
C u p r i n s

Revistă de teorie şi practică educaţională
a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA
Nr. 4 (98), 2016

Colegiul de redacţie:
Gabriel Albu (România)
Silvia bARbAROv
Svetlana bElEAEvA 
Nina bERNAz
Rima bEzEDE
viorica bOlOCAN
Paul ClARkE (Marea britanie)
Olga COSOvAN
Alexandru CRIŞAN (România)
Constantin CuCOŞ (România)
Otilia DANDARA 
Ion DEDIu
Gheorghe DuCA
viorica GORAŞ-POSTICă
vladimir GuŢu
kurt MEREDITh (SuA)
liliana NICOlAESCu-ONOFREI
vlad PÂSlARu
Carolina PlATON
Igor POvAR 
Nicolae PRODAN
Emil STAN (România)

Echipa redacţională:
Redactor-şef: 
Mariana vATAMANu-CIOCANu
Tehnoredactare şi design grafic: 
Nicolae SuSANu

Prepress: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tipar: Casa editorial-poligrafică “bons Offices”
S.R.l., mun. Chişinău
Tiraj: 800 ex. 

Articolele publicate nu angajează în nici un fel 
instituţiile de care aparţin autorii, tot aşa cum nu 
reflectă poziţia finanţatorilor.

Adresa redacţiei:
str. Armenească, 13, mun. Chişinău
MD-2012, Republica Moldova
tel: (022)542976, fax: 544199
E-mail: didacticapro@prodidactica.md
www.prodidactica.md/revista
ISSN 1810-6455

© Copyright Centrul Educaţional
PRO DIDACTICA

c u p r i n s

Quo vadis?

Constantin CuCOș
Mai e nevoie de o educație pentru valorile identitare?
(Is there a need for an education for identity values?) ............................................................. 2
Adela SCuTARu-Guțu
Educaţia pentru integrare europeană – un domeniu în educaţia adulţilor?
(Education for European Integration – is it an area for Adult Education?) .......................... 3

ex cathedra

Gabriel Albu
Autosuficienţa, obstacol în calea autoeducaţiei
(Self-sufficiency – an obstacle in the way of self-education) .................................................... 9
Petro kENDzOr
The role of the multicultural component of teacher training in Ukraine
(Rolul componentei multiculturale în formarea profesorilor în Ucraina) ............................ 14
Olga AlCAz
Model de implementare a învăţămîntului centrat pe necesităţile elevului în şcoala profe-
sional tehnică
(Implementation model of education centered on student needs in technical vocational 
school).......................................................................................................................................... 18

Cuvînt, limbă, CominiCare

Emilia SlAvENSChI
Valorificarea potenţialului unităţilor paremiologice în gimnaziu
(Harnessing the potential of paremiological units during the gymnasium level) ................. 22
larisa PlăMăDEAlă
Basmul – un text fundamental în formarea cititorului
(Fairy tale – a fundamental text for the formation of the reader) ......................................... 28

EduCațiE dE gEn

loretta hANDRAbuRA
Dilemele „secretarului de stat” şi „secretarei”, dar şi ale „spălătoresei lenjerie” şi „şefului 
spălătorie”. Despre şanse egale, tratament nediscriminatoriu şi conservatorism lingvistic
(Dilemmas of “state secretary” and “secretary” and a “washerwoman underwear” and 
“head laundry”. About equal opportunities, non-discriminatory treatment and linguistic 
conservatism) .............................................................................................................................. 33

ExErCito, Ergo sum

Maria Eliza DulAMă
Sensibilizare şi expresie culturală în activităţile de învăţare la geografie
(Cultural awareness and expression in learning activities at geography lessons) ................ 38
Eugenia NEGRu
Valorificarea interdisciplinarităţii istorie-geografie în activităţile nonformale: excursia 
şcolară
(Harnessing the interdisciplinarity of geography-history in non-formal activities: school 
trip) .............................................................................................................................................. 44
Adina Florica NICOlAE
Educational policies for European Integration. Developing equality among students
(Politici educaţionale pentru integrare europeană. Educarea egalităţii la elevi) ................. 49

evenimente cePd

viorica GORAŞ-POSTICă
Certificarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru integrare europeană
(Teacher’s certification in the field of education for European Integration) ....................... 51
viorica GORAŞ-POSTICă
Învăţătorii de pe ambele maluri ale Nistrului continuă să înveţe cum să educe mai eficient 
cultura bunei vecinătăţi
(Teachers on both sides of Dniester river continue to learn how to teach the culture of a 
good neighborhood in a more efficient way) ........................................................................... 52
lilia NAhAbA
Program de formare pentru profesorii interesați de predarea disciplinei opționale Educație 
pentru echitate de gen și șanse egale
(Training program for teachers interested in teaching the optional subject Education for 
gender equity and equal opportunities) ...................................................................................... 53

diCţionar

Sorin CRISTEA
Educaţie pentru integrare europeană
(Education for European Integration) ..................................................................................... 54


