Calitatea este ceea ce ne reprezintă!
În atenția elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, absolvenţilor de colegii, instituţiilor superioare de învăţământ!
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
are plăcerea de a vă invita în perioada 17-18 martie 2017 la
Săptămâna ușilor deschise!
17 martie 2017
 8:00 – 14:00 Cursuri universitare
 10:00 – 14:00 Salonul ofertelor educaţionale ale universității
 12:00 – 14:00 Tururi ghidate ale universităţii. Expoziţii cu realizările studenţilor/profesorilor
 14:00 – 15:00 Evenimente la facultăţi
18 martie 2017
 9:00 – 10:00 – Înregistrarea participanților
 10.00 – 10.20 – Cuvânt de salut, bl. 1, Sala de festivități
 10.30 - 13.30 – Desfășurarea activităților
Olimpiada instituțională la disciplinele școlare
Limba și literatura română
Limba și literatura română (alolingvi)
Limba și literatura rusă
Istoria românilor și universală
Geografie
Educaţie civică
Limba engleză
Limba franceză
Informatica
Matematica
Educație plastică
Educația tehnologică
N.B. Deţinătorii premiilor de gradul I (clasa a XIIa) la olimpiadele pe disciplinele şcolare incluse în
planul de învăţământ din anul admiterii se
înmatriculează la UPS „Ion Creangă” la
specialitatea/domeniul de formare profesională
conform diplomei obţinute, cu condiția susținerii
examenelor de bacalaureat.



Training-uri/workshop-uri/ mese rotunde
Taining Tendințe moderne în didacticile particulare ale învățământului primar: Ursu L., dr., conf.univ.; Teleman A., dr.,
Matematica, Științe, Educația plastică, Istorie (rom.)
conf.univ.;Vitcovschi A., dr., conf.univ.;
Lerner A., lector universitar.
Taining Evaluare criterială prin descriptori. Tendințe moderne în didacticile
Curacițchi A., dr., conf.univ.Ursu L., dr.,
particulare ale învățământului primar: Matematica, Educația plastică (rus.)
conf.univ.; Vitcovschi A., dr., conf.univ.
Training Copiii hiperactivi – avantaj sau dezavantaj
Master class Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în
grădinița de copii
Atelier de creație O zi de dans popular
Masă rotundă Strategii moderne de educație civică la treapta de învățământ
preuniversitar
Training Profesorul modern pentru educația incluzivă
Training Conflictele în procesul social pedagogic
Training Aspecte psihoterapeutice în lucrul cu părinții
Training Gestalt terapia
Training Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine
Training Language Teaching Competences - Competenţe de predare în limba
engleză
Training Modificări în ortografia limbii române (conform DOOM 2)
Training Tehnici textile – tendințe si reflecții în învățământul artistic
Training Point to point – pictura decorativă pe sticlă
Training Tehnici mixte în broderie
Training Tehnici textile mixte
N.B. Vor fi eliberate certificate de participare (6ore).

Cojocari L., dr., conf.univ.;
Haheu E., dr., conf.univ.;
Gînju S. dr., conf.univ.;
Carabet N. dr., conf.univ.;
Pavlenco M., lector universitar
Bencheci I., lector universitar
Samoilenco V., lector universitar
Chiperi N., dr., lector universitar
Sanduleac S., dr., conf.univ.
Popa Z., lector universitar
Bîceva E., dr., conf.univ.
Albu - Oprea M., lector universitar
Sagoian E., dr., conf.univ.;
Zgardan A., dr., conf. univ.
Arbuz-Spatari O., dr., conf. univ.
Roșca - Ceban D., lector universitar
Vozian V., lector universitar
Ajder E., conf. univ

13:30 Întâlnirea cu reprezentanţii rectoratului, profesorii şi studenţii universităţii, premierea olimpicilor, bl. 1, Sala de festivități
Vă așteptăm la adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl.I hol
Doritorii se pot înscrie pe adresa de email: cgcreangă@mail.ru
www.upsc.md

