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, a fost Săptămâna ușilor
deschise, organizată și desfășurată în perioada 26-31 martie 2018, eveniment dedicat:
» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe
academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;
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 31 martie 2018, au fost organizate:
» pentru elevi - Olimpiada instituțională la disciplinele școlare: Limba și literatura
română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și
universală, Geografie, Educație civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatica,
Matematica, Educație plastică, Educația tehnologică la care au participat peste 460 de elevi din
diverse localități ale republicii (Anenii – Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Briceni,
Orhei, Ungheni, Dubăsari, Criuleni, Chișinău).
În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele
școlare în cadrul UPS „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute,
deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în
cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de
bacalaureat.

Deținătorii diplomei de gradul I cl. a XII - a
Numele, prenumele elevului, clasa

Instituția, localitatea

Disciplina școlară: Limba și literatura română
Țurcanu Elena

LT „M. Eminescu”, Sipoteni, Călărași
Disciplina școlară: Limba și literatura română (alolingvi)

Mostovaia Anastasia

LT „M. Koțiubinschi”, Chișinău

Disciplina școlară: Istoria românilor și universală
Pendus Cristofor

LT ”V. Alecsandri”, Ungheni
Disciplina școlară: Educație civică

Dogotari Cătălina

IPLT „L. Deleanu”, Chișinău
Disciplina școlară: Limba engleză

Druță Diana

LT „Traian”, Chișinău
Disciplina școlară: Limba franceză

Culiuc Dumitrița

LT „Traian”, Chișinău
Disciplina școlară: Matematică

Baidauz Cătălin

IPLT „Gh. Asachi”, Chișinău
Disciplina Educație plastică

Marinovschi Ionela

Școala de Arte Bălți

Bujac Iacob

Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”,
an. IV
Centrul de Excelență în Construcții, an.IV

Nașcu Tatiana

Disciplina Educație tehnologică
Druța Cătălin
Rudei Ana
Luța Cristina
Cebotari Ludmila

Școala de Arte plastice „N. Moisei”,
Telenești
Școala de Arte plastice Șoldănești
Colegiul de Arte „N. Botgros”, Soroca, an.
IV
Colegiul de Arte „ N. Botgros”, Soroca, an.
IV

