Universitatea Pedagogică
de Stat „lon Creangă"

Centrul de Ghidare
şi Consiliere în carieră

Mult stimate Domnule /Doamnă Director,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în perioada 31 martie
2018 organizează „Ziua uşilor deschise”, eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, care are
ca scop identificarea celor mai buni elevi din învăţământul preuniversitar din Republica
Moldova, atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul educaţional şi familiarizarea
acestora cu universitatea şi studenţia.
Evenimentul va cuprinde diverse activităţi: Salonul Ofertelor Academice, evenimente în
facultăţi, tururi ghidate ale universităţii, prezentarea ofertei academice de fiecare facultate în
parte, expoziţii de carte, expoziţii cu realizările studenţilor/profesorilor, training-uri, work-shopuri, mese rotunde organizate de catedrele de profil.
în cadrul zilei, la 31 martie 2018, vor fi organizate:
1) Olimpiada instituţională la disciplinele şcolare:
• Limba şi literatura română

• Limba engleză

• Limba şi literatura română (alolingvi)

• Limba franceză

• Limba şi literatura rusă

• Informatică

• Istoria românilor şi universală

• Matematică

• Geografie

• Educaţie plastică

• Educatie civică

• Educaţia tehnologică

Deţinătorii premiilor de gradu l I (clasa XII) la olimpiada la disciplinele şcolare incluse
în planul de învăţământ din anul admiterii sunt înmatriculaţi la U.P.S. „Ion Creangă”, la
domeniul de formare profesională conform diplomei obţinute, cu condiţia susţinerii examenelor
de bacalaureat.
2) Training-uri, workshop-uri, mese rotunde pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar:
Formatori
FACULTA1fEA FILOLOGIE
Formator: Liuba Petrenco, dr.
Training T e x tu l ş tiin ţif ic : e l a b o r a r e ş i
conf.
p r e z e n t a r e , bloc I, aula 306
Formator: Irina Ţvic, dr. conf.
Training A hojiu 3 x y d o o tc e c m e e H u o z o
Program

Nr. de ore
6 ore
6 ore

m e x c m a c y n e m o M M eoiC K yjibm yp u o eo

bloc I, aula 206
Masa rotundă P r o i e c t a r e a d i d a c t i c ă

K O M noH enm a,

la

l im b a ş i l i te r a tu r a r o m â n ă d in
p e r s p e c tiv a r e a liz ă r ii s u c c e s u lu i
p r e d ă r i i - î n v ă ţ ă r ii - e v a lu ă r i i ,

aula 207

bloc I,

Formator: Olga Şişcanu, dr., conf.
univ.

6 ore
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FACULTATEA LIMB ŞI LITERATURI STRĂINE
Training Instrumente Web 2 în
Formator: Mariana Albu-Oprea,
predarea limbilor străine, bloc I, aula
lector universitar
714
Training Fun Ways to Develop
Formator: Oxana Golubovschi,
Students'Reading and Writing Skills,
lector universitar
bloc I, aula 302
FACULTATEA ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
Training Strategii didactice modeme la Formatori: Angela Lisnic, dr.,
disciplinele socio-umanistice, bloc I,
conf. univ., Valentina Samoilenco
aula 505
lect. univ., Lucia Ţîcu lect. univ.
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Workshop Harta sufletului. Ce
Formatori: Elena.Losii, dr., conf.
univ. Olga.Pletniov lector
înseamnă a fi student la psihologie?,
bloc II, aula 53
universitar
Formatori: Elena.Losii, dr., conf.
Workshop Lumini şi Umbre univ.
Olga.Pletniov lector
explorarea interioară a personalităţii,
universitar
bloc II, aula 37
Formator: Victoria Maximciuc,
Workshop Psihopedagogul Special în
dr., conf. univ.
mediul incluziv: provocări şi
perspective, bloc II, aula 50
Workshop Asistenţa psihopedagogică a Formator: Pârvan Mariana, lector
univ.
persoanelor cu CES prin terapia
ocupaţională, bloc II, aula 32
Formator: Marcela Diţa, lector
Workshop Asistenţa sociala- factor
principal în dezvoltarea societăţii, bloc universitar
II, aula 58
FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞIINFORMATICĂ
Formatori: Ludmila Ursu, dr.,
Training Design instrucţional în cheia
conf. univ., Angela Teleman, dr.,
ECD, bloc I, aula 103
conf. univ., Angela Curaciţchi,
dr., conf. univ.
Formatori: Stela Gînju, dr., conf.
Seminar ştiinţifîco-practic Abordarea
domeniilor de dezvoltare a preşcolarilor univ., Natalia Carabet, dr., conf.
univ., Lidia Cojocaru, dr., conf.
în cadrul centrelor de interese, bloc III,
univ., Mihaela Pavlenco, dr.
aula 29
Master-class 0 zi de dans popular, bloc Formatori: Ion Bencheci, lector
universitar, Svetlana Talpă lector
III, aula 17
universitar
Formatori: Victor Pricop, dr.,
Masa rotundă Tehnologii didactice
conf. univ., Burlacu Natalia, dr.,
moderne la matematică şi informatică,
conf. univ.,
bloc III, aula 31
Masa rotundă Promovarea comunicării Formator: Elena Davidescu, lector
univ.
nonverbale în mediul educaţional
FACULTATEA ARlfE PLASTICE ŞI DESIGN
Arbuz-Spatari 0., dr., conf. univ.
Training Tehnici textile - tendinţe si
reflecţii în învăţământul artistic

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore
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Training Point to point - pictura
Roşca - Ceban D., lector
universitar
decorativă pe sticlă
Vozian V., lector universitar
Training Tehnici mixte în broderie
Ajder E., conf. univ.
Training Tehnici textile mixte
Master-class pentru elevi: Caligrafie, ’}ictura în acuarelă, Tehnici modeme
Tehnica acuarelei pe umed, Tehnici mixte Ceramica artistică, Sculptura

6 ore
6 ore
6 ore
în artă,

N.B. Vorf i eliberate certificate de participare.

în acest context Vă rugăm să mediatizaţi evenimentele în cadrul instituţiei Dvs. şi să
plasaţi pliantele universităţii pe panourile informative ale instituţiilor de învăţământ pe care le
conduceţi.
Ţinem să vă anunţăm, de asemenea, că Universitatea propune o ofertă generoasă pentru
cadrele didactice ce intenţionează să-şi continue studiile la ciclul II (master) în diverse domenii
de formare profesională, cursuri de formare continuă.
Pentru detalii puteţi accesa site-ul Universităţii www.upsc.md. ne puteţi scrie la adresa de
e-mail cgcreangă@mail.ru sau ne puteţi contacta la tel.: 022358260.
în speranţa unei colaborări fructuoase şi a unui ajutor reciproc, vă asigurăm de
recunoştinţa şi consideraţiunea noastră.
Cu cele mai sincere urări de prosperitate,

Nicolae CHICUŞ, prof.univ.

