
NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la organizarea Simpozionului științific internațional  

„Educația în spiritul valorilor naționale și universale din perspectiva dialogului 

pedagogic”, Ediția a II-a, 27-28 martie 2020.  

 

Simpozionului științific internațional „Educația în spiritul valorilor naționale și 

universale din perspectiva dialogului pedagogic”, Ediția a II-a, a fost inclus în Registrul național 

al manifestărilor științifice planificate pentru anul 2020. El a fost organizat de membrii Catedrei 

de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău.  

Pregătirea către Simpozion a demarat în luna decembrie 2019, fiind expediată Invitația 

în mai multe centre academice, universități, instituții muzeale, instituții de învățământ general 

din Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia. La acest Apel au răspuns 89 cercetători din 

4 țări: din Republica Moldova – 62, România – 8, Rusia – 2, Ucraina – 17. Participanții de peste 

hotare au reprezentat 30%.  

Din Comitetul organizatoric al Simpozionului au făcut parte 9 persoane, dintre care 3 de 

peste hotare ceea ce reprezintă mai mult de 30%. Comitetul științific a avut în componența sa 9 

membri, cercetătorii de peste hotare constituind peste 30%. 

Ariile tematice ale manifestării au fost următoarele: Valorile naționale și universale prin 

prisma științelor socio-umane; Arta tradițională în promovarea valorilor; Postmodernismul și 

revalorificarea tradițiilor; Rolul științelor naturii în educația valorilor; Instrumente educaționale 

de promovare a valorilor; Tendințe moderne de promovarea a valorilor în procesul educațional; 

Instituții naționale și internaționale de promovarea a moștenirii cultural: istorie și 

contemporaneitate. 

Către data de 9 martie a fost expediată și editată Programa manifestării. Însă declararea 

stării excepționale și începutul pandemiei Covid 19 la 11 martie ne-a împiedicat să desfășurăm 

manifestarea în formatul planificat. Cu acordul Administrației Universității s-a decis publicarea 

tuturor materialelor Simpozionului într-o culegere tematică și plasarea acesteia în acces public. 

Articolele cu comunicările propuse pentru Simpozion au fost recepționate de la 56 de 

participanți: 34 din Republica Moldova și 22 de la cercetătorii din România, Rusia, Ucraina. 

Astfel, volumul cuprinde articole ale cercetătorilor de peste hotare în proporție de circa 40%.   

El are 530 de pagini și este alcătuit în următoarele secțiuni: Valorile naționale și 

universale prin prisma științelor socio-umane; Arta tradițională în promovarea valorilor; 

Postmodernismul și revalorificarea tradițiilor; Rolul științelor naturii în educația 

valorilor;Instrumente educaționale de promovare a valorilor; Tendințe moderne de promovarea a 

valorilor în procesul educațional; Acțiuni de valorificare a patrimoniului cultural material și 

imaterial. 
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