Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, tradițional, în perioada
februarie – iunie, demarează Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile
preuniversitare de învățământ cu scopul de atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul
educațional și familiarizarea acestora cu universitatea și studenția. Campania promoțională se
axează pe comunicarea de la egal la egal la care participă atât cadre didactice universitare cât și
studenți.
Una din etapele Caravanei promoționale, deja realizate, este Săptămâna ușilor deschise,
organizată și desfășurată la 13-18 martie 2017, eveniment dedicat:
» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe
academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;
» cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu scop de formare continuă prin
prisma programelor de studii oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale
educației, Științe Umanistice, Științe Sociale, Arte.
Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea ofertei
academice și cursuri demonstrative organizate de fiecare facultate în parte, expoziții de carte,
expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde
organizate de catedrele de profil.
La 18 martie 2017, au fost organizate:
» 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) la care au participat peste 300 de elevi din diverse localități ale republicii
(Anenii – Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Florești, Chișinău, Taraclia).
În baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei la disciplinele
şcolare în cadrul UPS „Ion Creangă”, aprobat la şedinţa Senatului și a rezultatelor obținute,
deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în
cadrul olimpiadei, au fost înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de
bacalaureat.
» Training-uri/workshop-uri/ mese rotunde/ateliere de creație (Tendințe moderne în
didacticile particulare ale învățământului primar: Matematica, Științe, Educația plastică, Istorie
(rom.); Evaluare criterială prin descriptori. Tendințe moderne în didacticile particulare ale
învățământului primar: Matematica, Educația plastică (rus.); Copiii hiperactivi – avantaj sau

dezavantaj; Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii; O zi
de dans popular; Strategii moderne de educație civică la treapta de învățământ preuniversitar;
„Да и нет” В чем сложность соглашаться и отказывать. Упражнения и
демонстрационная сессия; Воспитание ребенка в первый год жизни. Психологические
хитрости; Ce pot? Ce vreau? Ce voi face? Training de orientare profesională; Profesorul
modern pentru educație incluzivă; Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine; Language
Teaching Competences - Competenţe de predare în limba engleză; Modificări în ortografia limbii
române (conform DOOM 2); Tehnici textile – tendințe si reflecții în învățământul artistic; Point
to point – pictura decorativă pe sticlă; Tehnici mixte în broderie; Tehnici textile mixte;
Eficientizarea procesului didactic în predarea matematicii și informaticii prin intermediul TIC ),
la care au participat peste 450 de cadre didactice atât din municipiu cât și din alte localități ale
republicii (Călărași, Orhei, Anenii-Noi, Soroca, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Cahul, Cantemir,
Fălești, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Rîșcani, Chișinău, Taraclia).

LISTA PREMIANȚILOR - deținătorii diplomelor de gradul I,
Numele, prenumele elevului, clasa

Instituția, localitatea

Disciplina școlară: Limba și literatura română
Marandici Valeria, cl. XI

LT „L. Deleanu”, or. Chișinău

Disciplina școlară: Limba și literatura română (alolingvi)
Juravschi Vladimir, cl. XII

LT „N. Gogol”

Molodețcaia Olga, cl. XI

LT „A. Cantemir”

Perederco Iulia, cl. X

LT „M. Koțiubinski”

Mihaeș Anna, cl. IX

LT „H. Botev” s.Valea-Perjei r. Comrat
Disciplina școlară: Limba și literatura rusă

Nicolaev Margarita, cl. XI

LT „N. Dadiani”, or. Chișinău

Disciplina școlară: Istoria românilor și universală
Sona Cristina, cl. XII

Centrul de Excelență în Construcții mun. Chișinău

Iaconi Valentin, cl. XI

LT „M. Marinciuc”, or. Chișinău

Popa Mihaela, cl. X

Centrul de Excelență în Construcții mun. Chișinău

Dubina Valeria, cl. IX

LT „E. Nicula” s. Mereni r. Anenii-Noi
Disciplina școlară: Geografie

Klipii Alexandru, cl. XII

LT „S. Haret”, or. Chișinău
Disciplina școlară: Educația Civică

Crețu Mădălina, cl. X

Centrul de Excelență în Construcții mun. Chișinău
Disciplina școlară: Limba engleză

Rusu Victoria, cl. XII

LT „ Ștefănești”, s. Ștefănești r. Florești

Voloșciuc Mihail, cl. XI

LT „D. Cantenir”, or. Chișinău

Sandu Nadelina, cl. X

LT „Traian”, or. Chișinău

Goncearuc Andrei, cl. IX

LT „E. Nicula” s. Mereni r. Anenii-Noi
Disciplina școlară: Limba franceză

Turiță Tatiana, cl. XII

LT „M. Marinciuc”, or. Chișinău

Culiuc Dumitrița, cl. XI

LT „Traian”, or. Chișinău
Disciplina școlară: Informatica

Rusu Mădălina, cl. XI

LT „M. Berezovschi”, or. Chișinău

Popescu Gheorghe, cl. X

LT „A. Vartic”, or.Ialoveni

Mironică Vasile, cl. IX

Gim. „A. Donici” s. Ciuciuleni r. Hîncești

Disciplina școlară: Matematică
Costrița Alexandru, cl. XII

LT „G. Asachi”, or. Chișinău

Baitauz Cătălin, cl. XI

LT „G. Asachi”, or. Chișinău

Arhip, C., cl.X

LT „G. Asachi”, or. Chișinău

Tanas Mariana, cl. IX

LT „M. Bârcă” com. Mileștii Mici r. Ialoveni

