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Mult stimate Domnule /Doamnă Director,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în perioada 12-13 aprilie
2019 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 13 aprilie 2019, 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

• Educaţie pentru societate

• Educaţia tehnologică

Deţinătorii premiilor de gradul 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 form are profesională conform diplomei obţinute, cu condiţia susţinerii examenelor
de bacalaureat.

2) Training-uri, workshop-uri, mese rotunde pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar:
Program

Formatori
FACULTATEA FILOLOGIE
Training Modernitate în proiectare
Formatori:
didactică, bloc I, aula 206
Zgardan A . , dr., conf.
Cibotaru L., lector univ.
Seminar OopMbi mecmoebix 3adanuu
Formator: Bobrova Iu., lector
dna. cciMOKOHmpo.w u Koumpom 3Hauuu
univ.
ynau\uxcn , bloc I, aula 306

Nr. de ore
6 ore

6 ore

Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă"

Program
Formatori
Nr. de ore
FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Training L ’utilisation du Smartphone
Formator: Donoaga Diana, lector
6 ore
dans le cadre de l ’apprendissage des
universitar
langues etrangeres, bloc I, aula 714
Training Effective strategies o f teaching Formator: Sagoian Eraniac, lector
6 ore
vocabulary in EFL frameworh, bloc I,
universitar
aula 302
FACULTATEA ISTORIE SI GEOGRAFIE
Training Strategii didactice modeme la
Formatori: Angela Lisnic, dr.,
6 ore
disciplinele socio-umanistice, bloc I,
conf. univ., Lucia Ţîcu lect. univ.,
aula 512
Cereteu Galina, lector universitar
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
Workshop In căutarea sinelui, bloc II,
Formatori: Chirev Lari sa, lector
6 ore
aula 53
univ.
Workshop Heupoapm, bloc II, aula 37
Formatori: Cozman Tatiana,
6 ore
lector univ.
Atelier de lucru Universităţi accesibile
Formatori: Racu Aurelia, dr. hab.,
6 ore
pentru toţi, bloc II, aula 50
prof. univ., Stempovskaia Elena,
dr., conf. univ.
Workshop Asistenta sociala a
Formatori: Vîrlan Maria, dr., conf.
6 ore
profesionistului care reuşeşte sa-i asiste univ.; Diţa Marcela, lector univ.
pe cei aflaţi in dificultate, bloc II, aula
32
Masa rotundă cu absolvenţii angajaţi: Formator: Popescu Cristina, lector
6 ore
Problemele cu care s-au confruntat la
universitar
angajare, bloc II, aula 58
FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ
Seminar ştiinţifico-practic
Formatori: Stela Gînju, dr., conf.
6 ore
Valorificarea învăţării prin descoperire univ.
în activităţile cu copiii de 5-7 ani, bloc
III, aula 29
Master-class 0 zi de dans popular, bloc Formatori: Ion Bencheci, lector
6 ore
III, aula 17
universitar
Masa rotundă Resurse digitale în
Formatori: Victor Pricop, dr.,
6 ore
didactica matematicii şi informaticii,
conf. univ., Port Sergiu, dr., conf.
bloc III, aula 39
univ.
Seminar ştiinţifico-practic
Formatori: Balmuş N., dr., conf.
6 ore
Posibilităţile manualului digital la
univ.
lecţiile de informatică, bloc III, aula 39
Masă rotundă. Perspectivele şi
Formatori: Răileanu 0 ., dr., lector
6 ore
influienţele pedagogiei sociale în
univ.; Croitori L.
eficientizarea educaţiei, bloc II, aula 35
FACULTATEA ARIfE PLASTICE SI DESIGN
Training Point to point - pictura
Formator: Roşea - Ceban D.,
6 ore
decorativă pe sticlă, bl. VI, atelier 212
lector universitar
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Program
Formatori
Nr. de ore
Training Tehnici mixte în broderie, bl.
Formator: Donic L., lector
6 ore
VI, atelier 203
universitar
Training Tehnici textile mixte, bl. VI,
Formator: Ajder E., dr., conf.
6 ore
atelier 210
univ.
Master-class pentru elevi: Caligrafie, Pictura în acuarelă, Tehnici modeme în artă, Tehnici
mixte, Ceramica artistică, Sculptura, Prelucrarea artistică a pielii
N.B. Vorf i eliberate certificate de participare.

în acest context Vă rugăm să mediatizaţi evenimentele în cadrul instituţiei Dvs.
Ţinem să vă anunţăm, de asemenea, că Universitatea propune o ofertă generoasă pentru
cadrele didactice ce intenţionează să-şi continue studiile la ciclul II (maşter) 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,

Rector

Nicolae CHICUŞ, prof.univ.

