
NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la organizarea Conferinței științifice internaționale  

„PROBLEME ALE ȘTIINȚELOR SOCIOUMANISTICE ȘI MODERNIZĂRII 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI”, 8-9 octombrie 2020 

în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare, 

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  

 

Conferința Științifică Internațională a fost consacrată problemelor actuale, realizărilor și 

perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. 

 Lucrările s-au desfășurat în următoarele secții: 

 Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale 

populației; 

 Științe ale educației și formarea cadrelor didactice; 

 Practici și perspective de implementare a tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământ; 

 Probleme actuale ale studiului limbii și literaturii române; 

 Axe valorice ale didacticii limbii și literaturii române/ruse; 

 Abordări, concepte de cercetare a științelor socio-umane, patrimoniului istoric cultural și 

natural; 

 Arta contemporană și perspectivele moderne în educația artistico-plastică și în design;  

 Probleme actuale și perspective ale lingvisticii și glottodidacticii. 

 

 

Conferința Științifică Internațională se va desfășura online pe aplicația Google Meet. Conferința a 

fost inclusă în Registrul național al manifestărilor științifice planificate pentru anul 2020 la 

compartimentul Manifestări naționale, dar interesul manifestat față de acest eveniment a permis 

schimbarea statutului manifestării științifice. 

La evenimentul științific au participat 350 cadre științifico-didactice, didactice și din domeniul 

cercetării dintre care: 270 din Republica Moldova și 82 din străinătate. Astfel printre participanți au fost 

reprezentanți ai mediului academic din: România, Israel, SUA, Canada, Ucraina, Rusia, Armenia, 

Cazahstan, Cârgâstan. Cu excepția a 3 vorbitori din RM, toți participanții au publicat articole în 

culegerea de studii editată în 4 volume. 
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