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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Ekaterina Iamboglo 

 

 

 

 Str. Novaia, 64, or. Comrat, 3801, Moldova 

 0(298)2-72-18; mobil: 068509451 

ekaterina-iamboglo@mail.ru 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

 
 

2005-prezent 

 

 

 

 

1990-2005 

 

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 
2007 

 

1994-1999 

 

Lector universitar 

Catedra Pedagogie și Psihologie 

Facultatea Cultură Naţională 

Universitatea de Stat din Comrat, or.Comrat 

 

  Învăţător la clasele primare 

Şcoală medie №2 

din or. Comrat 

 

 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (master Psihologie) 

 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Psihopedagogia învăţămîntului 

primar. 

1986-1990 

 

 
FORMARE ȘI 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ   

 

 

Specialitatea: Predarea în clasele primare ale şcolii de cultură generală Şcoala 

pedagogică „A.S.Makarenko”din Cahul 

 

 

 Certificate. Training of  Teachers on administration of the Moodle Platform. 

Senior Experten Service.Comrat:USC.2018. 

 Certificat  nr. 24942, formator în promovarea metodologiei centrate pe copil 

în cadrul proiectului „Promavarea înțelegerii comunea calității în 

educație”, realizat de programul Educațional Pas cu Pas, cu suportul 

Fundației LED (ServiciideDezvoltaredinLiechtenstei), 2018.(72ore). 

 Certificat nr. 84 din 7.11.2018. Programul de formare continuă la 

modulul tematic „Dezvoltarea curriculară în învâțământul primar”. August-

noiembrie 2018 (4credite). 

 Certificat Nr.19160. Programul de formarea conceptorilor de curriculum 

universitar în cadrul proiectului «Promovarea și dezvoltarea educației 

intercultural în formarea inițială a cadrelor didactice». Durata - 120 

ore.Perioada desfășurării programului februarie – aprilie. Eliberat la 

5.04.2019.CEPRODIDACTICA. 

 Certificat Nr. 18532 pentru participare la Trainingul de formare profesională 

a conceptorilor de curriculum  universitar în educație interculturală în  
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 cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea educației intercultural în 

formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de CE PRO 

DIDACTICA, cusprijimul financiar al Fundației pentru copii Pestalozzi 

din Elveția. 17-19 aprilie2019(96ore). 

 Platforme de instruire la distanță.Cursul online(120ore), 2020. 

 Certificat 19451 pentru coordonarea instituțioală și participare în proiectul 

cod 513007 „Pгomovarеa și dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulturalе (ЕIC) 

(400ore), iunie-2018-decembrie 2020 

 Certificat 25288 din 22.12.2020 Proictul Consolidarea capacităților PEPc 

Ppentru promovareaeducației centrate pe copil realizat de Programul 

Educațional Pas cu Pas cu suportul Fundației LED (60ore). 

 Programul online de formare pentru managerii universitari în 

domeniulplanificării strategice din perspectiva educației interculturale. 

Moldova, Chișinău, AOCE PRO DIDACTICA. Certificat Nr.201(60ore), 

2021. 

 Atelierul de planificare operațională a mecanismelor de transfer a 

achizițiilorîn domeniul EIC la nivel universitar și comunitar. Fundaţia 

pentru copii Pestalozzi, Elveția. Proiect Promovarea și dezvoltarea 

educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» (EIC). 

Certificat Nr.204 (32ore), mai, 2021. 

 Training course „Implementation of  training technologiesin the practice 

of working with children and youth”. Proiect COMPASS (150ore), 

iulie,2021. 

 Training course „Interactiv edigital technologiesin the educational 

environment”. Proiect COMPASS (150ore), iulie, 2021. 

 
COMPETENȚE  

 
 

Limba maternă Găgăuză     

Alte limbi cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

 
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discursoral 
 

Română B1 B2 A2 A2 B1 

Rusă C2 C2 C2 C2 C2 

Engleza B1 B2 A2 A2 B1 

Turca B2 B2 B1 B1 B1 

 
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar; B1/2: Utilizator independent; C1/2: Utilizator experimentat 

Competenţe de 

comunicare 

 Bune competenţe de comunicare eficientă și constructivă, dobândite 

prin experienţa profesională 

  Capacitatea de comunicareasertivă 

 Capacitatea de soţionarea situaţiilor conflictogene 

Competenţe

manageriale 

 

 Curator de grup 
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Competenţe 

dobândite la locul 

de muncă 
 

Competenţii  

Informatice 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 
Participări la proiecte 
ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 
 
 
 
 

Participări la foruri 
ştiinţifice (naţionale şi 

internaţionale) 

 

 Participant programelor educaționale 

 

 

 

 Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), Padlet, Learning Apps.org ș.a. 

 

 

 

 2018-2020 Proiect - EIC «Promovarea și dezvoltarea educației 

Intercultural în formarea inițială a cadrelor didactice». CE Pro 

Didactica), I fază. 

 2019-2021 – Formator, Proiect „Consolidarea capacităților PEPcP 

pentru promovarea educației centrate pe copil”, realizat cu 

suportul LED. 

 

 Conferinţa  ştiinţifico-practică internaţională  „Știință. Educație. 

Cultură”. Комрат: Комратский государственный университет, 

2017. 

 IV Научно-Практическая конференция «Роль образования в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Студенческие исследования -2017» Комрат: КГУ, 2017. 

 Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Научно-образовательное 

пространство: реалии и перспективы повышения качества 

образования». Комрат: КГУ, 2018. 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. „Știință. Educație. 

Cultură”. Комрат: Комратский государственный университет, 

2019. 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. „Știință. Educație. 

Cultură”. Комрат: Комратский государственный университет, 

2020. 

 Conferința-online „Educația interculturală a viitorilor  pedagogi în 

Republica Moldova», 22.12.2020. PRO DIDACTICA 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. „Știință. Educație. 

Cultură”. Комрат: Комратский государственный университет, 

2021. 

 Повышение квалификации по программе «Цифровые 

инструменты современного учителя для эффективной 

онлайн-и офлайн-работы» – On-skills, г. Москва, 13-18.12.21 

(24 а. ч.) 

 Участие в мероприятиях проекта «Русское культурное 

пространство сквозь призму языка», ноябрь 2021. 

 Повышение квалификации по программе «Визуализация 

правильно. Инструменты визуального образования» – On-

skills, г. Москва, 2021 (16 а. ч.) 

 Участие в вебинаре «Учитель без стресса: готовимся к 

аттестации», (AGIRoMd), Сертификат № 172, 06.02.2021 

 Участие в семинаре «Оценка профессиональной 

компетентности педагога в процессе аттестации», 

(AGIRoMd), сертификат № 42, 07.06.2020. 
 


