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11.30 -12.30 - Şedinţa plenară (Sala de festivităţi, bl. VI) 

 

Mesaje de salut:   

Igor COJOCARU, conf.univ., dr., prorector pentru activitatea 

ştiinţifică;  

Lora CIOBANU, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Arte; 

Tatiana ŞOVA, conf. univ., dr., şefa catedrei de Ştiinţe ale 

Educaţiei;  

Silvia BRICEAG, conf. univ., dr., şefa catedrei de Psihologie; 

Margarita TETELEA, conf. univ., dr., şefa catedrei de Arte şi 

Educaţie Artistică; 

Alexandru MORARI, lect.univ., şeful catedrei de Educaţie 

Fizică;  

Ana PLOTNICU, decanul studenţesc al Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. 

 

Comunicări în plen: 

1. Rodica CODREANU, PP51R, „Strategia dezvoltării verbal-

artistice a preșcolarilor în cadrul activităților independente” – 

coordonator: conf. univ., dr., Lora CIOBANU. 

2. Ecaterina APARATU, PS31Z, „Strategii de profilaxie a 

stresului examinaţional în instituţia superioară de învăţămînt” – 

coordonator: conf. univ., dr., Silvia BRICEAG; 

3. Adelina COJOCARI, MZ41R, „Creaţiile violonistice ale 

Barocului în realizarea conţinuturilor curriculare la educaţia 

muzicală” – coordonator: conf. univ., dr., Margarita 

TETELEA. 

 

12.40 – 14.30 - Comunicări în secţiuni 

14.30 – 15.00 – Şedinţa de totalizare 
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DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
 

 

SECŢIUNEA Nr 1  

Pedagogie în învățământul primar 

blocul VI, aula 652 

 

Moderatori: Aliona Brițchi, asist. univ., dr. 

                     Angela Bejan, lect. univ. 

                     Elena Creciun, st. gr. ME12M 

 

Raportori: 

1. Oxana MUSTEAȚĂ, ME22M, „Aprofundarea 

conținuturilor pe interese la obiectul Științe prin 

intermediul activităților extracurriculare” – coordonator: 

conf. univ., dr., Lora CIOBANU; 

2. Mariana MATCAZIN, PP51R, „Strategii de 

dezvoltare a comunicării orale la elevii claselor 

primare” – coordonator: conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA; 
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3. Inna COSTEA, PP51R, „Rolul părinţilor în realizarea 

educaţiei axiologice a elevilor claselor primare” – 

coordonator: conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA; 

4. Ana SECRIERU, PE41Z, „Rolul jocului didactic în 

procesul de socializare a şcolarului mic” – coordonator: 

conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA; 

5. Veronica ȘUIU, PE41Z, „Valorificarea relaţiei şcoală-

familie în realizarea educaţiei pentru sănătate a elevilor 

mici” – coordonator: conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA; 

6. Vitalie BIBICA, ME21M, „Rolul virtualității în 

educația copiilor” – coordonator: conf. univ., dr., Ilie 

NASU; 

7. Cristina GUZUN, PP41Z, „Eficientizarea procesului 

instructiv-educativ al educației fizice prin folosirea 

mijloacelor auditive” – coordonator: lect. superior, 

Maria MIHAILOV; 

8. Diana GURBULEA, PD41R, „Specificul activității 

cadrului didactic de sprijin” – coordonator: lect. univ., 

Veronica RUSOV; 

9. Alina ȘARBAN, PP42Z, „Формирование 

межэтнической толерантности младших 

школьников в условиях полиэтнической Молдовы” 

– coordonator: lect. univ., Tatiana PANCO; 

10. Ana GLAVAN, PE31Z, „Implementarea metodelor 

moderne la lecție de educație muzicală” – coordonator: 

asist. univ., dr., Aliona BRIŢCHI; 

11. Doina CARAMAN, PE41Z, „Dezvoltarea imaginației 

vizuale la elevii claselor primare” – coordonator: asist. 

univ., dr., Aliona BRIŢCHI; 

12. Andrei RUDEI, PE41Z, „Valoarea colaborării şcoală-

familie în educaţia mediatică a elevilor claselor 

primare” – coordonator: lect. univ., Eugenia FOCA; 
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13. Elena RAȚA, PE41Z, „Impactul metodelor didactice 

interactive asupra realizării educației ecologice în 

clasele primare” – coordonator: lect. univ., Tatiana 

GÎNJU; 

14. Stela SCUTARU, PE31Z, „Dezvoltarea aptitudinilor 

creative la educația tehnologică prin prisma cusăturilor 

decorative” – coordonator: asist. univ., Iulia 

POSTOLACHI. 

 

 

 

SECŢIUNEA Nr 2  

Pedagogie preșcolară 

blocul VI, aula 628 

 

Moderatori: Nina Sacaliuc, conf. univ., dr. 

                     Tatiana Gînju, lect. univ. 

                     Malvina Russu, st. gr. ME11M 

 

Raportori: 
1. Loredana SERJANTU, PP11Z, „Valențele educative 

ale tradițiilor de sărbătoare în educația spirituală a 

copiilor preșcolari” – coordonator: conf. univ., dr., Nina 

SACALIUC; 

2. Lucia CIUBUC, PP11Z, „Modalități de educare a 

valorilor general-umane în preșcolaritate”– coordonator: 

conf. univ., dr., Nina SACALIUC; 

3. Maria LOCOMAN, PP31Z, „Modalităţi eficiente de 

formare a  reprezentărilor temporale la preşcolarii 

superiori” – coordonator: conf. univ., dr., Maria 

PERETEATCU; 

4. Stela PUHA, PP31Z, „Modalităţi de valorificare a 

jocurilor logico-matematice în stimularea abilităţilor 
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matematice la vârsta timpurie” – coordonator: conf. 

univ., dr., Maria PERETEATCU; 

5. Irina BULIGA, PP42Z, „Формирование знаний о 

неживой природе у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе экспериментирования” – 

coordonator: conf. univ., dr., Tatiana COTÎLEVSCAIA; 

6. Rodica CEBAN, PP41Z, „Formarea bunelor maniere la 

preșcolari prin activități teatrale” – coordonator: lect. 

univ., Angela BEJAN; 

7. Vasilița GROSU, PP51R, „Utilizarea strategiilor 

didactice interactive la cunoașterea cu mediul” – 

coordonator: lect. univ., Angela BEJAN; 

8. Angela BRAGA, PE41Z, „Suportul educațional al 

copiilor cu tulburări de comportament” – coordonator: 

lect. univ., Veronica RUSOV; 

9. Doina BURLAC, PE31Z, Victoria BURLACOVA, 

PE31Z, „Simțul umorului ca instrument de eficientizare 

a interacțiunii între actorii educaționali” – coordonator: 

lect. univ., Eugenia FOCA; 

10. Rada GUZ, PP41Z, „Valenţele didactice ale jocurilor 

cu subiect pe rol în dezvoltarea vorbirii la preşcolarii 

mari” – coordonator: lect. univ., dr., Ludmila COTOS; 

11. Maria BÎTCĂ, PP41Z, „Impactul jocurilor didactice 

asupra formării premiselor citit-scris la vârsta timpurie” 

– coordonator: lect. univ., dr., Ludmila COTOS; 

12. Mihaela CRIGAN, PP41Z, „Formarea conduitei 

morale la preșcolari prin intermediul jocului popular” – 

coordonator: lect. univ., Tatiana GÎNJU. 
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DOMENIUL PSIHOLOGIE 
    

 
 

SECTIUNEA Nr1 

Abordări psihosociale ale personalităţii 

blocul VI, aula 644 

 

Moderatori: Luminiţa Secrieru, conf.univ., dr. 

          Lilia Nacai, lect. univ. 

                      Ana Cirimpei, st. gr. PS31Z 

 

 

Raportori: 
1. Ana CIRIMPEI, PS31Z, „Profilul psihologic al femeii 

lider”  - coordonator: conf. univ., dr., Silvia BRICEAG; 

2. Dina HALIULIN, PS31Z, „Orientări valorice la 

adolescenţii din mediul rural: diferenţe de gen” – coordonator: 

conf. univ., dr., Silvia BRICEAG; 

3. Cristina COZMAC, PS31Z, „Influenţa factorilor sociali şi 

de personalitate asupra comportamentului indisciplinar al 

elevilor”- coordonator: conf. univ., dr., Luminiţa SECRIERU; 

4. Lilia BOCANCEA, PS31Z, „Strategii de coping activate la 

mamele cu sindromul post-avort” – coordonator: conf. univ., 

dr., Luminiţa SECRIERU; 
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5. Alexandra BABIN, PS31Z, „Reprezentarea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi la studenţi”  - coordonator: lect. 

univ., Daniela CAZACU;  

6. Alexandra OVDIENCO, PS31Z, „Социальные 

представления о семьи  в дошкольном возрасте” - 

coordonator: lect. univ., Daniela CAZACU;  

7. Ina BABII, PS31Z, „Specificul consilierii familiilor cu 

copii cu dizabilităţi”- coordonator: lect. univ., Maria 

CORCEVOI; 

8. Tatiana TONOFREI, Mihaela MĂLIGĂ, PS21Z, 

„Abordarea narativă – de la externalizare la cunoaşterea 

Sinelui” – coordonator: lect. univ., Maria CORCEVOI;  

9. Cristina LUNGU, PS31Z, „Strategii de abordare 

constructivă a conflictului în cuplurile tinere” – coordonator: 

lect. univ., Lilia NACAI;  

10. Ludmila URSU, PS31Z, „Asistenţa psihologică a 

persoanelor dependente de internet”- coordonator: lect. univ., 

Vasile GARBUZ;  

11. Dorin ROTARU, PS21Z, „Profilaxia hipertensiunii 

cerebrale prin exerciţiul fizic”- coordonator: lect.univ., 

Alexandru MORARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA Nr 2 

Intervenția psihologică în contextul contemporan 
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blocul VI, aula 646 

 

Moderatori: Silvia Briceag, conf.univ., dr. 

                      Daniela Cazacu, lect. univ.   

          Ina Pleşca, st. gr. CP21M 

 

Raportori: 
1. Natalia DABIJA, CP21M, „Consilierea cognitiv-

comportamentală în situaţie de adicţie faţă de internet” – 

coordonator: conf.univ., dr., Silvia BRICEAG; 

2. Elena DOLINŢĂ, CP21M, „Consilierea 

preadolescenţilor din familii monoparentale cu stimă de sine 

scăzută” – coordonator: conf.univ., dr., Silvia BRICEAG;  

3. Ina PLEŞCA, CP21M, „Modificarea percepţiei asupra 

familiei prin schimbarea practicilor sociale”- coordonator: 

conf.univ., dr., Silvia BRICEAG; 

4. Mihaela BORDEI, CP21M, „Impactul familiei asupra 

atitudinii copiilor față de învățare” – coordonator: prof.univ., 

dr. hab., Aglaida BOLBOCEANU;  

5. Doina PALAMARCIUC, CP21M, „Reprezentările 

tinerilor din Republica Moldova despre învăţare pe tot 

parcursul vieţii” – coordonator: prof.univ., dr. hab., Aglaida 

BOLBOCEANU;  

6. Nadejada COLAC, CP21M, „Consilierea 

psihopedagogică a adolescenților cu risc suicidar”- 

coordonator: conf.univ., dr., Luminiţa SECRIERU; 

7. Tatiana LUCHIANIUC, CP21M, „Specificul 

consilierii psihologice a preşcolarilor cu CES”- coordonator: 

conf.univ., dr., Luminiţa SECRIERU; 

8. Alexandru BALAN, PJ21M, „Egocentrismul ca factor 

psihologic al infracţiunii” – coordonator: conf.univ., dr., 

Valentina PRIŢCAN; 
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9. Elena BOŢOROGA, PJ21M, „Influența perioadei de 

detenție asupra imaginii de sine a ex-detinutilor”- coordonator: 

conf.univ., dr., Luminiţa SECRIERU; 

10. Veronica PRIPA, PJ21M, „Stigma publică faţă de 

diverse grupuri social-vulnerabile”- coordonator: conf.univ.,dr., 

Jana CHIHAI; 

11. Sergiu GRATIUC, PJ21M, „Anxietate şi culpabilitate 

la adolescenţi”- coordonator: conf.univ., dr., Mihail 

ȘLEAHTIŢCHI; 
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DOMENIUL ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 
 

SECŢIUNEA Nr 1  

Dimensiunile cultural-artistice în contextul educației 

contemporane 

blocul II,  Sala de concerte 

 

Moderatori: Marina Cosumov, conf. univ., dr.; 

                      LiliaGranețkaia, conf. univ., dr. 

                      Elena Țurcanu, st. gr. DDA11M; 

   

Raportori: 

1. Rodica CATANĂ, DDA21M, „Aspecte tehnico-artistice 

ale măiestriei pedagogice a profesorului de vioară”-

coordonator: dr. hab., prof.univ., Ion GAGIM; 

2. Vitalii JALOBA, DDA21M, „Tehnologiile de realizare a 

activităţilor educaţional-artistice extracurriculare” - 

coordonator: conf. univ., dr., Margarita TETELEA. 

3. Igor DERMENJI, DDA21M, “Formarea atitudinii elevului 

pentru cariera de interpret-acordeonist (în colegiul de 

muzică)" - coordonator: conf univ., dr., Marina MORARI; 
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4. Liliana CARP, DDA21M, „Aspecte semantice ale 

studiului creaţiilor muzicale în clasa de vioară ” - 

coordonator: dr. hab., prof.univ., Ion GAGIM; 

5. Angela LIULIAVA, DDA21M, „Metodologia studiului 

genurilor muzicale în formarea competenţelor elevului – 

pianist în școala de muzică” - coordonator: conf. univ., dr., 

Lilia GRANEŢKAIA. 

6. Victoria MELNIC, DDA21M, „Strategii interactive de 

realizare a activităţii corale în școala de muzică" - 

coordonator: conf. univ., dr., Lilia GRANEŢKAIA; 

7. Mariana NOUR, DDA21M, „Formarea  personalității 

elevului-violonist prin dezvoltarea competențelor de 

interpretare în ansamblu la lecție” - coordonator: conf. 

univ., dr., Marina COSUMOV; 

8. Rodica TOLMACI, DDA21M,  "Dezvoltarea muzical-

artistică a elevilor prin intermediul interpretării vocale  în 

activitățile extracurriculare " - coordonator: conf. univ., dr., 

Tatiana BULARGA; 

9. Ana POPA, DDA11M, „ Arta coregrafică ca modalitate de 

formare a personalității elevului în învățământul artistic” – 

coordonator: conf. univ., dr., Viorica CRIŞCIUC; 

10. Alevtina PALAMARCIUC, DDA21M, „Metodologia 

montării dansului clasic în cadrul educaţiei coregrafice a 

elevilor de vârstă şcolară mică” - coordonator: conf. univ., 

dr., Tatiana BULARGA. 

11. Ina PANFIL, DDA21M, „Cântecul folcloric pentru copii 

ca mijloc de formare a culturii muzical-interpretative a 

elevilor şcolii de muzică” - coordonator: conf. univ., dr., 

Lilia GRANEŢKAIA. 
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SECŢIUNEA Nr 2  

Problemele educației muzicale în contextul exigențelor 

actuale ale formării personalității 

blocul VIII,  aula 825 

 

Moderatori: Margarita Tetelea, conf. univ., dr.;  

                      Tatiana Bularga, conf. univ., dr.;  

                      Ada Huzinchi, st.gr. DDA 11M 

   

Raportori: 

 

1. Pavel BAHRIN, MZ31M, „Profesorul de educaţie muzicală 

din pespectiva post modernismului” – coordonator: conf. univ., 

dr., Marina MORARI; 

2. Andrei CHIHAI, MZ31M, „Repertoriul pentru acordeon și 

valorificarea lui în realizarea temei curriculare Muzica și 

Dansul”- coordonator: conf. univ., dr., Viorica CRIŞCIUC;  

3. Irina CRUC, MZ31M, „Valorificarea repertoriului 

violonistic în realizarea temei curriculare Muzica și natura” - 

coordonator: conf. univ., dr., Marina COSUMOV; 

4. Mihaela POPA, MZ31M, „Valorificarea artei corale în 

realizarea temei curriculare Muzica și teatru” -  coordonator: 

lect. univ., Marina CALIGA; 

5. Andrei CINIC, MZ31M, „Особенности изучения 

академической музыки в старших классах 

общеобразовательной школы” ” - coordonator: conf. univ., 

dr., Elena GUPALOV; 

6. Tatiana BRUENOC, MZ41R, “Dimensiunea intonațională 

a muzicii în realizarea lecției de educației muzicală” - 

coordonator: lect. univ., Marina CALIGA; 
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7. Valentina CIURLIC, MZ41R, “Folclorul vocal în realizarea 

temei  Muzica popurului meu  în clasa a IV-a” - coordonator: 

conf. univ., dr., Marina COSUMOV; 

8. Stela EFTODI, MZ41R, „Utilizarea genului de arie vocală 

în realizarea temei curriculare  Muzica și teatrul” - coordonator: 

lect. univ., Marina CALIGA; 

9. Teodora MANIUC, MZ41R, „Jocul muzical ca metodă de 

realizare a educației muzicale în preșcolaritate” - coordonator: 

conf. univ., dr., Marina MORARI; 

10. Ecaterina VRABIE, MZ41R, „Tehnologii specifice de 

realizare a activităților muzicale în educația timpurie” - 

coordonator: conf. univ., dr., Marina MORARI; 

11.Svetlana GADÂRCA, MZ41R, „Развитие музыкальности 

учащихся в процессе восприятия музыки на уроке в 

общеобразовательной школе” - coordonator: conf. univ., dr., 

Lilia GRANEŢKAIA. 

12. Elena DOBRENCO, MZ41R, „Importanța competenței 

interpretative a profesorului în realizarea conținuturilor 

curriculare la educația muzicală” - coordonator: conf. univ., dr., 

Lilia GRANEŢKAIA. 
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14.30 – 15.00 – Şedinţa de totalizare 

 (blocul II,  Sala de concerte) 

 

Moderator: Lora CIOBANU, conf. univ., dr., decanul 

Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

 

Discursuri de totalizare a lucrărilor conferinţei  

Luminiţa SECRIERU, conf.univ., dr., responsabilă de 

activitatea ştiinţifică la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie şi Arte 

 

Moderatorii secţiunilor 
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Comitetul organizatoric: 

 

Preşedinte:  

Lora CIOBANU, conf. univ., dr., decanul  Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

 

Responsabil: 

Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr. la catedra de Psihologie 

 

Copreşedinte: 

Ana PLOTNICU, decanul studenţesc al Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. 

 

 

Membri:  
Tatiana ŞOVA, conf. univ., dr. 

Silvia BRICEAG, conf. univ., dr. 

Margarita TETELEA, conf. univ., dr. 

Ludmila COTOS,  lect. univ., dr 

Viorica CRIŞCIUC, conf. univ., dr. 

 


