Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Hapenciuc Aura
Strada Oituz, nr. 25, bl. M1, sc. C, ap. 11, Suceava, cod poştal 720201, România

Telefon(oane)

+40 744 668 194

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional

aurahapenciuc@yahoo.com
Română
4 MARTIE 1961
Feminin
Lector univ.dr. Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Experienţa profesională
Perioada din februarie 2016 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere de cursuri si seminare la disciplinele: didactica specialităţii, managementul clasei de elevi,
managementul organizaţiei şcolare, proiectarea şi managementul programelor educaţionale, metodologia
cercetării educaţionale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Universităţii, nr. 13, tel
0230-216 147, cod poştal 720229
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, învăţământ universitar
Perioada 2004-2016 ( 2012-2016 în paralel, profesor asociat la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava)
Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba şi literatura română
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, proiecte educative: revistă, teatru şcolar, concursuri şcolare la nivel judeţean şi
naţional; formator; membră în Comisia naţională de specialitate; metodist al ISJ; membră în consiliul
consultativ al ISJ; mentor.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava, str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, tel/fax 0230-520
462, cod poştal 720174
Activitate didactică, învăţământ preuniversitar şi universitar
1990-1995, 1997-2004

Funcţia sau postul ocupat

Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar interjudeţean pentru judeţele Suceava,
Botoşani şi Tulcea

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate de îndrumare si control; organizarea de activităţi multiculturale, realizarea curriculumului la
specialitate, autor de ghiduri metodologice, membră a comisiei naţionale de specialitate, monitor,
formator

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Inspectoratul Şcolar Judetean Suceava, Calea Unirii, nr. 15, telefon 0230 520 638, cod poştal 720020
Activitate didactică, învăţământ preuniversitar
1995-1997
Profesor metodist organizator de programe

1

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Informarea, consilierea şi formarea cadrelor didactice, organizarea de stagii de formare continuă,
sesiuni de comunicări, schimburi de experienţă, realizarea cabinetului metodic al CCD
Casa Corpului Didactic Suceava, Aleea Nucului, nr. 10, telefon 0230 523 316, fax 0230 523 346, cod
poştal 720067
Activitate didactică, învăţământ preuniversitar
1984-1990
Profesoară de limba şi literatura română, limba şi literatura rusă
Activităţi didactice
Şcoala Nr. 8 Suceava, Aleea Jupiter, nr. 12, tel/fax 0230 550 012
Şcoala Nr. 9 Constanţa, str. Izvor, nr. 50, telefon: 041.631 346
Activitate didactică, învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

2008-2017
Doctorand în pedagogie (Teza a fost susţinută în catedră pe 29 iunie 2016)
Istoria pedagogiei, teoria instruirii, istoria şi metodologia cercetării ştiinţelor educaţiei, pedagogie
istorică
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău,
Republica Moldova
2013
Didactician (Curs postuniversitar)
Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii limbii şi literaturii române, metode moderne
de formare în didactica specialităţii, metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii
pedagogice
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
2015, 2013

Calificarea / diploma obţinută

Expert pe termen scurt în proiectele: „Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal
POSDRU 55 1-1 S 31536”; „Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul
preuniversitar – un imperativ al reformei curriculare POSDRU 55 1-1 S 25088; "Teen perform Program
inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal" POSDRU/153/1.1/S/136612

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Elaborarea de programe şcolare pe discipline / module, Analiza programelor şi a manualelor şcolare
din aria curriculară Limbă şi comunicare, Metode inovative de pregătire suplimentară pentru
bacalaureat prin dezvoltarea de competenţe cheie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2003-2010
Doctor în literatură
Literatură comparată, poetică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filologie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 8
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2001-2003
Formator naţional în didactica limbii române
Didactica limbii şi literaturii române
Centrul «Educaţia 2000+»
2001-2002
Formator naţional pe probleme de didactica disciplinelor şcolare
Modele de proiectare în curriculumul naţional, proiectarea demersului didactic, evaluarea achiziţiilor
elevilor, proiectarea şi organizarea de stagii de formare
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Consiliul Naţional pentru Curriculum
1999-2000
Formator regional pentru directorii de unităţi şcolare
Management educaţional
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Direcţia Proiecte de Reformă-Banca Mondială
1998, 1999, 2000, 2001
Monitor, formator al Centrului «Educaţia 2000+»

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Educaţie interculturală, managementul clasei de elevi, managementul proiectelor, istorie orală, lectură
şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, TIC

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Naţional pentru Dezvoltare Curriculară Olanda, Centrul
Educaţia 2000+

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1980-1984
Licenţiat în filologie, cu recomandare pentru învăţământul superior şi cercetare
Limba şi literatura română, limba şi literatura rusă
Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Filologie
ISCED 6
1976-1980
Diploma de bacalaureat
Filologie, istorie, meseria electrotehnică
Liceul “Petru Rareş” Suceava
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi materne

Limba română, limba ucraineană

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba rusă

C2

C2

C1

C1

C2

Limba franceză
Limba engleză

C1

C1

B2

B2

B2

A2

A2

A1

A1

A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de comunicare, empatie;

- Capacitate de a lucra în echipă;
- Capacitate de adaptare la situaţii noi, la medii multi şi interculturale.
Competenţe dobândite ca: profesor, inspector şcolar, metodist, monitor, formator, membră în comisia
naţională de specialitate, membră în grupuri de lucru, în echipe de proiect, expert, manager de proiect
etc.
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Competenţe şi aptitudini -Experienţă în managementul instituţional, în managementul resurselor umane, în designul şi
organizatorice managementul proiectelor;
-Abilităţi de organizare: şapte olimpiade naţionale, două tabere naţionale pentru olimpici, două
conferinţe internaţionale, un festival internaţional, lansări de carte, evenimente culturale, stagii de
formare etc.

Competenţe şi aptitudini de utilizare -Abilităţi de operare PC
2001: cursuri de iniţiere în operarea pe calculator, organizate de ISJ Suceava;
a calculatorului
2010: cursuri de iniţiere IT şi utilizare AeL, organizate de CCD şi Siveco.

Competenţe şi aptitudini artistice

-Aptitudini artistice:
Absolventa Şcolii Gimnaziale de Artă Suceava, clasa de pictură, realizarea de expoziţii personale şi
de grup.

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator

-2009: program naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar DeCeE, organizat de Centru Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în
Învăţământul Preuniversitar;
-2011: Formare de specialişti în evaluare INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii
evaluării în învăţământul preuniversitar) – Atestat de formare continuă a personalului didactic

Apartenenţa la organizaţii şi Membră APLLRR, afiliată la Organizaţia Mondială MAPRYAL, membră a Asociaţiei slaviştilor din
România, membră a Comisiei naţionale de specialitate
societăţi profesionale
Premii
Informaţii suplimentare

Anexe

Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler, Preşedinţia României, 2004
Referinţe pot fi furnizate de prof. univ. dr. Livia Cotorcea, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, prof.univ.dr.
Sorin Cristea, Universitatea Bucureşti, prof.univ.dr. Vladimir Guţu, Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, Republica Moldova
Anexa 1: Publicaţii, Anexa 2: Conferinţe, Anexa 3: Proiecte, Anexa 4: Specializări în străinătate

Anexa 1: Publicaţii
Cărţi publicate (unic autor)
1. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus. Coordonate istorice şi estetice, Editura Institutul European, Iaşi, 2016, 346 p., ISBN 978-606-24-01290;
2. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus. Poezia, proza, teatrul, Editura George Tofan, Suceava, 2011, 192 p., ISBN 978-606-8159-83-6.
Cărţi publicate (coautor)
1. Aura Hapenciuc, Analiza programelor şi a manualelor şcolare alternative, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2012, 480 p.,
ISBN 978-973-30-3142-0;
2. Aura Hapenciuc, Reforma învăţământului între proiectare şi realizare, (coord. Sorin Cristea), Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.,
Bucureşti, 2012, 340 p., ISBN 978-973-30-3307-3;
3. Aura Hapenciuc, Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare – liceu, lucrare apărută sub coordonarea Consiliului Naţional
pentru Curriculum, Ed. Aramis Print s.r.l., Bucureşti, 2002, 208 p., ISBN 973-8294-49-5;
4. Aura Hapenciuc, Ghid metodologic de aplicare a programelor de limba rusă primar/ gimnaziu, lucrare apărută sub coordonarea
Consiliului Naţional pentru Curriculum, Ed. Aramis Print s.r.l., Bucureşti, 2002, 56 p., ISBN 973-8294-38-X.
Articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
Aura Hapenciuc, Axiomatic foundantions of russian modern pedagogy. The contribution of social pedagogy, în „The European Proceedings
of Social and Behavioural Sciences (EpSBS)”, 2017, pp. 590-597, (indexată în Baza de Date Internaţională ISI Thomson Reuters WEB of
Science), ISSN: 2357-1330, http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/72.%20EduWorldF%202017.pdf;
Aura Hapenciuc, Simbolismul rus şi cultura, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, Editura Universităţii „1 Decembrie
1918, Alba Iulia, nr. 1, 2015, pp. 329-342 (indexată în Baza de Date Internaţională - C.E.E.O.L.), ISSN 1582-5523,
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=409748.
Articole / studii publicate în reviste de specialitate recunoscută la nivel naţional de CNCS (CNCSIS) (B).
1. Aura Hapenciuc, Vocaţia teoretică a simboliştilor ruşi, în „Filologie rusă”, vol. XXX, NR.2, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, PP.
47-67, ISSN-L 1224-2993 ISSN 2285-5882;
2. Aura Hapenciuc, Contribuţia scriitorilor ruşi la dezvoltarea pedagogiei, în „Romanoslavica”, vol. XLIX, NR. 1, , Editura Universităţii din
Bucureşti, 2013, PP. 99-109, ISSN 0557-272X;
3. Aura Hapenciuc, Precursori ai simbolismului rus din perspectiva Şcolii formale, în „Romanoslavica”, vol. UXLX, NR. 3, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2013, PP. 49-61, ISSN 0557-272X.
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Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate
1. Aura Hapenciuc, Concepte cheie în pedagogia rusă, în Clipa O., Cramariuc G., (coord.), „Educaţia în societatea contemporană.
Aplicaţii”, Editura Lumen, Iaşi, 2015, pp. 341-353, ISBN 978-973-166-409-5;
2. Aura Hapenciuc, Dimensiunea epistemologică a pedagogiei în Rusia, în „Invăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate”,
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2013, pp. 362-366, ISBN 978-9975-71-513-3;
3. Aura Hapenciuc, Dimensiunea istorică a pedagogiei din Rusia, în volumul „Cercetare şi practică în ştiinţele educaţiei”, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 2013, pp. 90-98, ISBN 978-973-30-3516-9;
4. Aura Hapenciuc, Argumente în favoarea ştiinţificităţii în pedagogia rusă modernă şi postmodernă, în “Interferenţe universitare – integrare
prin cercetare şi inovare”, Rezumatele comunicărilor la Simpozionul internaţional, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2012, pp.
110-114, ISBN 976-9975-71-151-7;
5. Aura Hapenciuc, Pedagogia postmodernă. Contribuţii ale pedagogilor ruşi, în “Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii
de inovare”, Lucrările Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, Universitatea de Stat din
Moldova, Chişinău, vol. II, 2011, pp. 55-58, ISBN 978-9975-71-151-7;
6. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus şi simbolismul european. Confluenţe şi diferenţe, în „Romanoslavica” XLIV, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009, pp. 105-115, ISSN 0557-272X;
7. Aura Hapenciuc, Discursul poetic simbolist, în „Texte despre text”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 186-195, ISSN 12242993.
Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice
1. Aura Hapenciuc, Dimensiuni internaţionale ale reformei învăţământului. Aplicaţie la spaţiul estic în ,,Proiecţii didactice moderne în
sisteme educaţionale concurenţiale", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pp. 156-162, 2015; ISBN 978-606-31-0115-1.
2. Aura Hapenciuc, Dimensiuni epistemice ale gândirii pedagogice ruse, în „Incursiuni didactice în dinamica educaţională”, EDP, 2014, pp.
69-79, ISBN 978-973-30-3661-6;
3. Aura Hapenciuc (coord.), Revista Verbum, Editura George Tofan, nr. 1-14, Suceava, 2006-2013, ISSN 2068-0988, www.cedcsv.ro;
4. Liliana Finaşcu, Abordarea genului epic în manualele de gimnaziu, cuvânt înainte: Aura Hapenciuc, Pre-Text, Câmpulung Moldovenesc,
2011, ISBN 978-606-92295-7-6;
5. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus în context european (II), în „Mişcarea literară” Revistă de literatură, artă, cultură. Serie nouă, Anul IX,
nr. 4 (36), 2010, Bistriţa, pp. 140-144, ISSN 1583-1957;
6. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus în context european (I), în „Mişcarea literară” Revistă de literatură, artă, cultură. Serie nouă, Anul IX,
nr. 3 (35), 2010, Bistriţa, pp. 131-136, ISSN 1583-1957;
7. Cornelia Dumitriu, Axinia Crasovski, Marieta Osiac, Elena Proca, Aura Hapenciuc, Subiecte pentru proba scrisă a examenului de
bacalaureat la limba rusă, lucrare coordonată de MECT şi CNCEÎP, www.subiecte 2007-2009., edu.ro;.
8. Aura Hapenciuc, Proza simbolistă din estul şi din vestul Europei, în „Profesorul, factorul cheie în educaţie”, Ed. G. Tofan, Suceava, 2008,
ISBN 978-973-186-30-9;
9. Aura Hapenciuc, Proza simbolistă, în „Şcoala bucovineană”, anul X, nr.3, Ed. G. Tofan, Suceava, 2007, ISSN 1841-8066;
16. Elena Roboski, Copilul şi copilăria în pagini de literatură, referent ştiinţific Aura Hapenciuc Suceava, 2007, ISBN 978-973-0-05322-7;
10. Aura Hapenciuc (coord.), Revista Repere, nr. 1-2, Suceava 2007;
11. Aura Hapenciuc, Simbolul şi discursul poetic simbolist, în „Comunicarea în era informaţională”, Ed. G. Tofan, Suceava, 2006, ISBN
973-87606-6-6;
12. Aura Hapenciuc, Programa de Limba şi literatura ucraineană, clasa a IX-a, aprobată prin O.M. nr. 3458 / 9 III 2004, www.edu.ro;
13. Aura Hapenciuc, Programa de Limba şi literatura ucraineană, clasa a X-a, aprobată prin O.M. nr. 4598 / 31 VIII 2004, www.edu.ro;
14. Aura Hapenciuc, Strategia învăţământului pentru minoritatea ucraineană, în „Curierul ucrainean”, nr. 63, Bucureşti, 2003;
15. Aura Hapenciuc, Curriculum şcolar pentru clasele I-IV, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3432/ 27 II 2003,
www.edu.ro;
16. Aura Hapenciuc, Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene, clasele VI-VII, aprobată prin O.M. nr. 3432 / 27 II 2003, www.edu.ro;
17. Aura Hapenciuc, Metodele interactive şi proiectele, o provocare pentru şcoala actuală, în „Preocupări didactice”, anul V, nr. 4, Suceava,
2002;
18. Aura Hapenciuc, Monitorizarea şcolilor din programul „A doua şansă”, în „Buletinul informativ al Centrului Educaţia 2000+”, Bucureşti,
2002;
19. Aura Hapenciuc, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Învăţământul primar şi gimnazial, în
„Limbă şi literatură”, anul XLVII, vol. III-IV, Bucureşti, 2002, pp. 139-141, ISSN 0583-8045;
20. Maria Volconscaia, Nina Gorbaciova, Manual de limba rusă pentru clasa a VII-a, referenţi ştiinţifici Elena Proca, Aura Hapenciuc, Ed.
Sigma Primex, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8068-92-4;
21. Victor Kosteţki, Ana Popovici, Manual de limba rusă pentru clasa a VIII-a, referenţi ştiinţifici Elena Proca, Aura Hapenciuc, Ed. Sigma
Primex, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8068-93-2;
22. Aura Hapenciuc (coord.), Revista Taberei etniilor, realizată în cadrul proiectului finanţat de Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale, Bucşoaia, 1999;
23. Aura Hapenciuc (coord.), Buletinul informativ al Casei Corpului Didactic Suceava, 1998;
54. Aura Hapenciuc, Câteva sugestii pentru reforma managerială, în „Tribuna învăţământului”, nr. 393-394, Bucureşti, 1997;
24. Aura Hapenciuc, Raportul diagnoză-prognoză în proiectarea perfecţionării prin Casa Corpului Didactic, în „Buletinul informativ al Casei
Corpului Didactic Botoşani”, nr.6, 1997.
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Anexa 2: Conferinţe
Participări la conferinţe internaţionale din străinătate
1. Aura Hapenciuc, Dimensiunea epistemologică a pedagogiei în Rusia, Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul postmodern între
eficienţă şi funcţionalitate, Chişinău, 15 noiembrie 2013;
2. Aura Hapenciuc, Argumente în favoarea ştiinţificităţii în pedagogia rusă modernă şi postmodernă, Conferinţa ştiinţifică cu participare
internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembrie
2012;
3. Aura Hapenciuc, Pedagogia postmodernă. Contribuţii ale pedagogilor ruşi, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Creşterea
impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, consacrată aniversării a 65-a a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22
septembrie 2011.
Participări la conferinţe internaţionale din ţară
1. Aura Hapenciuc, Repere pentru o didactică a disciplinelor filologice de tip curricular, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Dialogul culturilor
între tradiţie şi modernitate”, Alba Iulia, 9-19 iunie 2017;
2. Aura Hapenciuc, De la axiomele pedagogiei lui I.P. Podlasîi la o didactică pentru secolul al XXI-lea, Conferinţa metodico-ştiinţifică
internaţională „Universul limbii şi culturii ruse în spaţiul carpato-danubiano-balcanic, Bucureşti, 24-27 noiembrie 2016;
3. Aura Hapenciuc, Axiomatic foundations of Russian modern pedagogy. The contribution of social pedagogy, 7 th International
Conference EDU-WORLD 2016 with the main theme “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, Piteşti, November, 4th5th, 2016;
4. Aura Hapenciuc, Contribuţii ale pedagogilor ruşi la nivelul didacticii, Simpozionul internaţional „Zilele culturilor slave în România”,
Bucureşti, 23-24 septembrie 2016;
5. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus şi cultura, prezentata la Sesiunea ştiinţifică internaţională „Dialogul culturilor între tradiţie şi
modernitate”, Alba Iulia, 12-13 iunie 2015;
6. Aura Hapenciuc, Concepte cheie în pedagogia rusă, Conferinţa internaţională de ştiinţe ale educaţiei, Suceava, 12-13 iunie 2014;
7. Aura Hapenciuc, Precursori ai simbolismului rus din perspectiva Şcolii formale, Conferinţa internaţională Slavistica românească şi
dialogul culturilor, Bucureşti, 3-5 octombrie 2013;
8. Aura Hapenciuc, Dimensiunea istorică a pedagogiei din Rusia, Conferinţa internaţională de ştiinţe ale educaţiei, Suceava, 14-15 iunie
2013;
9. Aura Hapenciuc, Vocaţia teoretică a simboliştilor ruşi, Conferinţa metodico-ştiinţifică internaţională Universul limbii şi literaturii ruse şi
dialogul culturilor în lumea contemporană, Bucureşti, 2-7 X 2013; (moderator)
10. Aura Hapenciuc, Simboliştii ruşi despre simbolism şi simbol, Simpozionul internaţional jubiliar „75 de ani de rusistică la Universitatea din
Bucureşti. Catedra de filologie rusă la 60 de ani”, Bucureşti, 14-16 noiembrie 2008;
11. Aura Hapenciuc, Proza simbolistă din estul şi din vestul Europei, Simpozionul internaţional organizat în cadrul vizitei de studiu ARION
0701809, Suceava, 7 aprilie 2008;
12. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus în context european, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Slavistica românească. Tradiţii şi
perspective”, Bucureşti, 3-5 octombrie 2008;
13. Aura Hapenciuc, Discursul poetic simbolist, Simpozionul internaţional cu tema „Cercetarea textului din perspectivă culturologică”,
Bucureşti, 20 mai 2006;
14. Aura Hapenciuc, Proiectul educaţional „Copiii Bucovinei”, Simpozionul internaţional organizat cu ocazia Zilelor culturii polone, ediţia a
IV-a, Suceava, 21 septembrie 2002;
15. Aura Hapenciuc, O nouă abordare în formarea continuă a cadrelor didactice, Simpozionul internaţional „Educaţie şi libertate.
Managementul şi ameliorarea activităţii didactice”, Botoşani, 4-6 octombrie 1997;
16. Aura Hapenciuc, Elemente de interdisciplinaritate, cultură şi civilizaţie în manualele de limba rusă, Şcoala de vară de
interdisciplinaritate, Gura Humorului, 1996.
Participări la conferinţe/ workshop-uri naţionale
1. Aura Hapenciuc, Dimensiuni internaţionale ale reformei învăţământului. Aplicaţie la spaţiul estic prezentată la Conferinţa Naţională de
Educaţie cu tema ,,Proiecţii didactice moderne în sisteme educaţionale concurenţiale", Suceava, 4 iunie 2015;
2. Aura Hapenciuc, Dimensiuni epistemice ale gândirii pedagogice ruse, Conferinţa naţională de educaţie Incursiuni didactice în dinamica
educaţională, Suceava, 17 mai 2014;
3. Aura Hapenciuc, Soft educaţional pentru limba română, Conferinţa de soft educaţional, Suceava, 7 martie 2014;
4. Aura Hapenciuc, Literatura în viziune transdisciplinară, Conferinţa naţională „Dimensiuni didactice şi pedagogice în ştiinţele educaţiei”,
Suceava, 24 mai 2013;
5. Aura Hapenciuc, Contribuţia scriitorilor ruşi la dezvoltarea pedagogiei, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de filologie rusă şi
slavă, Bucureşti, 10 noiembrie 2012;
6. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus şi simbolismul european. Confluenţe şi diferenţe, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi referate
„Educaţia în societatea cunoaşterii”, Suceava, 19 ianuarie 2008;
7. Aura Hapenciuc, Simbolismul rus şi cultura rusă, Conferinţa naţională Lingua Pax, Bucureşti, 13-15 mai 2004;
8. Aura Hapenciuc, Nivelul interacţional al managementului clasei, Sesiunea de comunicări „Dimensiunea europeană a educaţiei”,
Suceava, 24 mai 2003 ;
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9. Aura Hapenciuc, Maria Hancea, Nicolae Labiş - o nouă perspectivă oferită elevilor, Simpozionul naţional „Didactica limbii şi literaturii
române”, ediţia a III-a, Timişoara, 15-17 noiembrie 2002 ;
10. Aura Hapenciuc, Profesorul-cercetător în propria clasă, Sesiunea de comunicări „Procesul didactic între teorie şi practică”, Suceava,
2001;
11. Aura Hapenciuc, Managementul clasei-învăţarea prin cooperare, Seminarul monitorilor din proiectul „A doua şansă”, Sinaia, 2000;
12. Aura Hapenciuc, Ethosul învăţământului pentru minorităţile naţionale din judeţul Suceava în contextul legislaţiei europene, conferinţa
Consiliului Minorităţilor Naţionale, Bucureşti, 1999;
13. Aura Hapenciuc, Dramaturgia lui Mihail Bulgakov-conflict şi tipologie, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, Constanţa, 1989;
14. Aura Hapenciuc, Spaţiul şi timpul în romanul „Crimă şi pedeapsă” de F.M.Dostoievski, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice,
Suceava,1988.

Anexa 3: Proiecte

-1999: Manager de proiect în cadrul programului “Tabăra etniilor”, finanţat de Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din
cadrul Guvernului României;
-2000-2002: Monitor al Centrului “Educaţia 2000+” (monitorizarea Grupului Şcolar Dolhasca, în cadrul proiectului “A doua şansă”);
-2000-2004: Colaborator şi formator naţional al Consiliului Naţional pentru Curriculum (elaborarea curriculumului la limba ucraineană
maternă şi la limba rusă modernă şi realizarea a 144 ore de formare cu cadrele didactice din ţară);
-2000-2004: Formator regional pentru directorii de unităţi şcolare în cadrul proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar,
componenta “Management şi finanţare” (peste 1000 de ore de formare în management educaţional cu directorii de şcoli din judeţul
Suceava);
-2001-2003: Proiectul Şcolile de vară în didactica limbii române, organizat de Centrului “Educaţia 2000+” ;
-2002: Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale de Tineret „J.J. Rousseau”, Suceava;
-2002-2004: Coordonatorul ISJ al proiectului “Copiii Bucovinei”, iniţiat de Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Polone la Bucureşti, cu
finanţarea celor două părţi, română şi polonă;
-2006-2010: Membră în grupul de lucru pentru realizarea subiectelor de bacalaureat;
-2006 2010: Formator în cadrul programului de perfecţionare acreditat PAIDEIA, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar,
judeţele Suceava şi Botoşani, organizat sub coordonarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea “Ştefan
cel Mare” Suceava, în colaborare cu CCD Suceava, disciplinele: managementul clasei de elevi, reforma curriculară în învăţământul
preuniversitar;
2011, 2013: Proiectul: Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare,
Cod: POSDRU/55/1.1/S/25088, Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare – expert pe termen scurt; - În cadrul acestui proiect
am analizat programele şi manualele şcolare din aria curriculară limbă şi comunicare şi am elaborat programe organizate în sistem
modular;
-2013: Programul de formare continuă Competenţă şi performanţă didactică la limba şi literatura română, acreditat de MECT prin OMRN nr.
4058 din 28 III 2013. Rezultatele proiectuluii sunt: acreditarea dosarului, elaborarea şi pilotarea curriculei.
-2014-2015: Expert pe termen scurt în cadrul proiectului TEEN PERFORM – Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în
învătământul liceal” POSDRU/153/1.1/S/136612.

Anexa 4: Specializări în străinătate

-1992, 1994: burse de studiu de limba şi literatura rusă, metodică, civilizaţie, organizate de Institutul “A.S. Puşkin” din Moscova, Rusia;
-1990, 1999, 2003: burse de studiu de limba şi literatura ucraineană, metodică, civilizaţie, organizate de universităţile din Cernăuţi, Kiev, de
Casa Corpului Didactic din Kiev, Ucraina şi de Organizaţia „Ucraina – lumea”, pentru ucrainenii din diaspora.

27 septembrie 2017

Aura Hapenciuc
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