Informaţii personale
Nume / Prenume Sadovei Larisa
E-mail sadovei.larisa@upsc.md
Domeniul ocupaţional
Funcţia managerială
Perioada
Instituţia
Activităţi si responsabilităţi
principale îndeplinite

Educaţie – invăţământ
Decan
2009-prezent
Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă»
Responsabil de realizarea misiunii, scopurilor și obiectivelor generale ale Facultății,
elaborarea Strategiei de activitate a Facultății și a Planului Operațional,
proiectarea/planificarea acțiunilor; coordonator al sistemului de management al
calității la facultate, asigurând executarea hotărârilor Consiliului facultății, a Biroului
Consiliului Facultăţii, Hotărârilor Senatului Universității, Consiliului de administrare;
realizarea procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică în domeniul de activitate a
facultăţii prin respectarea Regulamentului de organizare a studiilor în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu, dirijând dinamica asupra contingentului de
studenţi în cadrul Facultăţii.

Domeniul ocupaţional Educaţie – invăţămînt
Experienţă profesională 2002-prezent – învăţământul superior
2001-2002 – educator metodist în învăţământul preşcolar
1991-1995 – profesor şcolar
Funcţia didactică Conferențiar universitar
Perioada 2008 - prezent
Instituţia Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă»
Activităţi si responsabilităţi Titular de curs la disciplinele Programelor de studii universitare
principale îndeplinite Licenţă: Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia educaţiei/instruirii,
Tehnologii educaţionale, Metodologia cercetării educaţionale; Didactica educaţiei
moral-spirituale;
Master: Cercetarea teoretică și experimentală în învățământul superior, Metodologia
cercetării și scrierii tezei de licență/master; Evaluarea în învățământul superior;
Abordarea comparată a carierei profesionale, Fundamentele managementului
educațional
Doctorat: Cercetarea pedagogică experimentală
Coordonarea pregătirii lucrărilor de licenţă a absolvenţilor specialităţilor
Pedagogie, Pedagogie Preşcolară; Pedagogie în învățământul primar
Coordonarea pregătirii lucrărilor de master a absolvenţilor specializărilor Educaţie
pentru carieră universitară, Pedagogia culturii emoționale, Pedagogie preşcolară,
Educaţie pentru comunicare și carieră profesională, Management și consiliere în
învățământul primar/educație preșcolară, Management educațional
Perioada 2006-2008
Funcţia didactică Lector superior universitar
Perioada 2000-2001
Funcţia didactică Educator şi metodist la instituţia preşcolară nr. 44, mun. Chişinău
Perioada 1993-1995
Funcţia didactică Profesor liceul „Ştefan cel Mare”, disciplina gimnaziu „Educaţia moralspirituală/civică”
Perioada 1991-1993
Funcţia didactică Profesor liceul „Gheorghe Ghimpu”, s. Coloniţa, disciplina liceu „Limba română”
Domeniul cercetare
Perioada 2018, 2019 studii postoctorat
2002 – 2006 – studii doctorat
Calificarea 2008-Doctor în Pedagogie, titlu conferit de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Diploma obţinută Atestare DH 38.13. 00.01-25 la 17.04.2008

2006 –Bursa de excelenţă a Guvernului pentru cercetare
2018 - Membru al secţiei Ştiinţe Sociale Economice şi Umanistice, profilul Pedagogie
Generală, Academia de Ştiinţe din Moldova
2011-2015: Director la profilul de cercetare ştiinţifică “Ştiinţe ale educaţiei şi formarea
cadrelor didactice”
2006-2010 : Director la profilul de cercetare ştiinţifică “Curriculum de formare a
cadrelor didactice”, domeniul Ştiinţe ale educaţiei
2012 – prezent
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea:
13.00.01 – Pedagogie generală) – NR-26; (HOTĂRÎREA nr. AT 1/3 din 16.02.2012
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat la
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală) http://www.cnaa.md/files/attestationcommission/meetings/hotarirea_at_1-3_16_02_2012.pdf
Domenii de cercetare - Pedagogie generală
- Pedagogie universitară
- Pedagogia comunicării
- Comunicare publică/instituțională
- Pedagogia învățământului primar
Doctori pregătiți
3 doctori în pedagogie specialitatea științifică: Pedagogie universitară
sub coordonarea științifică 04.10. 2016: Brițchi Aliona „Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic şi
formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană”
25.01.2019: Boţan Aliona „Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi
pentru discursul didactic”
25.01.2019: Creangă (Davidescu) Elena „Valorificarea competenţei de relaţionare în
formarea pedagogilor sociali
Participări în activităţi de
- referent oficial la 6 teze de doctor în pedagogie;
expertiză - membru în Seminarele Ştiinţifice de Profil: 13 00 01 – Pedagogie Generală; 13 00
02 – Teoria şi Metodologia Instruirii (ştiinţe socioumanistice)
- comisia specializată pentru evaluarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în scopul
acreditării organizaţiei pe profilulul Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei în
cadrul (ordin CNAA nr. 03-26 din 8 iunie 2011);
- membru al colegiului de redacţie a revistei ştiinţifice categoria C. „Revista de ştiinţe
socio-umane” (www.upsc.md)
- avizarea ghidurilor aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum (ord. 598 din
30 iunie 2011): Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de la naştere la 3 ani şi
Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de 3- 6 ani
Activități conexe
cercetării științifice

Participare în proiecte














2015 – prezent: cercetător superior în Proiectul instituţional “Formarea cadrelor
didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane - FCD
EDUCONT”
cercetător Proiectul instituţional "Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru
învăţămîntul preşcolar şi primar în vederea formării competenţei profesionale de
educaţie ecologică" - 11.817.08.62A;
2014 - Proiectul "Dezvoltarea cercetării acţiunii în domeniul educaţiei timpurii" în
cadrul proiectului internaţional „Parteneriat Global pentru Educaţie”, implementat de
către Ministerul Educaţiei în colaborare cu Banca Mondială și UNICEF;
15.10.2010-14.10.2013: Teacher ducation review and update of curriculum,
TEMPUS IV Coordonator: Universitatea Aveiro, Portugalia, Coordonator local:
Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă”
2009-2011:Western-Eastern Teacher Educaţion Network WETEN (Tempus-2008)
2002-2011: Acordul de colaborare Universitatea Padova, Italia, Facultatea de
Ştiinţe ale Formării şi UPSC, Catedra de Ştiiinţe ale Educaţiei, R. Moldova
7-8 martie, 2011: Expert la atelierul de lucru “Elaborarea conceptului de curriculum
pentru specialitatea Lucrător de Tineret”
Expert la atelierul de lucru “Elaborarea conceptului de curriculum pentru
specialitatea Lucrător de Tineret” (7-8 martie, 2011)



Educaţie si instruire
Perioada
Calificarea / diploma
Numele instituţiei formatoare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Limba maternă
Limbi străine

“Învăţarea centrată pe copil”, 2009

1987-1992
Licenţiat in filologie
Universitatea de Stat din Moldova
Septembrie, 2012
Diplomă de studii superioare seria E, Nr. 00 91 00
Romana
Înţelegere
Vorbire
Ascultare
Lectură Conversaţie Exprimare
Limba engleză
Bine
Bine
Bine
Bine
Limba franceză
Bine
Bine
Bine
Bine

Scriere
Bine
Bine

Competenţe si abilităţi Competenţe de interrelaţionare cu managerii instituţiilor de învăţămînt şi altor instituţii,
sociale cadrele didactice şi studenţii, formate în procesul de activitate didactică, de cercetare,
managerială si al activităţii in cadrul unor echipe de proiect.
Competenţe si aptitudini Competenţe de organizare a conferinţelor ştiinţifico – practice, meselor rotunde,
organizatorice seminarii metodologice, evenimentelor anuale de bilanţ, rapoarte și activităţi în cadrul
facultăţii etc.
Competenţe si aptitudini Competenţe de proiectare si organizare a programelor de studii licenţă şi master, de
tehnice proiectare si organizare a cercetărilor științifice in domeniul ştiinţelor educaţiei prin
coordonarea tezelor de doctorat.
Competenţe si aptitudini de Operare PC (pachetul Office)
utilizare a calculatorului

