014.  

20. FOCA, E. Diminuarea comportamentelor de opunere la educaţie la etapa 
debutului şcolar. In: Materialele Conferinței știinţifico-practice internaţionale 
„Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective”, Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din 
Bălţi). – 381 p.ISBN 978-9975-132-15-2. p. 289-294 

21. FOCA, E. Rezistenţa la educaţie între pedepse şi recompense. In: Materialele 
Conferinței știinţifico-practice internaţionale „Rezistenţa la educaţie: soluţii şi 
perspective”,Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 381 p. ISBN 978-9975-
132-15-2. p. 177-181. 

22. ZORILO, L.; CIOBANU, L.; FOCA, E.; RUSOV, V.; ŞOVA, T. Rezistenţa la 
educaţie. Note de curs pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 
Bălţi: SRL „Tipografia din Bălţi”, 2015. 204 p. ISBN 978-9975-132-27-5. 

23. FOCA E. Evolution of the concept „art-pedagogy”. În: Review of artistic 
education, no.9-10, Artes Publishing House, Iaşi, România, 2015. pag. 299-303. 
ISSN 2069-7554 

24. FOCA, E.  Exigenţe de ordin etic în construirea unui mediu optim de adaptare 
şcolară. În: materialele Simpozionului Pedagogic „Valorile moral-spirituale ale 
educaţiei: În memoriam Mihail Terentii”, Simpozion Pedagogic Internaţional, 3-4 
aprilie 2015, Departament Editorial Poligrafic ASEM). p. 244-250.  ISBN 978-
9975-48-069-7  

25. FOCA, E. Dimensiunea etimologică și semnificația termenului art-pedagogie. În: 
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Tradiții și valori în formarea 
profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar” consacrată 
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aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și 
Arte. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2015. 320 p. p. 241-250. ISBN 978-9975-132-45-
9. 

26. FOCA, E. Spеcificul аplicării mеtоdеlоr аrt-pеdаgоgicе în clаsа incluzivă. În: 
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Materialele Conferinţei 
Ştiinţifico-practice Internaţionale. Bălţi: SRL „Tipografia din Bălţi”, 2015. 310 p. 
P.160-166 ISBN 978-9975-132-49-7. 

27. ZOLOTARIOV, E;  FOCA, E. Stimularea inteligenţei emoţionale a elevilor ca 
instrument de spiritualizare a demersului educaţional În: materialele 
Simpozionului Pedagogic „Valorile moral-spirituale ale educaţiei: În memoriam 
Mihail Terentii”, Simpozion Pedagogic Internaţional, 3-4 aprilie 2015, 
Departament Editorial Poligrafic ASEM). p. 207-2012.  ISBN 978-9975-48-069-7 

 
 

Proiecte  Cercetător ştiinţific în cadrul Proiectului instituţional cifrul 11.817.08.70A, codul 
16.08, numărul 2.5 „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect 
socio-psiho-pedagogic în şcoala primară rurală”, 2011-2014 

 Formator local în cadrul proiectului „Un start bun în Viaţă pentru Copii din mediul 
Rural din Moldova (Fundaţia LED-Servicii de Dezvolatre din Liecheteinstein). 
 

Conferinţe, seminare  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani a 
savantului Ion Gagim, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 5 
iunie, 2014. 

 Conferința Ştiinţifică Internațională „Național și universal în arta și educația 
europeană”, Iași, 20-22 noiembrie 2014.  

 Seminarul Internaţional „Inaugaration seminar of the manage.edu network”, în 
cadrul Proiectului manage.edu: eficient education management network for lll in 
the BLACJ SEA BASIN”, Chişinău, 25-26 martie, 2014. 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi 
perspective, organizată în cadrul proiectului instituţional Cercetarea fenomenului 
rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala primară rurală, 
cifrul 11.817.08.70A, Bălţi, 30 octombrie, 2014. 

 Conferința științifico-practică internațională Perspectivele și problemele integrării 
în Spațiul European al Învățământului superior, Cahul, 5 iunie 2014. 

 Seminarul Instruirea adulţilor în sectorul nonformal: elaborarea pachetului 
curricular, organizată de Asociaţia Obştească DVV International Moldova. 
Chişinău, 20 aprilie 2013. 

 Conferinţa Internaţională organizată în cadrul proiectului Modernizarea 
învatamântului din Modova prin extinderea accesului la o educatie flexibila - 
instruirea cadrelor didactice si a studentilor în domeniul e-educatiei, Chişinău, 25 
aprilie 2013. 

 Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională Perspective şi tendinţe 
actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar, USARB, 30-31 
octombrie, 2013. 

 Conferinţa naţională „Educaţia financiară – o nouă disciplină opţională la clasele 
primare” organizată în cadrul Festivalului internaţonal al educaţiei din Iaşi, 15-16 
iunie 2013. 

 Conferinţa naţională „Arta în viaţă, viaţa în artă” organizată în cadrul Festivalului 
internaţonal al educaţiei din Iaşi. Biblioteca Centrală Uniuversitară „Mihai 
Eminescu”, 20 iunie 2013. 

 Conferinţa ştiinţifico-practică Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi 
sugestii practice, organizată în cadrul proiectului institutional Cercetarea 
fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală. USARB, 01 
noiembrie, 2012. 

 Conferinţa practică “Comunicare pentru perspective ale cursului opţional de 
educaţie pentru drepturile omului”, Chişinău, 29 august 2012. 

 
Perfecţionări specifice 
domeniului  
(instituţiile în care au avut loc 
perfecţionările, perioada) 

 Stagiu în cadrul proiectului Project SAMRS/2011/04/04, „ Modernisation of 
education in Moldova - preparation of teachers and students for e-learning 
methodology enhances the access to flexible education” Slovacia, Svaty Jur, 
mai, 2012. 
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 Vizită de documentare în cadrul proiectului TEREC, Universitatea din Aveiro, 
Portugalia, 17 iunie - 24 iunie 2012. 

 Stagiu în cadrul proiectului Project SAMRS/2011/04/04, „ Modernisation of 
education in Moldova - preparation of teachers and students for e-learning 
methodology enhances the access to flexible education” 20-26 august Svätý Jur, 
Slovacia, 2013; 

 Cursul e-learning “Tehnologii informaţionale securizate” în cadrul proiectului” 
Education for Democracy Foundation”, Polish-American Freedom Foundation, nr. 
2012, RITA, 102. 

 Training and Networking Projects, Programe ”Rehearsal for Life”, Curtea de 
Argeş, România, 01- 09 februarie, 2014. 

 Workshopul ”Aplicaţii ale principiilor neuro-sinergetice în adaptarea şcolară”., 
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, din cadrul Simpozionului cu participare 
internaţională ”KREATIKON. Creativitate-Formare-Performanţă”, ediţia a XI-a, 
Iaşi, 10 aprilie 2014. 

 Workshopul ”Tehnici de activare a motivaţiei şi branding personal”, Universitatea 
„Petre Andrei” din Iaşi, din cadrul Simpozionului cu participare internaţională 
”KREATIKON. Creativitate-Formare-Performanţă”, ediţia a XI-a, Iaşi, 11 aprilie 
2014. 

 Cursuri de perfecţionare în baza modulelor: Dezvoltarea competenţelor 
profesionale pentru o educaţie de calitate centrată pe copil. Dezvoltarea 
profesională; Interacţiunile; Mediul de învăţare; Strategii didactice; incluziunea, 
diversitatea şi valorile democraţiei; Familia şi comunitatea; Evaluarea şi 
planificarea. Programul Pas cu pas, Chişinău, martie, 2014. 
 

  Diplomă de Master în ştiinţe ale educaţiei; 

 Diplomă de Licenţă în ştiinţe ale educaţiei; 

 Diploma Teacher Training College, Balti; 

 Certificat de absolvire a Şcolii de Arte plastice;  

 Certificat de absolvire a Şcolii de muzică. 


