Programul de atragere a potențialilor candidați absolvenți de liceu/colegiu în cariera didactică
(2015 - 2016)
Acţiuni
- Crearea bazei de date a instituțiilor de învățămînt preuniversitar din RM
- Informarea directorilor direcțiilor de învățămînt raionale și a instituțiior de învățămînt preuniversitar din RM
despre inaugurarea CGCC în scopul consilierii și atragerii potențialilor candidați pentru profesia didactică
(scrisoare de informare)
- Stabilirea traseului Caravanei de informare cu referire la profesia de pedagog și de promovare a imagii
Universității ca instituție de formare inițială a cadrelor didactice
- Clarificarea ofertelor educaționale ale facultăților cu scop de atragere a celor mai buni liceeni spre specialităţile
pedagogice
- Elaborarea materialelor promoționale: prezentare PowerPoint fluturași cu informații detaliate despre
universitate/facultate, date despre site-ul universității/date de contact direct cu reprezentații comisiei de admitere
și a CGCC, date cu perspective de anagajare în cîmpul muncii
- Actualizarea Regulamentului intern privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor la disciplinele şcolare
în vederea extinderii ofertelor educaționale pe dimensiunea – licență (I) și în vederea punerii în valoare a
posibilităților, a capitulărilor generice/ culturale cu care unii școlari talentați sunt înzestrați din instituțiile
preuniversitare de învăţământ în perspectiva unei învățări de performanță cu includerea în categoria
„înmatriculați la UPS „Ion Creangă” la specialitatea/domeniul de formare profesională conform diplomei
obținute, cu condiția susținerii examenelor de bacalaureat” și elevii claselor a IX –X –XI cu drept de a li se
păstra valoarea diplomei 3 ani pînă la susținerea bacalaureatului.
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- Desfășurarea Olimpiadei la disciplinele școlare în cadrul festivalului-concurs „Creangă cu neamuri” ediția
„Vasile Romanciuc” - 2016, organizat de LT „Ion Creangă” în colaborare cu facultățile UPS „Ion Creangă” sub
patronatul rectorului, Nicolae Chicuş, doctor, profesor universitar

21 februarie

- Stabilirea programului de organizare și desfășurare a Săptămâmii Ușilor deschise la Universitae:
● Cursuri universitare;
● Salonul ofertelor educaționale ale universității;
25 – 26
● Tururi ghidate ale universității. Expoziții cu realizările studenților/profesorilor și evenimente la facultăți;
Martie
● Workshop-uri organizate de Centrul de ghidare și consiliere în carieră
● Cursuri universitare demonstrative și Master class pentru elevii participanți la caligrafie, ceramică, la pictură
(tehnici ale acuarelei), la desen, batik.
● Olimpiada instituțională la disciplinele școlare desfășurată la 26 martie 2016: Limba și literatura română,
Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și universală, Geografie,
Educaţie civică, Limba engleză, Limba franceză, Matematică, Informatica, Educație plastică, Educația
tehnologică
● Traning-uri/workshop-uri/ mese rotunde destinate cadrelor didactice preuniversitare
- Desfășurarea Olimpiadei Internațională de Limbă Germană preselecția Națională
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