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Direcţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
a oferit Biblitecii cea mai recentă lucrare ştiinţifică
“INTEROGAŢII PEDAGOGICE”. Chişinău: 2017,
donaţie cu “titlu gratuit”
contribuind la dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii
Biblioteca aduce cele mai sincere mulţumiri
Direcţiei Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
exprimându-şi recunoştinţa faţă de
Directorul institutului , dr. hab., prof. univ. Lilia POGOLŞA
pentru sprijinul oferit la
îmbunătătirea colecţiei “Ştiinţe ale Educaţiei”.

INTEROGAŢII PEDAGOGICE /Coord.: Tatiana Callo; Autori: Tatiana Callo, Victor
Ţvircun, Lilia Pogolşa et al. – Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
(Tipogr.”Impressum”), 2017.- 208 p.
Antetit.:Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei .
ISBN 978-9975-48-106-9

“INTEROGAŢII PEDAGOGICE”
este o lucrare de pedagogie, care îşi propune să
abordeze problemele actuale ale ştiinţei pedagogice
în formă de întrebări - răspunsuri
pe marginea unor lucrări de referinţă
în domeniul pedagogiei din Republica Moldova
din ultimii 5 ani.
Lucrarea combină o prezentare a problemelor cercetate în
pedagogie în ultima perioadă de timp, cu o dezvoltare detaliată a
ideilor promovate şi prezintă interes în primul rând specialiştilor.
Autorii pun la dispoziţia cititorilor – cadre ştiinţifice şi ştiinţifico -

universitari.

didactice, profesori şcolari şi universitari, studenţi, masteranzi
şi doctoranzi, tuturor celor interesaţi de problemele pedagogiei
şi ale educaţiei actuale – o lucrare sintetică, la elaborarea căreia au
contribuit doctori habilitaţi în pedagogie, profesori universitari.

Provocările lucrării, diversitatea gândirii şi fundamentarea substanţială a ideilor
promovate, a făcut să se meargă pe un dialog imaginat cu autorii unei serii de
lucrări pentru a “descoperi” anumite tendinţe generale în ştiinţa pedagogică
ASPECTE SPECIFICE CERCETĂRII PEDAGOGICE ACTUALE
Tatiana CALLO
Doctor habilitat, profesor universitar,
Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare
ÎN DIALOG CU
Victor ŢVIRCUN
Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

Lilia POGOLŞA
Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Vladimir GUŢU
Doctor habilitat, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

Larisa CUZNEŢOV
Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

Victoria COJOCARU
Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Universitatea de Stat din Tiraspol

lucrarea “INTEROGAŢII PEDAGOGICE”
include:
CURRICULUM VITAE Europass ( a autorilor )
LISTELE PUBLICAŢIILOR ÎN DOMENIUL PEDAGOGIEI (ale autorilor)
inclusiv:
MONOGRAFII
MATERIALE ALE COMUNICĂRILOR LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INSTITUŢIONALE
ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI (naţionale şi internaţionale )
COMUNICĂRI PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ( naţionale şi internaţionale)
ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN ENCICLOPEDII
LUCRĂRI INSTRUCTIV METODICE:
LUCRĂRI METODICE
ARTICOLE DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI
DOCUMENTE DE POLITICI ELABORATE ŞI APROBATE

Dragi cititori!
Vă doresc să Vă inspiraţi din această lucrare ştiinţifică a pedagogiei şi să
NE VEDEM LA BIBLIOTECĂ !

