AVIZAT
Secţia ASM

RECEPŢIONAT
Agenţia Naţională pentru Cercetare
şi Dezvoltare________________
2021

2021

RAPORT ŞTIINŢIFIC ANUAL
•>

•>

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
Inovarea sistemului naţional de evaluare a rezultatelor şcolare
din perspectiva paradigmei competenţelor
cu cifrul 20.80009.0807.32

IV: Provocări societale

Prioritatea Strategică
Conducătorul proiectului

Silvia GOLUBIŢCHI _

Rectorul UST

Eduard COROPCEANU

UST

Chişinău 2021

1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs.
Elaborarea şi experimentarea metodologiilor specifice ariilor curriculare de aplicare a
Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general.
2. Obiectivele etapei anuale.
1. Elaborarea metodologiei/ metodologiilor (specifice ariei curriculare) de aplicare a
Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general;
2. Realizarea studiului de caz cu privire la implementarea metodologiei;
3. Elaborarea studiului de sinteză cu privire la experimentarea metodologiilor specifice ariilor
curriculare de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare
în învăţământul general;
4. Definitivarea Metodologiei de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării
rezultatelor şcolare validată experimental.
3. Acţiunile planificate pentru realizarea scopului şi obiectivelor etapei anuale.
1. Studiul analitic cu referire la Metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului
integrator al evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general. (proiect)
2. Date experimentale (în format hard şi electronic) cu privire la implementarea metodologiei.
3. Studiu de sinteză cu privire la experimentarea metodologiilor specifice ariilor curriculare de
aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare.
4. Metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor
şcolare (validată experimental).
etc.
4. Acţiunile realizate pentru atingerea scopului şi obiectivelor etapei anuale.
1. A fost realizat studiul analitic cu referire la Metodologia de aplicare a Concepţiei
ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general; s-au identificat
tendinţelor actuale în evaluarea rezultatelor şcolare la nivel naţional şi internaţional;
s-au
analizat conceptele ERŞ din perspectiva Modelului integrat; conceptele evaluării în contextul
evaluării online: tipuri, forme, instrumente (sincrone şi asincrone), platforme de evaluare; au fost
stabilite modalităţile de evaluare în unităţile şcolare, anume cele alternative; au fost sintetizate
reperele teoretice reflectate în literatura de specialitate privind subiectul principiul integralităţii.
2. Au fost analizate datele experimentale (în format hard şi electronic) cu privire la
implementarea metodologiei ERŞ în licee şi un studiu de diagnoză privind tendinţele actuale în
evaluarea rezultatelor şcolare; au fost evaluate performanţele personalului didactic.
3. A fost realizat studiul de sinteză cu privire la experimentarea metodologiilor specifice ariilor
curriculare de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare; a
fost stabilit modelul evaluării competenţelor cadrelor didactice; a fost sistematizată funcţia de
evaluare în cadrul sistemului metodologic-managerial al instituţiei şcolare.
4. A fost implementată metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al
evaluării rezultatelor şcolare (validată experimental).
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5. Rezultatele obţinute (descriere narativă 3-5 pagini).
In cadrul etapei a II a proiectului, pe durata anului 2021 s-au obţinut următoarele:

1.Studiul analitic al Metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ a permis sintetizarea aspectelor
importante dintre care:
• descentralizarea treptată, ce implică reducerea controlului autorităţilor centrale şi creşterea
controlului autorităţilor locale şi regionale;
• implicarea părinţilor, cadrelor didactice şi a altor membri ai comunităţii educaţionale în
managementul şcolilor;
• schimbări în perspectiva funcţiei de evaluare: abandonul în mod progresiv a funcţiilor de control
în favoarea funcţiilor de suprvizare şi consiliere;
• căutarea unui echilibru dintre funcţia pur evaluativă şi normativă; schimbări în perspectiva
instituţiilor responsabile de evaluare;
• crearea organizaţiilor sau a departamentelor responsabile de evaluarea eficienţei sau calităţii
sistemului educaţional; eforturi întreprinse de a oferi informaţiile rezultate din evaluări tuturor
membrilor comunităţii educaţionale cu cea mai mare transparenţă posibilă.
Studiul analitic Metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ a permis evidenţierea aspectelor
importante ale evaluării rezultatelor şcolare, valorificând dimensiunile: curriculumului axat pe
competenţe, rolul feedback-ului în sistemul de învăţământ ca unul dintre factorii prioritari care
asigură calitatea educaţiei; diminuarea subiectivismului în cadrul învăţării online; strategii de
evaluare pentru lucrul cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
De asemenea, studiul analitic a permis evidenţierea reperelor metodologice, privind proiectarea
demersului individual de evaluare al elevului cu cerinţe educaţionale speciale. În acest context,
progresul şcolar al elevului cu cerinţe educaţionale speciale se va urmări prin corelarea a ceea ce
poate să facă el la un moment dat al învăţării, făcându-se comparaţia între starea iniţială şi nivelul la
care a ajuns prin învăţare. Evaluarea raportată la curriculum şi anume evaluarea sumativă se va face
în scopul stabilirii nivelului de achiziţii şcolare la care a ajuns elevul după o anumită perioadă de
învăţare, pentru a-i permite trecerea la următoarea etapă.
Studiul descrie aspecte importante ale învăţării online, relaţionale cu evaluarea rezultatelor
şcolare: valorizarea în permanenţă a experienţelor pozitive de învăţare ale elevilor; utilizarea
strategiilor de învăţare dinamică; utilizarea jocurilor mobile, pauzelor dinamice; utilizarea unei
varietăţi de tipuri de învăţare: învăţarea reciprocă, învăţarea prin excursii virtuale, învăţarea ludică
etc; utilizarea metodelor alternative de evaluare :jurnalele de grup si agendele reflexive ale elevului,
fise de control, fise de autoevaluare; educarea unor comportamente sigure în mediul online.
În acest sens, studiul prezintă exemple de metode de evaluare şi instrumente care pot fi utlizate în
cadrul evaluării online:
• Lucrări de sinteză;
• Lucrări de cercetare;
• Proiecte colaborative;
• Portofoliu;
• Evaluarea reciprocă;
• Studiu de caz;
• Produse multimedia sau digitale ca dovezi ale învăţării autentice.

De asemenea, sunt propuse exemple practice/aplicaţii cu exemple bazate pe web, care pot fi utilizate
în cadrul evaluării rezultatelor şcolare după cum urmează: Google Docs, Portofoliu digital, Jurnal Google Sites, Postere digitale.
Un aspect important îl constituie prezentarea evaluăriii formative în cadrul învăţării online şi
rolul acestora în promovarea unei învăţări eficiente şi obţinerii unor rezultatelor de învăţare dorite. În
acest sens sunt descrise exemple de evaluare formativă.
2. S-au analizat resursele didactice ce vizează e-evaluarea şi sintetizarea platformelor, aplicaţiilor
online de ERŞ aplicate de către profesorii din Republica Moldova
Analiza datelor experimentale din perspectiva evaluatorilor au evidenţiat tendinţa de a forma
cadre didactice în funcţie de inspecţie şi de a oferi o formare specializată unor cadre didactice
selectate sau de a institui echipe mixte compuse din experţi şi din cadre didactice.
3. Realizarea studiului de caz privind implementarea metodologiei la nivelul învăţământului
primar a evidenţiat analiza conceptelor referitoare la măsurarea rezultatelor şcolare şi a procesului de
învăţământ în ansamblul şi direcţiile de acţiune strategică de modernizare a actului evaluativ de la
deplasarea accentului de la evaluare în baza testelor „creion-hârtie ” către o evaluare autentică si
dezvoltarea competenţelor.
4. În conformitate cu constatările studiului, rezultatele la testele naţionale şi internaţionale s-au
îmbunătăţit constant în ultimul deceniu, fapt datorat implementării curriculumului bazat pe
competenţe, îmbunătăţirea procesului de evaluare generală şi a motivaţiei şcolilor de a avea
performanţe mai bune. În acelaşi timp, studiul identifică discrepanţe semnificative în cadrul
sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare: între curriculum şi metodologiile şi ghidurile de
evaluare, ceea ce creează o lipsă de coeziune între competenţele dobândite de elevi şi cunoştinţele şi
abilităţile care le sunt evaluate. De asemenea, problema feedback-ului în sistemul de învăţământ nu
este abordată suficient şi nu există un concept clar despre modul în care se desfăşoară acest proces.
În acest sens, se conchide că este necesară o aliniere mai bună între evaluări şi conţinutul
curriculumului, pentru a asigura o măsurare mai bună a rezultatelor şcolare ale elevilor, inclusiv în
cadrul învăţării online.
5. În acest context se constată faptul că cadrele didactice nu înţeleg pe deplin utilizarea evaluării
pentru învăţare. Cadrele didactice înţeleg în mod diferit funcţiile şi formele evaluării formative şi
sumative. Transpunerea învăţării din rezultatele evaluărilor în practica didactică nu pare a fi ceva
obişnuit, probabil din cauza pregătirii profesionale insuficiente şi a lipsei dezvoltării de abilităţi în
acest domeniu.
6. Au fost testate si aplicate tehnologiile asincrone în organizarea învăţământului dintre care:
mesajul electronic; lista de corespondenţă - un sistem automat care a permis grupului să comunice
fără a trimite email-uri individuale tuturor celor din grup; forumul cunoscut şi cu denumirile de
„buletin de bord” şi/sau „panou de mesaje”, ce a permis gruparea mesajelor după tematici, făcând
discuţiile uşor de urmărit, transmisiunile video; materialele pre-înregistrate (vizuale şi audio).
7. A fost aplicat Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare în cadrul a cinci instituţii
generale de învăţământ: IPLT „Prometeu-Prim”; IPLT „M. Eminescu”; LT „G. Asachi”; Şcoala
Internaţională „Heritage”, Chişinău, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Căuşeni.
8.
S-a experimentat metodologia specifică ariilor curriculare de aplicare a Concepţiei
ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul primar.

9. Elucidarea valorilor ERS şi sinteza tendinţelor privind organizarea procesului educaţional la
distanţă a evidenţiat următoarele orientări:
• modificarea/adaptarea conţinutului şi modului de rezolvare a sarcinilor de învăţare;
• alocarea unei durate mai mari de timp pentru realizarea sarcinilor de învăţare;
• modificarea/adaptarea tehnologiilor de evaluare la performanţele şcolare;
• oferirea de note explicative scrise, dispozitive de transcriere, de ascultare sau oricare alte
dispozitive care facilitează obţinerea rezultatelor academice; oferirea unui feed-back permanent
elevilor.
10. S-a elaborat un Model integrator al evaluării competenţei de comunicare, aria curriculară
Limbă şi comunicare; set de resurse didactice cu referire la evaluarea digitală a competenţei- cheie
de comunicare; set de resurse didactice cu referire la evaluarea digitală a ERŞ.
11. S-a elaborat capitolul Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare pentru studiul
analitic Metodologia de aplicare a Concepţiei ERŞ/Modelului integrator al evaluării rezultatelor
şcolare în învăţământul general; sugestii metodologice privind evaluarea rezultatelor şcolare.
12. Recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative se referă la:
• valorificarea dimensiunilor interconexe: ajustarea curriculumului în funcţie de rezultate şi
ajustarea testelor în funcţie de curriculum;
• asigurarea feedback-ului în sistemul de învăţământ;
• dezvoltarea recomandărilor pentru diminuarea subiectivismului în cadrul învăţării online;
• reconceptualizarea strategiilor de evaluare pentru lucrul cu elevii cu CES;
• valorizarea în permanenţă a experienţelor pozitive de învăţare ale elevilor;
6. Diseminarea rezultatelor obţinute în proiect în formă de publicaţii.
1. Articole în reviste ştiinţifice
1.1. în alte reviste din străinătate recunoscute
1. VERDEŞ, Tatiana. Strategii de e-evaluare a competenţei de comunicare la elevii alolingvi. In
revista ACROSS - A Comprehensive Review of Societal Studies (across-iournal.com), România,
2021.
1.2. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
Categoria B
2. ANDRIŢCHI, Viorica, STRATAN, Victoria. Modelul pedagogic de evaluare a competenţelor
transdisciplinare ale elevilor din învăţământul primar. În: Acta et commentationes (Ştiinţe ale
Educaţiei). 2021, nr..., pp. .. ISSN 1857-0623. (în curs de apariţie)
3. GOLUBIŢCHI, Silvia. Evaluarea scrisă online în clasele primare In: Acta et commentationes
(Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr..., pp... ISSN 1857-0623. (în curs de apariţie)
4. VERDEŞ, Tatiana. Tendinţe în evaluarea rezultatelor şcolare: repere conceptuale, abordări
inovative. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 2(24), pp. 105-115. ISSN
1857-0623.
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag file/105-115 4.pdf

2. Articole în materiale ale conferinţelor ştiinţifice
2.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)
5. COJOCARU, Victoria. Evaluarea componentă de bază a procesului managerial. Congresul
Internaţional al Dascălilor Români. Educaţia prezentului şi perspective educaţionale. Volumul IV,
Ediţia a III-a, 30-31 octombrie 2021, Bacău: Editura Smart Academic, 2021. pp.5-8. ISBN: 978-606
063-230-6
6. GOLUBIŢCHI, Silvia. Evaluarea orală a elevilor din clasele primare. Ghid de bune practici în
asigurarea calităţii educaţiei. Volum internaţional de studii ştiinţifice de specialitate. Publicaţie din
cadrul proiectului internaţional „împreună pentru educaţie” Bacău: Editura Smart Academic. 2021.
ISBN 978-606-063-179-8
7. GOLUBIŢCHI, Silvia, OBOROCEANU, Viorica. Evaluarea on-line: realizări şi perspective.
Congresul Internaţional al Dascălilor Români. Educaţia prezentului şi perspective educaţionale.
Volumul IV. Ediţia a III-a, 30-31 octombrie 2021, Bacău: Editura Smart Academic, 2021. pp.17-20,
ISBN: 978-606-063-230-6
8. HÎNCU I. Provocări ale evaluării la distanţă la disciplina Educaţie muzicală. în: „Şcoala de acasă,
casa de la şcoală. Limite sănătoase între viaţa profesională şi personală”. Materialele Simpozionului
Internaţional, 09 aprilie, 2021, Bucureşti, 2021. p. 189-192. ISBN 978-973-0-34355-6
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2.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)
9. CODREANU, Igor, GOLUBIŢCHI, Silvia, MURSA, Ana. Implementarea instrumentelor
statistice în procesul de învăţare la orele de geografie. In: materialele Conferinţei ştiinţifice cu
participare internaţională: învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective. Volumul 1 .1 - 2
octombrie 2021, pp.123-127. ISBN 978-9975-76-361-5
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/143588
10. GOLUBIŢCHI, Silvia. Modalităţi de valorificare a experienţei de lectură în clasele primare. In:
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediţia 1, Vol.5, 5-6 iunie 2021,
Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 26-36. ISBN 978-9975
76-345-5.
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag file/26-36 4.pdf
11. GOLUBIŢCHI, Silvia. Particularităţile evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare. In:
materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională: învăţământul superior: tradiţii, valori,
perspective. Volumul 2. 1 - 2 octombrie 2021, p.69-75, ISBN 978-9975-76-362-2
https://ibn.idsi.md/ro/simple search?find=Golubi%C8%9Bchi%20Silvia&page=3
12. HîNCU I. Competenţele muzical-interpretative şi rolul lor în formarea profesorului de educaţie
muzicală. In: „Condiţii pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării
gândirii ştiinţifice”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 22 iunie, 2021, UPS „I.
Creangă”. p. 274-277 ORCID iD : 0000-0002-5883-0926 DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p274-277
CZU: 371.13:78
13.STRATAN, Victoria. Eseul - metodă integrativă de evaluare. In: Profesionalizarea cadrelor
didactice: tendinţe şi realităţi socio-psiho-pedagogice. 14 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul
Editorial „Univers Pedagogic”, 2021, pp. 337-340. ISBN 978-9975-3336-2-7.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/130106

14.STRATAN, Victoria. Autoevaluarea şi regularizarea învăţării. In: Materialele Conferinţei
ştiinţifice cu participare internaţională învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective, Volumul
2. 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din
Tiraspol, 2021, pp. 172-176, ISBN 978-9975-76-362-2
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/143745
2.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională
15. GOLUBIŢCHI, Silvia. Particularităţile evaluării moderne în procesul de învăţământ. In:
materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa
noilor provocări. 5-6 noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de
Stat din Tiraspol, 2021, pp.. ISBN...(în curs de apariţie)
16. HINCU I. Rolul formării continue a profesorului de educaţie muzicală în activitatea de cercetare.
In: materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa
noilor provocări. 5-6 noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de
Stat din Tiraspol, 2021, pp... ISBN...(în curs de apariţie)
17. NASTAS, Svetlana. Literaţia şi evaluarea rezultatelor şcolare. In: materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa noilor provocări. 5-6
noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol,
2021, pp... ISBN...(în curs de apariţie)
2.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale
18. GOLUBIŢCHI, Silvia. Tendinţe moderne în evaluarea rezultatelor şcolare. In: Materialele
Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiinţelor exacte. Vol. 1, 27-28 februarie
2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021,
pp. 35-40. ISBN 978-9975-76-324-0.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/123819
19. GOLUBIŢCHI, Silvia; MIDRIGAN, Tatiana. Abordarea textului multimodal în clasele primare.
In: Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învăţământul preşcolar şi
primar. Vol. 4, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia
Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 235-240. ISBN 978-9975-76-321-9.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/12441
20. NASTAS, Svetlana. Provocările evaluării rezultatelor şcolare în contextul educaţiei la distanţă. In
Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021. Vol. 4: Pedagogie
în învăţământul preşcolar şi primar. Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii
de Stat din Tiraspol, 2021, p. 288-291. ISBN 978-9975-76-321-9.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/124421
21.STRATAN, Victoria. Strategii de intervenţie în clasa de elevi. In: Materialele Conferinţei
Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional. Vol. 5, 27-28
februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din
Tiraspol, 2021, pp. 179-182. ISBN 978-9975-76-322-6.
https://ibn.idsi.md/en/vizualizare articol/124692
22.VERDEŞ T., NASTAS S. (coord), VERDEŞ T., NASTAS S., APACHIŢA I., Modele de
proiectare de lungă durată la Limba şi Literatura română şi Literatura universală. Chişinău:
NeoEduct, 2021, ISBN 978-9975-909-66-2

23. VERDEŞ, Tatiana. Rolul dezvoltării competenţelor antreprenoriale în cariera didactică. In:
Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management
educaţional. Vol. 5, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia
Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 191-196. ISBN 978-9975-76-322-6.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/124700
3. Lucrări stiintifico-metodice si didactice
3.1. alte lucrări stiintifico-metodice si didactice
24. OSTAŞ, Olga, STATE, Livia, NASTAS, Svetlana. Repere metodologice privind organizarea
procesului educaţional la disciplina limba şi literatura română, literatura universală (şcoala
naţională), 2021-2022.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/3 repere metod. l.rom. sc.nat final.pdf
25. ŢURCAN S., FEGHIU A., VERDEŞ T., HÎNCU I., NASTAS S. Lecţia independenţei (eBook).
1.09.21, IP NeoEduct,
https://read.bookcreator.com/dEGgnEKbnTVHifm3GsSIALizbPF2/NtVCq8EvT3Gr5Jutw1BKRg
26. VERDEŞ T., NASTAS S. (coord ), VERDEŞ T., NASTAS S., APACHIŢA I., Modele de
proiectare de lungă durată la Limba şi Literatura română şi Literatura universală. Chişinău:
NeoEduct, 2021, ISBN 978-9975-909-66-2
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7. Impactul ştiinţific, social şi/sau economic al rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului
Organizarea Workshop-ului „EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE: REALIZĂRI ŞI
PERSPECTIVE” în baza rezultatelor proiectului Inovarea sistemului naţional de evaluare a
rezultatelor şcolare din perspectiva paradigmei competenţelor, 11 iunie, 2021, online.
Link:
https://us02web.zoom.us/i/86536158382?pwd=Mnd0U0pBc3NUdVBYRnl1bWdLN1ZR0T09
Meeting ID: 865 3615 8382
Passcode: 083592
• Moderator: GOLUBIŢCHI, Silvia, dr. în şt. ped., director de proiect Prezentarea proiectului
„Inovarea sistemului naţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectiva paradigmei
competenţelor: etape şi realizări”
• COJOCARU Victoria, dr. hab., prof.univ., expert-cercetător „Managementul evaluării
performanţelor cadrelor didactice”
• CARA Angela, dr., conf.univ, cercetăror, MIRZA Larisa, profesor de limba engleză, Şcoala
„Heritage”, formator, MAGALEAS Tatiana, profesor de istorie, Şcoala „Heritage”, formator,
COJUŞNEANU Ana, profesor învăţământ primar, Şcoala „Heritage”, formator „Politici
educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare”
• NASTAS Svetlana, dr., profesor, grad didactic superior, cercetător, ŢURCANU Silvia, profesor
de informatică, grad didactic II, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, formator CUREA Natalia, dr.,
profesor de biologie, grad didactic superior, IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” „Obiectivitate
şi subiectivitate în evaluarea rezultatelor şcolare”
• VERDEŞ Tatiana, dr., conf.univ., cercetător „Instrumente digitale în evaluarea rezultatelor
şcolare”

• HINCU Ionela, dr., cercetător, FEGHIU Aurelia, profesor informatică, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”, formator, DORIN Nina, profesor de ed.muzicală, grad didactic întâi, Şcoala
„Heritage”, formator „Evaluarea rezultatelor finale la educaţia muzicală prin prisma creativităţii”
• STRATAN Victoria, doctor în ştiinţe ale educaţie, lector universitar „Repere în elaborarea
criteriilor de evaluare ale competenţelor şcolare în învăţământul primar”
Participanţi: 1167 cadre didactice.
Vizualizări: 2.4K.
Materialele seminarului - acces public, pagina proiectului.
8.
•
•
•
•
9.
Pe
•
•
•
•
•
•

Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului.
Echipamentele disponibile: computere; aparat foto, camera de filmare;
Centrul de cercetări şi inovaţii pedagogice (CCIP)
Centrul de Formare Profesională Continuă
Laboratorul de transfer a tehnologiilor inovaţionale în sistemul educaţional (LTTISE)
Colaborare la nivel naţional în cadrul implementării proiectului.
durata anului 2021, la nivel naţional s-au realizat următoarele colaborări:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Prometeu-Prim”;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;
Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ;
Şcoala Internaţională „Heritage”;
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Căuşeni.

10. Colaborare la nivel internaţional în cadrul implementării proiectului.
Pe durata anului 2021, la nivel internaţional s-au realizat următoarele colaborări:
• Colaborarea cu Asociaţia Dascăli Emeriţi, Bacău, România;
• Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău;
• Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Judeţul Bacău;
• Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău.
11.
Dificultăţile în realizarea proiectului.
• financiare nu sunt;
• organizatorice - raportarea anuală timpurie, nu sunt reflectate unele rezultate ştiinţifice care vor
apărea în lunile noiembrie şi decembrie; raportul financiar se repetă cu date actualizate la sfârşit de
an;
• legate de resursele umane - dificultăţile ţin de regimul impus de starea de urgenţă cauzată de
pandemie, acces limitat în şcoli.

12. Diseminarea rezultatelor obţinute în proiect în formă de prezentări la foruri ştiinţifice
Manifestări ştiinţifice internaţionale (în străinătate)
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Modalităţi de învăţare
online. Exemple de bune practică” (4 ore) 24.01.2021, Bacău, România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Strategii didactice
inovative utilizate pe platformele educaţionale” (4 ore) 25.01.2021, Bacău, România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Sesiunea de formare profesională
„Strategii didactice inovative şi aplicate în procesul de predare-învăţare-evaluare în sistem online”
48 ore, 26.01-13.02.2021. Asociaţia Dascăli Emeriţi. Bacău, România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Sesiunea de formare profesională
„Managementul calităţii în instituţiile şcolare” 48 ore, 13.02-12.03.2021 Asociaţia Dascăli
Emeriţi. Bacău, România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Managementul calităţii.
Soluţii de lucru la distanţă cu elevii” 13 februarie 2021, Asociaţia Dascăli Emeriţi. Bacău,
România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Conferinţa online pentru cadrele
didactice cu tematica „Tehnologia face diferenţa” 5 martie 2021 (6 ore) Bacău, România.
• COJOCARU, Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Educaţia pozitivă.
Încredere, dezvoltare, valorizare” 06 martie 2021. Asociaţia Dascăli Emeriţi, Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Modalităţi de învăţare online.
Exemple de bune practică” (4 ore) 24.01.2021, Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Strategii didactice inovative
utilizate pe platformele educaţionale” (4 ore) 25.01.2021. Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Sesiunea de formare profesională „Strategii
didactice inovative şi aplicate în procesul de predare-învăţare-evaluare în sistem online” 48 ore,
26.01-13.02.2021 (nr.218 din 13.02.2021. Asociaţia Dascăli Emeriţi). Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice.
Sesiunea de formare profesională
„Managementul calităţii în instituţiile şcolare” 48 ore, 13.02-12.03.2021 (nr.225 din 12.03.2021.
Asociaţia Dascăli Emeriţi). Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Managementul calităţii. Soluţii
de lucru la distanţă cu elevii” 13 februarie 2021 (Asociaţia Dascăli Emeriţi). Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Conferinţa online pentru cadrele didactice cu
tematica „Tehnologia face diferenţa” 5 martie 2021 (6 ore). Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Webinarul „Educaţia pozitivă. Încredere,
dezvoltare, valorizare” 06 martie. Asociaţia Dascăli Emeriţi, Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Conferinţa învăţarea şi educaţia adulţilor în
contextul lll: situaţia curentă din perspectivă globală şi evoluţii în Republica Moldova. 25-26
martie 2021. Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Învăţăm,
construim, ne dezvoltăm împreună” 30 octombrie 2021. Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Conferinţa Ştiinţifică naţională cu participare
Internaţională „Mentorat durabil în sprijinul cadrelor didactice, 12.06.2021 Bacău, România.

• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Congresul Internaţional al Dascălilor
Români. Educaţia prezentului şi perspective educaţionale. Ediţia a III-a, 30-31 octombrie 2021
Bacău, România.
• GOLUBIŢCHI, Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice. Workshopul Valorile fair-play-ului şi etica
sportului din cadrul parteneriatului ERASMUS+COLABORATIV Sport Opens Schools, 21
octombrie 2021. Bacău, România.
• VERDEŞ, Tatiana, doctor în filologie. Programul de formare „Research Methods Cours”,
organizată de European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany, 05.08.2021
(online), (I) 8 ore.
• VERDEŞ, Tatiana, doctor în filologie. Programul de formare „Research Methods Cours”,
organizată de European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany, 01.11.2021
(online), (II) 8 ore.
• CARA, Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul: Blended Learning Mastery Series 2021:
Effective Pedagogies for the Blended Learning Environment, 13 mai, 2021
• CARA, Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul: Blended Learning Mastery Series 2021:
Effective use of data in blended learning contexts, 19 mai, 2021
• CARA, Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul: Blended learning and beyond:
Rethinking assessments, 26 mai, 2021
• CARA, Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul: Prioritising Wellbeing during Blended
Learning, Iunie, 2021
• CARA, Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, KIX EAP, Education Policy and Innovation
Conference (EPIC), 7, 14, 21,28 octombrie, 2021
> Manifestări ştiinţifice internaţionale (în Republica Moldova)
• VERDEŞ, Tatiana, doctor în filologie; Conferinţa internaţională, „Provocări contemporane în
învăţarea limbii române ca l2/l3 şi ca limbă minoritară”; Universitatea „Dunărea de Jos din Galaţi”,
Galaţi; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 4-6 iunie 2021, organizare
hybrid. „STRATEGII DE EVALUARE ON-LINE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE LA
ELEVII ALOLINGVI” (prezentare orală).
ON-LINE: Platforma MICROSOFT TEAMS.
Program: Program Conferinţa 2021 FINAL.pdf
• VERDEŞ, Tatiana. Programul de dezvoltare personală pentru cadrele didactice din Republica
Moldova şi România „PROFESORI CU STIL”; AgiroMd, „Învăţătorul Modern”, aprilie-iunie
2021. Coordonator de proiect, formator, expert.
Link eveniment: https://www.facebook.com/groups/491214778990335/media
Impact: 7,7K
> Manifestări ştiinţifice naţionale
• HÎNCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Conferinţei online superteach „Revoluţia Mentalităţii
în Educaţie” (management educaţional), 10 aprilie, 2021.
• HÎNCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Seminarului privind „Asigurarea securităţii şi
siguranţei în procesul desfăşurării lecţiilor online” (format online), 16 aprilie, ora 15.00, 2021,
DGETS.
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• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul privind prezentarea Programului „STOP
bullying-cunosc, înţeleg, aplic”, 11 aprilie, 2021.
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Workshop-ul naţional în format online „E-book-ul
didactic”. IP Neoeduct, Chişinău, 2021. Nr. 118 din 30.09.21. (format online)
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Seminarului Metodic Republican „Scrierea unui
articol ştiinţific-abordare practică”. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, 20
Octombrie, 2021 (format online).
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul Elevul. Mental şi emoţional în clasă.
Lansarea EDU-START- primul instrument de evaluare a abilităţilor socio-emoţionale la elevi, în
contextul învăţării. Teach for România, 25.11. 2021
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Conferinţa online „Consolidarea mediului şcolar
pentru dezvoltarea sănătoasă şi sigură a elevilor în contextul pandemiei COVID-19”, Programul de
promovare a educaţiei pentru sănătate al Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC), în parteneriat cu Asociaţia Obştească ”Sănătate pentru
Tineri”, 24 noiembrie 2021.
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Master-class „Festivalul Naţional de interpretare
corală „Gavriil Muzicescu”, ediţia a VII-a. Chişinău, 19-20 noiembrie, 2021 (6 ore).
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Webinarul „Plagiatul şi dreptul de autor”, în cadrul
Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2021, 19 noiembrie, 2021, ANACEC.
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, seminarului instructiv-metodic: „Fenomenul Bullying
în mediul educaţional: cauze, consecinţe, acţiuni de combatere”, 11 NOIEMBRIE, 2021,
„Lăstărel”.
• HINCU, Ionela, doctor în ştiinţe pedagogice, Discuţia publică: „Educaţia de calitate: răspunsul
sistemului de învăţământ la provocările actuale”, 17-18 noiembrie, 20201. Fundaţia SOROS
Moldova.
• VERDEŞ, Tatiana, doctor în filologie; Seminarul online pentru elevi „SECRETELE UNEI
COMUNICĂRI EFICIENTE”; IP „NeoEduct”, Republica Moldova, 24.09.21; „CRITERII DE
EVALUARE ALE EFICIENŢEI COMUNICĂRII” (prezentare orală)/formator/.
• NASTAS, Svetlana, doctor în ştiinţe pedagogice; Seminarul online pentru elevi „SECRETELE
UNEI COMUNICĂRI EFICIENTE”; IP „NeoEduct”, Republica Moldova, 24.09.21;
„COMUNICAREA ASERTIVĂ ” (prezentare orală)/formator/.
Link eveniment: Seminar online 24.09 / 15:00 Secretele unei comunicări eficiente - NeoEduct
Impact: 3521 persoane (https://www.facebook.com/NeoEduct )
• VERDEŞ, Tatiana., doctor în filologie; NASTAS, Svetlana, doctor în ştiinţe pedagogice.
Workshopul online „EBOOK-UL DIDACTIC. IP „NeoEduct”, Fundaţia „Soros” Moldova,
Republica Moldova, 30.09.21; „CREEAZĂ-ŢI PROPRIUL EBOOK DIDACTIC” (prezentare
orală/ ghid suport (PDF)).
Link eveniment: https://www.facebook.com/NeoEduct
Impact: 3225 persoane
Link Ghid: VERDEŞ, Tatiana, doctor în ştiinţe filologice; Ghid: Creează-ţi propriul eBook
didactic (PDF), eBook: https://online.fliphtml5.com/meogx/xuid/.
• VERDEŞ, Tatiana. Profesorul eficient (VIII), Conferinţa Naţională online „Bune practici în şcoala
proactivă”, organizatori AgiroMd, 24 septembrie 2021, expert educaţional (prezentare orală) -

EVALUAREA BUNELOR PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ - „PROFESORUL
INFLUENCER”.
Link eveniment: https://www.facebook.com/agiromd/videos/220620433452896/.
Impact: 15K persoane.
> Manifestări ştiinţifice cu participare internaţională
• NASTAS, Svetlana, doctor în ştiinţe pedagogice. Tehnologia face diferenţa. Centrul Naţional şi
Inovaţii Digitale în Educaţie „Clasa Viitorului”, Conferinţei online pentru cadrele didactice.
5.03.21.
13.

Aprecierea şi recunoaşterea rezultatelor obţinute în proiect (premii, medalii, titluri, alte
aprecieri).

14.

Promovarea rezultatelor cercetărilor obţinute în proiect în mass-media.
> Emisiuni radio/TV de popularizare a ştiinţei
VERDEŞ Tatiana. Forumului educaţional naţional „Târgul de idei pentru profesori”, 17 septembrie
2021, META, Chişinău, Republica Moldova. Prezentare orală: „CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE
ÎN EDUCAŢIE PRIN E-BOOK”.
Link
prezentare:
https://view.genial.ly/61418f3e2da2fa0dddb016f7/presentation-targ-de-ideicreativitate-si-inovatie-prin-ebook
> Articole de popularizare a ştiinţei
15. Teze de doctorat / postdoctorat susţinute şi confirmate în anul 2021 de membrii echipei
proiectului.
16.
Materializarea rezultatelor obţinute în proiect
Forme de materializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului pot fi produse, utilaje şi servicii
noi, documente ale autorităţilor publice aprobate etc.
• NASTAS, Svetlana. Redactarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului
educaţional la disciplina limba şi literatura română, literatura universală (şcoala naţională), 2021
2022. Ordinul MECC 737 din 16.06.2021
• OSTAŞ, Olga, STATE, Livia, NASTAS, Svetlana. Reperele metodologice privind organizarea
procesului educaţional la disciplina limba şi literatura română, literatura universală (şcoala
naţională), 2021-2022.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/3 repere metod. l.rom. sc.nat final.pdf
• ŢURCAN S., FEGHIU A., VERDEŞ T., HÎNCU I., NASTAS S. Lecţia independenţei (eBook).
1.09.21, IP NeoEduct,
https://read.bookcreator.com/dEGgnEKbnTVHifm3GsSIALizbPF2/NtVCq8EvT3Gr5Jutw1BKRg
• NASTAS, Svetlana, formator naţional. Reuniunea metodică republicană la Limba şi literatura
română (şcolii naţionale). Cu privire la organizarea procesului educaţional în învăţământul general,
în anul de studii 2021-2022/ 02.08.2021/. Ordinul MECC nr. 737 din 16.07.2021
• NASTAS, Svetlana, coordonator al grupului de evaluatori al vivacităţii şi calităţii manualelor
şcolare în anul 2021, limba română clasa a VII-a, şcoala naţională. MECC, ordin nr. 775 din 2021

• NASTAS, Svetlana, formator. Workshopul online Proiectarea de lungă durată (an şcolar 2021
2022). Literatura universală. 20.08.21, NeoEduct.
Workshop: „PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ” (an şcolar 2021-2022) - NeoEduct
• VERDEŞ, Tatiana, NASTAS, Svetlana. Seminar online Prima oră de dirigenţie „Lecţia
independenţei” 25.08.21, NeoEduct, formatori, autori de produs: Book Creator - LECŢIA
INDEPENDENTEI
• VERDEŞ, Tatiana, Programul de dezvoltare personală pentru cadre didactice. „Profesor cu stil”,
organizatori AgiroMd, „Învăţătorul modern”, aprilie-iunie 2021, director de proiect, formator.
• VERDEŞ, Tatiana, Programul de dezvoltare pentru cadre didactice „Profesorul eficient” (VIII),
Conferinţa Naţională „Bune practici în şcoala proactivă”, organizatori AgiroMd, 24 august 2021,
formator, expert.
• VERDEŞ, Tatiana, Workshopul online Proiectarea de lungă durată (an şcolar 2021-2022),
disciplina „Limba şi literatura română”, coordonator proiect, formator.
Workshop: „PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ” (an şcolar 2021-2022) - NeoEduct
• VERDEŞ, Tatiana, Programul de formare continuă pentru cadrele didactice de limba şi literatura
română, Centrul de Formare Profesională Continuă UST, , a.s. 2021-2022, formator naţional.
• VERDEŞ Tatiana, Hackaton „Inovaţie pentru munca la distanţă”, organizatori DreamUps,
Moldova, 2021, premiul mare, proiectul „PROF e-Book”.
Link eveniment: https://www.facebook.com/tekwill/posts/1930681837101233
• CARA Angela, Reperele metodologice privind organizarea procesului educaţional la disciplina
Educaţie Moral-Spirituală, 2021-2022.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ 2 invatamant primar 2020-2021 final 01.09.2020.pdf

Informaţie suplimentară referitor la activităţile membrilor echipei în anul 2021
>
Membru/preşedinte al comitetului organizatoric/ştiinţific, al comisiilor, consiliilor
ştiinţifice de susţinere a tezelor
• COJOCARU, Victoria. / Consiliul Ştiinţific Specializat D 531.01-55, candidat Duminică Stella.
Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educaţiei de gen a preşcolarilor ./28 iunie
2021/ preşedinte.
• COJOCARU, Victoria. / Ştiinţe ale educaţiei şi psihologie: ramurile ştiinţifice 51, 53 /2021/
preşedinte.
• COJOCARU, Victoria. / Comisia de profil în cercetare şi inovare /2021/ preşedinte.
• COJOCARU, Victoria./ Seminarul Ştiinţific de Profil din UST/2021/membru.
• GOLUBIŢCHI, Silvia./ Seminarul Stiinţific de Profil din UST/2021/membru.
• GOLUBIŢCHI, Silvia./Comisia de susţinere publică a tezei de de doctor în ştiinţe ale educaţiei
Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare din UST
/2021 /conducător ştiinţific.
• GOLUBIŢCHI, Silvia. /Proiectul internaţional pentru Parteneriat în educaţie Evaluarea obiectivă
şi calitativă a concursului Pro Lectura 2021/2021/ membru.
• GOLUBIŢCHI, Silvia./ Ştiinţe ale educaţiei şi psihologie: ramurile ştiinţifice 51, 53/ secretar
ştiinţific.
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• GOLUBIŢCHI, Silvia. /Formare de formatori a cadrelor didactice din învăţământul primar şi
secundar pentru realizarea activităţilor de instruire în baza Standardelor de competenţă
profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general. MECC ord. nr 1140 din
18.08.21/20-26 august 2021.
• HINCU, Ionela. /Evaluator în cadrul evaluării vivacităţii şi calităţii manualelor şcolare/, 2021,
Ordinul 23.06.21, nr. 775.
• NASTAS, Svetlana. /Formare de formatori a cadrelor didactice din învăţământul primar şi
secundar pentru realizarea activităţilor de instruire în baza Standardelor de competenţă
profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general. MECC ord. nr 1140 din
18.08.21/20-26 august 2021.
• NASTAS, Svetlana./ Concursul municipal „Profesorul Anului”. Ediţia XVII-a./ 2021. /(ordinul
70 din 29.01.21, preşedinte).
• NASTAS, Svetlana. /Comisia de profil ANACEC/2021/ secretar ştiinţific.
• NASTAS, Svetlana. /Atestarea cadrelor didactice, confirmarea gr. didactic I şi superior la
disciplina limba şi literatura română, nivel republican/2021/ membru.
• NASTAS, Svetlana. /Reuniunea metodică municipale la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(on-line), /7 septembrie, 2021/ formator.
• NASTAS, Svetlana. /Aviz la Programa pentru examenul naţional de bacalaureat. Limba şi
literatura română/ 2021/.
• VERDEŞ, Tatiana. / Registrul experţilor ANACEC, autorizarea, acreditarea programelor de
formare profesională continuă, expert-evaluator ANACEC /2021.
• VERDEŞ, Tatiana. /Formare cadrelor de conducere din învăţământul primar şi secundar în
domeniul Management educaţional, Implementarea Standardelor de competenţă profesională ale
cadrelor de conducere din învăţământul general. MECC ord. nr 848 din 07.07.2021/ formator
naţional.
• CARA, Angela. / Seminarul Ştiinţific de Profil din UPSC Ion /2021/membru.
• CARA, Angela /Dezvoltarea competenţelor financiare la elevii din învăţămîntul general, UPSC
„Ion Creangă”/ conducător ştiinţific.
• Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
COJOCARU, Victoria /Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)/membru al Colegiului de
redacţie.
• GOLUBIŢCHI, Silvia. /învăţătorul modern/ membru.
• NASTAS, Svetlana. /învăţătorul modern/ membru.
• VERDEŞ, Tatiana. / Colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifico-practice „Studii Naţionale de
Securitate” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova/ membru, recenzent
oficial.
• VERDEŞ, Tatiana. /Colegiului de redacţie al Revistei „Moldoscopia”/ Universitatea de Studii
Politice Economice Europene „Constantin Stere”/ membru, recenzent oficial.

17.

Rezumatul activităţii şi a rezultatelor obţinute în proiect.
1 pagină în engleză şi 1 pagină în română ce rezumă rezultatele obţinute în anul 2021.
În rezultatul realizării proiectului, au fost sintetizate datele experimentării în domeniul
evaluării rezultatelor şcolare în scopul implementării curricula reconceptualizate în
învăţământul general, precum şi organizarea procesului educaţional la distanţă în contextul
epidemiologic Covid-19.
În anul 2021 proiectul şi-a adus contribuţia prin:
— Dezvoltarea studiului analitic al Metodologiei de aplicare a Concepţiei ERŞ, care a permis
sintetizarea aspectelor importante ale evaluării rezultatelor şcolare, după cum urmează:
• reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva valorificării
dimensiunilor interconexe: ajustarea curriculumului în funcţie de rezultate şi ajustarea
testelor în funcţie de curriculum;
• elaborarea sugestiilor metodologice pentru asigurarea feedback-ului în sistemul de
învăţământ ca unul dintre factorii prioritari care asigură calitatea educaţiei;
• dezvoltarea recomandărilor pentru diminuarea subiectivismului în cadrul învăţării
online;
• reconceptualizarea strategiilor de evaluare pentru lucrul cu elevii cu CES;
• reconceptualizarea funcţiei de control în favoarea funcţiilor de supervizare şi consiliere
în cadrul evaluării rezultatelor şcolare, inclusiv în format online.
— S-a elaborat Model integrator al evaluării competenţei de comunicare, aria curriculară
Limbă şi comunicare: setul de resursele didactice cu referire la evaluarea digitală a
competenţei- cheie de comunicare; set de resurse didactice cu referire la evaluarea digitală a
ERŞ.
—Sintezarea tendinţelor privind organizarea procesului educaţional la distanţă, valorificând
următoarele domenii:
• modificarea/adaptarea conţinutului şi modului de rezolvare a sarcinilor de învăţare;
• alocarea unei durate mai mari de timp pentru realizarea sarcinilor de învăţare;
• modificarea/adaptarea tehnologiilor de evaluare a performanţelor şcolare;
• oferirea de note explicative scrise, dispozitive de transcriere, de ascultare sau oricare alte
dispozitive care facilitează obţinerea rezultatelor academice; oferirea unui feed-back permanent
elevilor.
—Relevanţa investigaţiei constă în fundamentarea unei metodologii pedagogice integratoare
privind reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general în contextul
conceptului de competenţă şcolară, inclusiv în cadrul învăţării online, care evidenţiază direcţii
de acţiune pentru aplicarea tehnologiilor asincrone în organizarea procesului educaţional la
distanţă: mesajul electronic; lista de corespondenţă; transmisiunile video; materialele preînregistrate (vizuale si audio) si a instrumentelor sincrone.
Modelul elaborat prefigurează construcţia unui nou model integrator al evaluării, care
valorifică deopotrivă şi încearcă să coreleze cunoştinţe, deprinderi, capacităţi de aplicare a
cunoştinţelor, valori şi atitudini ale elevului.
Astfel cercetarea prezintă interes şi valoare pentru factorii de decizie, cadrele didactice şi
actorii educaţionali în vederea evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul general, inclusiv în

cadrul situaţiei pandemice.
Pentru învăţământul din Republica Moldova se impune necesitatea redefinirii, optimizări şi
fundamentării unor politici comprehensive, strategii/modele integratoare privind evaluarea
rezultatelor şcolare la distanţă.
Rezultatele cercetării sunt aplicabile, funcţionale şi pot fi promovate cu titlu de recomandări
pentru sistemul educaţional din Republica Moldova.
As a result of the project, the data of the experimentation in the field of evaluation of school
results were synthesized for the purpose of implementing the reconceptualized curriculum in
general education, as well as the organization of the distance education process in the
epidemiological context Covid-19.
In 2021 the project brought its contribution through:
— Development of the analytical study of the Methodology for the application of the ERŞ
(evaluation of school results) Concept, which allowed the synthesis of the important aspects of
the evaluation of school results, as follows:
• reconceptualizing the evaluation of school results from the perspective of capitalizing
on the interconnected dimensions: adjusting the curriculum according to the results and
adjusting the tests according to the curriculum;
• elaboration of methodological suggestions for ensuring feedback in the education
system as one of the priority factors that ensure the quality of education;
• developing recommendations for reducing subjectivism in online learning;
• reconceptualization of assessment strategies for personalizing instructions for different
categories of children.
• reconceptualizing the control function in favor of the supervision and counseling
functions within the evaluation of school results, including in online format.
— An integrative model of the evaluation of the communication competence was elaborated,
the curricular area Language and communication: the set of didactic resources with reference
to the digital evaluation of the key communication competence; set of teaching resources with
reference to the digital evaluation of ERS.
— Synthesis of the tendencies regarding the organization of the distance educational process,
capitalizing on the following fields:
• modifying / adapting the content and the way of solving the learning tasks;
• allocating a longer time to complete learning tasks;
• modification / adaptation of technologies for evaluating school performance;
• providing written explanatory notes, transcription, listening devices or any other device that
facilitates the achievement of academic results; providing permanent feedback to students.
—The relevance of the investigation lies in substantiating an integrative pedagogical
methodology for reconceptualizing the evaluation of school results in general education in the
context of school competence, including online learning, which highlights directions for
applying asynchronous technologies in organizing distance learning: electronic message;
mailing list; video broadcasts; pre-recorded materials (visual and audio) and synchronous
instruments.
The developed model foreshadows the construction of a new integrative model of assessment,

which capitalizes both and tries to correlate knowledge, skills, abilities to apply knowledge,
values and attitudes of the student.
Thus, the research is of interest and value for decision makers, teachers and educational actors
in order to evaluate school results in general education, including in the pandemic situation.
For education in the Republic of Moldova, there is a need to redefine, optimize and
substantiate comprehensive policies, strategies / integrative models for the evaluation of
distance school results.
The research results are applicable, functional and can be promoted as recommendations for
the education system in the Republic of Moldova.
18. Recomandări, propuneri
Nu sunt

Anexa 1A
Lista lucrărilor ştiinţifice, stiintifico-metodice si didactice
publicate în anul de referinţă în cadrul proiectului din Programul de Stat
Inovarea sistemului naţional de evaluare a rezultatelor şcolare
din perspectiva paradigmei competenţelor
5

5

1. Articole în reviste ştiinţifice
1.1. în alte reviste din străinătate recunoscute
1. VERDEŞ, Tatiana. Strategii de e-evaluare a competenţei de comunicare la elevii alolingvi. In
revista ACROSS - A Comprehensive Review of Societal Studies (across-iournal.com). România,
2021.
1.2. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
Categoria B
5. ANDRIŢCHI, Viorica, STRATAN, Victoria. Modelul pedagogic de evaluare a competenţelor
transdisciplinare ale elevilor din învăţământul primar. În: Acta et commentationes (Ştiinţe ale
Educaţiei). 2021, nr..., pp. .. ISSN 1857-0623. (în curs de apariţie)
6. GOLUBIŢCHI, Silvia. Evaluarea scrisă online în clasele primare In: Acta et commentationes
(Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr..., pp... ISSN 1857-0623. (în curs de apariţie)
7. VERDEŞ, Tatiana. Tendinţe în evaluarea rezultatelor şcolare: repere conceptuale, abordări
inovative. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 2(24), pp. 105-115. ISSN
1857-0623. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag file/105-115 4.pdf
3. Articole în materiale ale conferinţelor ştiinţifice
2.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)
5. COJOCARU, Victoria. Evaluarea componentă de bază a procesului managerial. Congresul
Internaţional al Dascălilor Români. Educaţia prezentului şi perspective educaţionale. Volumul IV,
Ediţia a III-a, 30-31 octombrie 2021, Bacău: Editura Smart Academic, 2021. pp.5-8. ISBN: 978-606
063-230-6
6. GOLUBIŢCHI, Silvia. Evaluarea orală a elevilor din clasele primare. Ghid de bune practici în
asigurarea calităţii educaţiei. Volum internaţional de studii ştiinţifice de specialitate. Publicaţie din
cadrul proiectului internaţional „Împreună pentru educaţie” Bacău: Editura Smart Academic. 2021.
ISBN 978-606-063-179-8
7. GOLUBIŢCHI, Silvia, OBOROCEANU, Viorica. Evaluarea on-line: realizări şi perspective.
Congresul Internaţional al Dascălilor Români. Educaţia prezentului şi perspective educaţionale.
Volumul IV. Ediţia a III-a, 30-31 octombrie 2021, Bacău: Editura Smart Academic, 2021. pp.17-20,
ISBN: 978-606-063-230-6
8. HÎNCU I. Provocări ale evaluării la distanţă la disciplina Educaţie muzicală. În: „Şcoala de acasă,
casa de la şcoală. Limite sănătoase între viaţa profesională şi personală”. Materialele Simpozionului
Internaţional, 09 aprilie, 2021, Bucureşti, 2021. p. 189-192. ISBN 978-973-0-34355-6
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2.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)
9. CODREANU, Igor, GOLUBIŢCHI, Silvia, MURSA, Ana. Implementarea instrumentelor
statistice în procesul de învăţare la orele de geografie. In: materialele Conferinţei ştiinţifice cu
participare internaţională: Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective. Volumul 1. 1 - 2

octombrie 2021, pp.123-127. ISBN 978-9975-76-361-5
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/143588
10. GOLUBIŢCHI, Silvia. Modalităţi de valorificare a experienţei de lectură în clasele primare. In:
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediţia 1, Vol.5, 5-6 iunie 2021,
Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 26-36. ISBN 978-9975
76-345-5.
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag file/26-36 4.pdf
11. GOUUBIŢCHI, Silvia. Particularităţile evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare. In:
materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională: Învăţământul superior: tradiţii, valori,
perspective. Volumul 2. 1 - 2 octombrie 2021, p.69-75, ISBN 978-9975-76-362-2
https://ibn.idsi.md/ro/simple search?find=Golubi%C8%9Bchi%20Silvia&page=3
12. HÎNCU I. Competenţele muzical-interpretative şi rolul lor în formarea profesorului de educaţie
muzicală. În: „Condiţii pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării
gândirii ştiinţifice”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 22 iunie, 2021, UPS „I.
Creangă”. p. 274-277 ORCID iD : 0000-0002-5883-0926 DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p274-277
CZU: 371.13:78
13.STRATAN, Victoria. Eseul - metodă integrativă de evaluare. In: Profesionalizarea cadrelor
didactice: tendinţe şi realităţi socio-psiho-pedagogice. 14 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul
Editorial „Univers Pedagogic”, 2021, pp. 337-340. ISBN 978-9975-3336-2-7.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/130106
14.STRATAN, Victoria. Autoevaluarea şi regularizarea învăţării. In: Materialele Conferinţei
ştiinţifice cu participare internaţională învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective, Volumul
2. 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din
Tiraspol, 2021, pp. 172-176, ISBN 978-9975-76-362-2
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/143745
2.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională
15. GOLUBIŢCHI, Silvia. Particularităţile evaluării moderne în procesul de învăţământ. In:
materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa
noilor provocări. 5-6 noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de
Stat din Tiraspol, 2021, pp.. ISBN...(în curs de apariţie)
16. HÎNCU I. Rolul formării continue a profesorului de educaţie muzicală în activitatea de cercetare.
In: materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa
noilor provocări. 5-6 noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de
Stat din Tiraspol, 2021, pp... ISBN...(în curs de apariţie)
17. NASTAS, Svetlana. Literaţia şi evaluarea rezultatelor şcolare. In: materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Educaţia în faţa noilor provocări. 5-6
noiembrie Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol,
2021, pp... ISBN...(în curs de apariţie)
2.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale
18. GOLUBIŢCHI, Silvia. Tendinţe moderne în evaluarea rezultatelor şcolare. In: Materialele
Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiinţelor exacte. Vol. 1, 27-28 februarie
2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021,
pp. 35-40. ISBN 978-9975-76-324-0.

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/123819
19. GOLUBIŢCHI, Silvia; MIDRIGAN, Tatiana. Abordarea textului multimodal în clasele primare.
In: Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învăţământul preşcolar şi
primar. Vol. 4, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia
Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 235-240. ISBN 978-9975-76-321-9.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/12441
20. NASTAS, Svetlana. Provocările evaluării rezultatelor şcolare în contextul educaţiei la distanţă. In
Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021. Vol. 4: Pedagogie
în învăţământul preşcolar şi primar. Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii
de Stat din Tiraspol, 2021, p. 288-291. ISBN 978-9975-76-321-9.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/124421
21.STRATAN, Victoria. Strategii de intervenţie în clasa de elevi. In: Materialele Conferinţei
Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional. Vol. 5, 27-28
februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din
Tiraspol, 2021, pp. 179-182. ISBN 978-9975-76-322-6.
https://ibn.idsi.md/en/vizualizare articol/124692
22. VERDEŞ T., NASTAS S. (coord), VERDEŞ T., NASTAS S., APACHIŢA I., Modele de
proiectare de lungă durată la Limba şi Literatura română şi Literatura universală. Chişinău:
NeoEduct, 2021, ISBN 978-9975-909-66-2
23. VERDEŞ, Tatiana. Rolul dezvoltării competenţelor antreprenoriale în cariera didactică. In:
Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management
educaţional. Vol. 5, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Tipografia
Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 191-196. ISBN 978-9975-76-322-6.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare articol/124700
3. Lucrări stiintifico-metodice si didactice
3.1. alte lucrări stiintifico-metodice si didactice
24. OSTAŞ, Olga, STATE, Livia, NASTAS, Svetlana. Repere metodologice privind organizarea
procesului educaţional la disciplina limba şi literatura română, literatura universală (şcoala
naţională), 2021-2022.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/3 repere metod. l.rom. sc.nat final.pdf
25. ŢURCAN S., FEGHIU A., VERDEŞ T., HÎNCU I., NASTAS S. Lecţia independenţei (eBook).
1.09.21, IP NeoEduct,
https://read.bookcreator.com/dEGgnEKbnTVHifm3GsSIALizbPF2/NtVCq8EvT3Gr5Jutw1BKRg
26. VERDEŞ T., NASTAS S. (coord ), VERDEŞ T., NASTAS S., APACHIŢA I., Modele de
proiectare de lungă durată la Limba şi Literatura română şi Literatura universală. Chişinău:
NeoEduct, 2021, ISBN 978-9975-909-66-2

Anexa 1B
Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanţare
11 noiembrie 2021
Cifrul proiectului: 20.80009.0807.32
Cheltuieli, mii lei
Cod
Denumirea
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de
birou
Total

/ Ecfuard Coropceanu

Conducătorul organizaţiei/
Contabil sef

J Ol ga Tulbure

Conducătorul de proiect M

Eco
(k6)
211180
212100
336110

ti

/ Silvia Golubiţchi

Aprobat
145,9
35,0
0,8
181,7

Anul de gestiune
Modificat
Precizat
+/145,9
35,0
0,8
181,7

Anexa 1C
Componenţa echipei proiectului
Cifrul proiectului 20.80009.0807.32

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Echipa proiectului conform contractului de finanţare (la semnarea contractului)
Nume, prenume
Norma de
Data eliberării
Titlul
(conform contractului
Anul
muncă
Data angajării
naşterii ştiinţific
conform
de finanţare)
contractului
doctor
Golubitchi Silvia
1978
0,5
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
dr.hab.
1951
0,25
Cojocaru Victoria
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
doctor
1969
0,25
Cara Angela
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
doctor
1982
0,25
Verdes Tatiana
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
doctor
Nastas Svetlana
1976
0,25
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
1984
doctor
0,25
Hincu Ionela
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
doctor
1983
0,25
Stratan Victoria
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021
0,25
Stavila Ni col eta
1991
04 ianuarie 2021 31 decembrie 2021

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanţare

12.5%

