
Maria Pereteatcu
Doctor în ştiinţe pedagogice

conferenţiar universitar

Omagiu la 70 de ani



CURRICULUM VITAE
Experienţa profesională

2012-prezent – Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de

Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei;

1995-2012 – Şefa catedrei Pedagogie, Învăţământ Primar şi educaţie Preşcolară, Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială;

1976-1994 – Lector, lector superior la catedra Pedagogie şi Metodici Particulare, Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială;

1985-1988 – Doctor în ştiinţe pedagogice, Doctorantura la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Moscova;



Educaţie şi formare

2010-2012 – Cercetător științific în cadrul proiectului MOLDINCLUD (Tempus 158980-2009) „Centrul de

formare continuă în domeniul educației incluzive”, Institutul de formare continuă, Chișinău. Vizite de

documentare la Universitatea Alicante, Spania; Universitatea Genova, Italia; Institutul de tehnologii,

Germania;

2011-2013 – Formator național în cadrul proiectului TEREC „Evaluarea şi înnoirea curriculei pentru pregătirea

profesorilor”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău);

Universitatea pedagogică de Stat „I. Creangă” – Chişinău; Universitatea Aveiro, Portugalia, Universitatea

Tallinn, Estonia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, România; mai 2011 – Universitatea Aveiro,

Portugalia; februarie–martie, 2002 – Formator naţional/instituţional în problematica managementului

educaţional, Universitatea St. Cloud, SUA, Minnesota; iulie 2000 – Formator naţional, România, Sinaia;

2000-2001 – Formator, Bulgaria, staţiunea Constantin şi Elena;

1996-1998 – Formator naţional şi internaţional al Programului educaţional Pas cu Pas, Ungaria, Balaton;

1970-1974 – Profesor de Pedagogie şi Psihologie, Metodist în domeniul Educaţiei Preşcolare, Institutul Pedagogic

de Stat din Bălţi;

1966-1970 – Învăţătoare la clasele primare, Școala Pedagogică din Orhei;
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CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

„Corpul didactic al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte e 

puternic şi viabil. Face carte bună. Veteranii deţin 

întâietatea...Impresiile studenţilor, de ieri şi de azi, principalii 

judecători, au preponderenţă în segmentul de evaluare a potenţialului 

fiecărui profesor”.

POPA, Iulius. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de 

Psihologie şi Asistenţă Socială. Chişinău : [S. n.], 2013, p. 4







ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ



„În instituţiile preşcolare formarea reprezentărilor elementare matematice ocupă un loc important în 

ansamblul problemelor instructiv-educative, avându-se în vedere atât obiectivele pe care le urmăreşte 

grădiniţa în pregătirea copiilor pentru şcoală şi implicit pentru viaţă, cât şi influenţa pe care o exercită 

însuşirea noţiunilor matematice asupra dezvoltării lor generale”.

PERETEATCU, Maria. Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte : Pregătirea

matematică. Ch. : Ed. Lumina, 1994, p. 3. ISBN 5-372-01443-1.



„La etapa actuală este necesară schimbarea de paradigmă  asupra educaţiei integrate care ar pune începutul 

unei reforme îndelungate şi complexe prin diversificarea modalităţilor de şcolarizare a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale.  Este nevoie de sisteme şcolare flexibile, democratice, deschise la inovare şi reformă, 

receptive la provocările necesităţii de educaţie incluzivă”.

PERETEATCU, Maria. Aspecte socio-psiho-pedagogice ale realizării incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale în

învăţământul de masă. In: Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional : Comunicare prezenată la conf. şt. intern. în

domeniul psihologiei, 28-29 oct., 2005. Ch., 2006. p. 249. ISBN 978-975-9950-5-4.



GHIDURI

„Orice acţiune inovatoare trebuie să înceapă cu 

identificarea şi implicarea acelor cadre didactice care 

manifestă disponibilitatea necesară în acest sens,cu 

informarea, formarea şi motivarea corespunzătoare a 

acestora. Incluziunea nu poate fi realizată fără 

dezvoltarea profesională continuă şi autentică a 

cadrelor didactice. Şcoala incluzivă se va putea 

construi numai în măsura în care se va înţelege şi 

misiunea ei – de serviciu educaţional al comunităţii”.

PERETEATCU, Maria, ZORILO, Larisa. Formarea iniţială şi continuă a

cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive. In: Calitatea

educaţiei: teorii, principii, realizări : Materialele Conf. şt. Int., 30-31

oct. 2008, Ch., pt. 2, 2008. p. 246.
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AUTOREFERAT

„В исследовании экспериментально доказано, что реализация 

взаимообучения осуществима при соблюдении принципов, положенных 

в основу предложенной системы дидактических игр: специальный 

отбор игр, которые предусматривают самоорганизацию и 

самостоятельность играющих; возможности варьирования 

содержанием; учет механизма взаимообучения в дидактических играх; 

обязательное присутствие в дидактической игре всех структурных 

элементов.

Взаимообучение детей разного возраста способствует развитию у них 

самостоятельности, умению осуществлять анализ, обобщение, 

контроль и оценку собственных действий, которое имеет особое 

значение при подготовке детей к школе ”.

ПЕРЕТЯТКУ, Мария. Взаимообучение детей разновозрастной группы в процессе 

дидактических игр. Москва, 1991. p. 16



RECENZENT AL LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICO-METODICE



MEMBRU AL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR 

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE



Programul UE „TEMPUS” 

Proiectul „Centrul de Formare Continuă în domeniul Educaţiei Incluzive” (MOLDINCLUD)



MEMBRU AL COMITETULUI ŞTIINŢIFIC AL CONFERINŢELOR 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE



CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC





PREZENŢE ÎN CULEGERI ALE MANIFESTĂRILOR  ŞTIINŢIFICE

(colocvii, simpozioane, conferinţe ştiinţifice)













PREZENŢE ÎN ANALE



ÎN PUBLICAŢII PERIODICE
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INSTRUMENTUL BIBLIOMETRIC NAŢIONAL
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BIBLIOTECA

EUROPEANĂ ONLINE 

CENTRALĂ (CEEOL)

https://www.ceeol.com/
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