Universitatea Pedagogică
de Stat ”Ion Creangă”
din Chișinău

În atenţia cadrelor didactice
din instituţiile de învățământ general şi universitar din Republică
CENTRUL DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE PENTRU ALOLINGVI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE
EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT AL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU,

ÎN PARTENERIAT CU
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU,
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A TRAINERILOR EUROPENI DIN MOLDOVA,
„ACADEMIA NICOLAE DUMITRESCU”

Vă invită să participați la
Conferinţa știinţifico-practică națională cu participare internaţională
20 - 21 aprilie 2018, Ediţia a II-a

Studierea limbii române ca limba nematernă/străină
în contextul valorilor europene
Ediţia a II-a a Conferinţei va fi consacrată problemei studierii limbii române ca limbă nematernă/
străină în institițiile cu instruire în limbile minorităților naționale în contextul valorilor europene.
Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop diseminarea bunelor practici de studiere a limbii
române ca limbă nematernă la diferite trepte de instruire. Evenimentul oferă cercetătorilor, cadrelor
didactice din sistemul educaţional, masteranzilor, doctoranzilor oportunitatea de a-şi prezenta experienţa
şi a lua în dezbatere cele mai diverse probleme din perspectiva educaţiei europene pentru limbi.
Tematica:
Atelierul nr.1 Formarea competenţelor europene la orele de limbă și literatura română din
perspectiva inter- şi transdisciplinarităţii.
Atelierul nr.2 Educația lingvstică a elevilor /studenţilor străini, adulţilor alolingvi prin și
pentru valori.
Atelierul nr.3. Valorificarea procesului de învățare a limbii și literaturii române în instituțiile cu
instruire în limba rusă în contextul CECRL, strategiilor naționale, reformei
curriculare.
Atelierul nr.4 Dimensiuni metodologice de organizare a procesului educațional la orele de
limbă și literatura română în instituțiile cu instruire în limba rusă.
Atelierul nr.5 Bune practici de utilizare a tehnologiilor informaționale în procesul de
educație lingvistică.

Limbile de comunicare ale conferinței: româna, rusa, engleza.
Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de: respectarea cerinţelor de redactare şi
onorarea termenului-limită de depunere a acestora.
Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi
interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revine autorilor.
Articolele acceptate vor fi editate într-un volum indexat.
Înregistrarea participanţilor în programul conferinţei se va efectua prin completarea
formularului de înregistrare. Termenul limită de expediere a formularului de participare
este 1 aprilie 2018.

INVITAŢI DE ONOARE









Reprezentanţi din:
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republica Moldova.
Primăria municipiului Chişinău.
Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, din cadrul Facultății
de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România.
Universitatea de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” din Chişinău.
Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova.
Biroul Relaţii cu Diaspora pentru Migraţie (OIM).
Biroul Migraţiei şi Azil al Republicii Moldova.
Agenţia ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR).
RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:








Articolul se expediază în format electronic în limba română/ rusă/ engleză, Format A5,
volum 4 pagini, rezumat, cuvinte-cheie, mărimea caracterelor 12, Times New Roman,
spaţiu 1.15 , câmpurile:
dreapta 1.8 cm, stângă 1.8 cm
de sus 1.8 cm, de jos 1.8 cm
Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, înserate în text, de
exemplu [8].
Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de
exemplu [8, p. 231].
După titlul articolului se vor indica, în partea dreaptă, date despre autor: nume,
prenume, funcţia, locul de muncă sau de studii (Mărimea caracterelor 12, Times New
Roman, spaţiu 1.2, Times New Roman).
Formularele de participare şi articolele se vor expedia pe adresa:
e-mail: educatie.lingvistica2018@gmail.com
DGETS, Centrul de studiere a limbii române pentru alolingvi (Centrul LR-A)

Tel. de contact: 079000588; 067201985 Elena Mornealo
Locul evenimentului: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău,
str. Ion Creangă, nr.1, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova

VĂ INVITĂM ÎN CALITATE DE PARTICIPANT ACTIV!
Participanţii la Conferinţă (autor/coautor) vor primi, la sfârşitul evenimentului, diplomă de confirmare
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CENTRUL DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE PENTRU ALOLINGVI
DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT
AL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA
PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, ANTEM
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională cu genericul:
„Studierea limbii române ca limba nematernă/străină în contextul valorilor europene”
20 - 21 aprilie 2018, Ediţia a II-a

Numele:
Prenumele:
Gradul ştiinţifico-didactic/didactic:
Denumirea instituţiei/ raionul/ localitatea:
Telefon:
E-mail:
Tematica atelierului:
Titlul comunicării:
Rezumatul articolului prezentat în limba
română (până la 50 de cuvinte):
Cuvintele-cheie (5-8) în limba română:

