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1. Articole științifice în reviste științifice 

Mutcoglo G., Tehnici de lucru cu textul la însușirea limbii române în: Limba 

noastră, revista trimestrială de educație lingvistică și dialog intercultural, Galați, 
România, Nr. 1, 2015, ISSN 2393-3003 

Mutcoglo G., Actele de limbaj – reper în formarea competenței de comunicare în 
limba română ca limbă a doua (instituții de educație timpurie) - (rev. ACROSS -A 
Comprehensive Review of Societal Studies, Vol.2 2019, ISSN 2602-1463 

2. Articole în culegeri ale conferințelor științifice internaționale 

Mutcoglo G., Jocul didactic în procesul studierii limbii române în clasele primare,  
Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională, 2013, p.303-

305  
Mutcoglo G., Stimularea creativităţii studenţilor alolingvi la orele de limba 
română,  Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională, 

2014, p.347-349,  ISBN 978-9975-914-83-3 

Mutcoglo G., Predarea limbii române – între tradiție și inovație…   Știință, 
cultură, educație –conferință științifico-practică internațională 2015, p.43-45, ISBN 
978-9975-83-001-0. 
Mutcoglo G., Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile 
de limba şi literatura română, „Limbă Etnie Comunicare”, conferinţa ştiinţifică 
internaţională, 2015, p.125-129ISBN 978-9975-83-015-7 

Mutcoglo G., Dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi - 

Știință, cultură, educație – conferință științifico-practică internațională  Vol.I, 2017 
ISBN: 978-9975-83-040-9 
Mutcoglo G., Exploatarea benzii desenate și a animației în activitățile de învățare 
a limbii române ca limbă nematernă – (Workshop Interdiscip linaritate și dialog 
multicultural Modele de bune practici în România și Republica Moldova,  2017 
Mutcoglo G., Particularitățile psihologice ale copiilor  de vârstă preșcolară – 
Научно-образовательное пространство, реалии и перспективы  повышения 
качества образования, 2018, ISBN 978-9975-83-068-3 
Mutcoglo G., Utilizarea jocului didactic în învățarea limbii române ca limba 

nematernă la preșcolari – Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică 
internațională 2019, p.422-424, ISBN 978-9975-3246-7-0 
Mutcoglo G., Învățarea limbii române ca limba nematernă în parteneriat: 
grădiniță-familie (Noiembrie 2019, Galați, România - на стадии печати) 
Mutcoglo G, Învățarea limbii române ca limba nematernă la etapa de educație 
timpurie – Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională 
2020, p.95-97, ISBN 978-9975-83-090-4 
Mutcoglo G., Formarea competenței fonetice în procesul studierii limbii române ca 

limba nematernă în educație timpurie – «Качество образования в АТО Гагаузия: 
опыт, проблемы, перспективы» cборник материалов педагогического форума, 
октябрь, 2020, p.114-119 
Mutcoglo G., Abordarea integrată  a procesului de învățare a limbii române ca 
limba nematernă în instituțiile de educație timpurie - Probleme ale științelor 
socioumanistice și modernizării învățământului - conferință științifică internațională 
2020, p.375-378 ,ISBN 978-9975-46-449-9 
Mutcoglo G., Аspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o 

limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile 
minorităților naționale – Функционирование славянских языков и литератур в 
контексте языковой ситуации в РМ–conferință științifico-practică internațională 
2020, p.93-97, ISBN 978-9975-83-101-7 
Mutcoglo G., Formarea competenței lexicale în limba română în instituţiile de 
educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale – Știință, cultură, 
educație –conferință științifico-practică internațională 2021, p.126-129, ISBN 978-
9975-3496-3-5 

3. Suporturi de curs 
Mutcoglo G , L.Botezatu. Teoria și metodologia curriculumului educațional. US 
Comrat. Tip. Garamont Studio. Comrat, 2018. – 306p. ISBN 978-9975-83-065-2 
 


