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Doamna VALENTINA BODRUG-LUNGU, dr. hab., conf. univ., 
protagonista pedagogiei de gen în Republica Moldova, la aniversare… 

 
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei de la USM sărbătoreşte un frumos jubileu al 

distinsei doamne, al colegei – VALENTINA BODRUG-LUNGU. 
Ascensiunea profesională a dnei Bodrug-Lungu a început în anii 1978-

1983, când şi-a făcut studiile la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din 
Chişinău (USM). Din anul 1985 se lansează în calitate de lector universitar.  
În 1985-1988 şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat din 
Moscova, obţinând titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe istorice. Din 1989 până 
în prezent activează în cadrul USM, avansând de la lector universitar la doctor, 
conferenţiar universitar. În 2009 a susţinut cu succes teza de doctor habilitat în 
pedagogie, valorificând roadele muncii de ani de zile într-un domeniu ştiinţi-
fic de pionierat. 

Fructuoasa activitate ştiinţifico-didactică a dnei Bodrug-Lungu s-a axat pe 
următoarele dimensiuni: 

Dimensiunea didactică 
Pe parcursul acestor ani dna doctor a elaborat şi a predat următoarele cursuri: Gender şi educaţie, 

Psihosexologie şi educaţie sexuală, Violenţa domestică etc. Pentru fiecare curs a fost elaborat curriculumul şi 
pachetul de materiale didactice respectiv. Aceste cursuri, de ani buni, se află în topul preferinţelor studenţilor 
şi masteranzilor noştri. 

Dumneaei şi-a adus contribuţia la conceptualizarea „Educaţiei pentru viaţa de familie” în sistemul de 
învăţământ preuniversitar din Republica Moldova.  

Dimensiunea de cercetare 
În ultimii ani dna Bodrug-Lungu a efectuat cercetări asupra dimensiunii de gen în educaţie, rezultatele cărora 

şi-au găsit reflectare în teza de doctor habilitat în pedagogie „Teoria şi metodologia educaţiei de gen” (2009). 
În cadrul activităţii ştiinţifice au fost fundamentate Concepţia pedagogiei de gen; Concepţia şi Paradigma 
educaţiei de gen etc. În această perioada dumneaei a fost coordonator ştiinţific al mai multor teze de licenţă 
şi masterat. La fel, a participat în calitate de recenzent la susţinerea tezelor de doctor şi în calitate de membră 
a Consiliului ştiinţific specializat. În 2010 a fost încadrată în Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie şi 
Integrare Europeană al AŞM. Din noiembrie 2010 este preşedinte al Seminarului ştiinţific specializat – Pedagogia 
Generală de la USM. 

Dumneaei a publicat şase monografii, un ghid metodologic şi mai mult de 50 articole ştiinţifice.  
Dimensiunea de politici educaţionale se focalizează pe  următoarele aspecte: 
• a contribuit în calitate de expert la elaborarea Legii nr.5 Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi (unde este stipulat accesul egal la educaţie, art.13); 
• a participat în calitate de expert la elaborarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe 

anii 2010-2015 în Republica Moldova, care include şi sfera educaţiei; 
• a realizat expertiza de gen a curriculumului naţional (2010); 
• s-a implicat în conceptualizarea şi includerea „Educaţiei pentru viaţa de familie” în sistemul de 

învăţământ preuniversitar (1997/1998); 
• este expert naţional în probleme de gen, reprezentând ţara la diverse simpozioane şi comisii internaţionale. 

Dimensiunea managerială 
Un loc aparte în activitatea dnei Bodrug-Lungu îl ocupă calitatea de preşedinte al ONG Gender-Centru 

(în bază de voluntariat), de membră a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, de 
membră a Consiliului Naţional pentru Participare pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova etc. 

 
Cu alese felicitări, 

 în numele decanatului Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi  
a Catedrei Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea de Stat din Moldova  

semnează dr., conf. univ. Viorica GORAŞ-POSTICĂ 


