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COMITETUL DE ORGANIZARE 

Victoria BERCU, directoarea Colegiului ,,A. Mateevici” 

Elena BANARI, șefa Catedrei ,,Limbă și comunicare” 

Adela MANOLII, profesoară 

Nastea BÎCU, profesoară 

Iulian CRIMINCEANU, profesor 

 

REGULAMENT 

Expunerea comunicărilor în secții: 5 minute 

Dezbateri: 3 minute 

Link de conectare: Platforma ZOOM, ora: 12.00 

 
Join Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09 

Meeting ID: 827 9516 6375  Passcode: 508441 

 

 

 

PROGRAM 

 

12.00 – 12.30    Înregistrarea participanților 

Sala de festivități, Colegiul ,,A. Mateevici” 

 

12.30 – 13.00    Ședința în plen 

           Sala de festivități, Colegiul ,,A. Mateevici” 

 

 

CUVÂNT DE DESCHIDERE: 

Victoria BERCU, directoarea Colegiului ,,A. Mateevici” 

 

CUVÂNT DE SALUT: 

Elena BANARI, șefa Catedrei ,,Limbă și comunicare” 

 

ALOCUȚIUNE: 

Membrii colegiului de redacție al Revistei iCAM 

Implicarea elevilor în redactarea unei reviste: provocări și perspective. 

https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09
https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09
https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09


 

 

13.00 – 15.00    Comunicări în ateliere 

 

15.00     Ședința de închidere 

 

ATELIERUL 1 

Moderator: Elena BANARI, șefa Catedrei „Limbă și comunicare” 

 
Join ZOOM Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09 

Meeting ID: 827 9516 6375  Passcode: 508441 

 

Sala 20, Colegiul ,,A. Mateevici” 

Ora 13.00 

 

• COTRUȚA Maria-Magdalena, an. II grupa 22 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din 

Chișinău –„Integrarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare în 

învățământul primar”– Coordonator: BANARI Elena, profesoară de lb. și lit. rom., grad 

didactic II. 

• ȚUȚU Radu, an. III, gr. 32 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – „Reflecții 

ale profesorilor care predau la specialitatea Învățământ primar cu privire la „ Învățământul 

primar într-o eră digitalizată: oportunități, provocări, experiențe” –  Coordonator: BOAGHI 

Elena, profesoară de disciplini psihologice, grad didactic I.  

• NEGRU Cristina, an. IV, gr. 43 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Fenomenul digitalizării – o provocare pentru învâțământul primar” – Coordonator: MANOLII 

Adela, profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic superior. 

• CARABULEA Olivia, an. II, grupa 22 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Cadrul didactic modern – competențe, calități și roluri”– Coordonator: COVALI Violeta, 

profesoară de disciplini pedagogice, grad didactic II. 

• VRABIE Elena, an. IV, gr. 43 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – „Rolul 

și importanța inteligenței emoționale a unui învățător” – Coordonator: MANOLII Adela, 

profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic superior. 

• BRANIȘTE Ionela, an. I, grupa 12, specialitatea „Învățământ primar”, Colegiul „Mihai 

Eminescu ” din Soroca – „Educația digitală între provocări și experiențe” – Coordonator: 

BULAT Diana, profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic II. 

https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09
https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09
https://us02web.zoom.us/j/82795166375?pwd=WU03UXQyTFJmSUIrV24wbmRWWEVXdz09


• CAȘCAVAL Iana, an. IV, gr. 43 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Practica în epoca digitalizării” – Coordonator: MANOLII Adela, profesoară de lb. și lit. rom., 

grad didactic superior. 

• NEAGU Ariana, an. III, grupa ÎP 1831, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul – 

„Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor claselor primare pentru integrarea lor în 

societatea viitorului” – Coordonator: PĂDURE Maria,  profesoară de disciplini de specialitate, 

grad didactic II. 

• PANTEA Vera, an. IV, grupa 42 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Comunicarea orală – mijloc de îvățare și obiect de învățare”– Coordonator: BANARI Elena, 

profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic II. 

• ROTARI Ludmila, an. IV, grupa 41 ÎP/Î, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei – 

„Experiențe de învățare altfel, din perspectiva instruirii la distanță în învățământul profesional 

tehnic” – Coordonator: CAZACU Zinaida, grad didactic I. 

• PLETENIUC Maria, an. IV, grupa 42 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Formarea competenței de lectură în ciclul primar prin intermediul metodelor interactive de 

predare-învățare- evaluare” – Coordonator: BANARI Elena, profesoară de lb. și lit. rom., grad 

didactic II. 

• ANASTASIU Arina, an. I, grupa ÎP 2011, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul – 

„Educația intelectuală în era digitală” – Coordonator: CONDORACHI Galina, profesoară de 

disciplini de specialitate. 

• PERJU Laura, an. IV, grupa 42 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău –„Ora 

de limba și literatura română – un spațiu al interculturalității”– Coordonator: BANARI Elena, 

profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



ATELIER 2 

Moderator: Adela MANOLII, profesoară 

Link de conectare: Join ZOOM Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7049541855?pwd=anRmdUczd1RNZm42ZTU0RjJLNnNQQT09 
 
Meeting ID: 704 954 1855 
Passcode: atelier2 

 

Sala de festivități a Colegiului ,,A. Mateevici” 

Ora 13.00  

 

• OPREA Vladlena, an. IV, grupa 42 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Compunerile – un instrument de dezvoltare a gândirii creative la elevii din clasele primare” – 

Coordonator: BANARI Elena, profesoară de lb. și lit. rom., grad didactic II. 

• RARU Dana, an. III, grupa ÎP 1831, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul – „Jocurile 

educaționale digitale de stimulare cognitivă” – Coordonator: CHICIUC Tatiana, profesoară de 

disciplini de specialitate, grad didactic II. 

• POIANĂ Ludmila, an. IV, gr. 43 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Învățătorul contemporan: provocări și reușite” – Coordonator: MANOLII Adela, profesoară 

de lb. și lit. rom., grad didactic superior. 

• COSTAȘ Elena, an. II, grupa 22 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Utilizarea tehnologiilor informaționale în învățământul primar”– Coordonator: COVALI 

Violeta, profesoară de disciplini pedagogice, grad didactic II. 

• COLODI Snejana, an. III, grupa 32, specialitatea „Învățământ primar”, Colegiul 

„Mihai Eminescu” din Soroca – „Învățătorul în era revoluției digitale” – Coordonator: 

REVENCO Victoria, metodist, profesor, grad didactic I 

• CIOBANU Rodica, an. IV, gr. 43 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Rolul cuvintelor în educație” – Coordonator: MANOLII Adela, profesoară de lb. și lit. rom., 

grad didactic superior. 

• PANAINTE Paunița, an. III, grupa ÎP 1831, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul – 

„Utilizarea tablei interactive în procesul instructiv- educativ” – Coordonator: EREMIA Ana, 

profesoară de disciplini de specialitate, grad didactic II. 

• CUCIUC Otilia, an.III, gr. 32 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Rezultatele sondajului în rândul foștilor și actualilor elevi de la specialitatea Învățământ primar 

cu privire la „Învățământul primar într-o eră digitalizată: oportunități, provocări, experiențe” –  

Coordonator: BOAGHI Elena, profesoară de disciplini psihologice, grad didactic I. 

https://us02web.zoom.us/j/7049541855?pwd=anRmdUczd1RNZm42ZTU0RjJLNnNQQT09


• MARIN Adriana, anul I, grupa ÎP 2011, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul – „Factorul 

de implementare a tehnicii digitale în cadrul orelor de științe” – Coordonator: CONDORACHI 

Galina, profesoară de disciplini de specialitate. 

• NEGRU Veronica, an. II, grupa 23 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Strategii didactice interactive de dezvoltare a gândirii critice la elevi”– Coordonator: 

COVALI Violeta, profesoară de disciplini pedagogice, grad didactic II. 

• COLUN Anastasia, an. IV, grupa 41 ÎP/Î, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei – 

„Învățământul primar primar într-o eră digitalizată: oportunități, provocări, experiențe” – 

Coordonator: Butnaraș Vera, grad didactic superior. 

• CORNEI Diana, an.III, gr. 32 ȘC, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău – 

„Monolog. Reflecții personale cu privire la „Învățământul primar într-o eră digitalizată: 

oportunități, provocări, experiențe” –  Coordonator: BOAGHI Elena, profesoară de disciplini 

psihologice, grad didactic I.  

 

 

 

 

 

 

 

 


