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Lucrări pe secțiuni 
 

 

1. Limbă și comunicare – Moderatori: Tünde Pintilie, Doina Pocan, dr. Oana Bianca Han 

1.1. Bondoroi Robert - „An applicative approach to teaching writing in the English language class” 

1.2. Breja Elena - „Metode activ participative ale predării - învăţării noţiunilor de teorie în gimnaziu. Aspecte 

metodice. Tipuri de exerciţii” 

1.3. Cordoș Alexandra-Ștefania - „Basmul. Strategii de predare si comprehensiune” 

1.4. Costea Adrian-Andrei - „The direct method in teaching English as a foreign language” 

1.5. Cristian Daniela - „Antieroul şi degradarea simbolică a realităţii la Ion Creangă” 

1.6. Kontek Eva Otilia - „Drama as learning, as art and as aesthetic experience” 

1.7. Luca  Iulia - „Eugen Ionescu - Jurnal în fărâme sau paradoxul jurnalului” 

1.8. Manoilă Anca-Ramona - „Naraţiunea în letopiseţul Ţării Moldovei de Miron Costin” 

1.9. Ognean Ada Roxana - „Preparing an extracurricular activity” 

1.10. Pășcan Sabin-Gavril - „Instruirea interactivă – abordare diacronică – o provocare actuală” 

1.11. Pintilie Tünde – „The importance and role of vocabulary in the classroom” 

1.12. Pocan Doina-Nicoleta - „Ideologia seriei vechi a revistei Vatra(1894-1896)” 

1.13. Puskás-Bajkó Albina - „Vrăjitoarea vrăjită Kiva din Sakuntala de Vasile Voiculescu” 

1.14. Sabău Laura-Stanca - „Teaching phrasal verbs and idioms” 

1.15. Șandru Gabriela - „Beyond the textbook: alternative materials to teach English” 

1.16. Sîrbu Ionela-Beatrice - „Interdisciplinaritatea în domeniul limbilor moderne” 

1.17. Stamatoiu Maria - „Creativitatea și publicitatea culturală” 

1.18. Szövérfi Judit Mária - „Pactul autobiografic în romanul Deșertul pentru totdeauna de Octavian Paler” 

1.19. Vodislav Maria - „Creativitate și inovație în educație” 

2. Om și societate - Moderatori: Elena Puiac, Anca Manoilă 

2.1. Berar Antoniu-Ioan, Berar Marcela, Banea Ioan Adrian - „Proiectul unei excursii de studiu în ţări din 

Europa Centrală” 

2.2. Bican Ovidiu Laurențiu - „Agresivitatea în relațiile elev-profesor” 

2.3. Cîmpean Diana Greta - „Metode moderne utilizate în predarea geografiei” 

2.4. Hints Andrea - „Dezvoltarea creativităţii prin jocuri didactice geografice” 

2.5. Hobai Roxana - „Perspective geografice în arta cinematografică” 

2.6. Iriza Claudia - „Creativitate și inovație în învățământul românesc” 

2.7. Manoilă Anca-Ramona - „Biblioteca vie - metodă de educaţie nonformală” 

2.8. Nițulescu Adelina-Andreia - „Atașamentul la copii” 

2.9. Pătrana Georgeta Paula, Țeculescu Daniel - „Consilierea psihologică a școlarului prin exerciții și tehnici 

de lucru” 

2.10. Rujoiu Silvia Benonia - „Creativitate pedagogică în activitatea didactică” 

2.11. Városi Emőke - „Metode interactive și metode pentru cunoașterea elevilor în cadrul orelor de dirigenție” 

3. Matematică și științe - Moderatori: Conf. dr. Arina Modrea, Anișoara Szancsali 

3.1. Blaga Angela, Blaga Cristinel – „Instrumente digitale în predare-evaluare” 

3.2. Epure Cristina Monica - „Metode numerice în rezolvarea eculţiilor algebrice şi transcendente” 

3.3. Grama Adriana - „Învățarea bazată pe investigație” 

3.4. Matei Marcela, Chiorean Gabriela - „Chimia organică în natură și în viața cotidiană” 

3.5. Negrea Ana-Maria - „Funcții derivabile - exemple și contraexemple” 

3.6. Todoran Nicoleta-Cerasela, Stoica Mioara-Angela -„ Solomon Marcus - poetul matematicii” 

3.7. Trif Dorina - „Folosirea fişelor de activitate  independentă în procesul de însuşire şi aprofundare a 

cunoştinţelor la obiectul informatică” 



4. Arte, educație fizică și tehnologii - Moderatori: Anca Turc,  Cristiana Chira 

4.1. Cismaş Silvia Manuela - „Creativitate şi diversitate în elaborarea instrumentelor de evaluare a 

competenţelor în învăţământul profesional şi tehnic” 

4.2. Cismaş Silvia Manuela - „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor 

profesionale” 

4.3. Faur Eva-Monica, Moca Mihaela-Lenuța - „Metode creative  și inovative  utilizate  în activitatea 

didactică” 

4.4. Filep Gyöngyi, Illes Sandor - „Importanța pauzelor” 

4.5. Iosif Dorina - „Să știi, să poți, să vrei!” 

4.6. Jakab Barna-Robert - „Rolul schiatului în educaţie fizică” 

4.7. Mărginean Ioan - „Cerneluri poligrafice” 

4.8. Savin Ciprian - „Metode activ-participative în educația muzicală” 

4.9. Turc Anca - Amprente antropogene în evoluţia planetei albastre 

4.10. Urzică Liliana Gabriela Aida - „Generația X versus genereția Z.” 

5. Management educațional, proiecte europene - Moderatori: Conf. dr. Arina Modrea, Adriana Țibrea 

5.1. Bălan Sorina-Mihaela - „Competenţele manageriale în lucrul cu oamenii- premise ale managerului 

educațional” 

5.2. Bărdaș Viorel - „Învățare eficientă” 

5.3. Blaga Adriana – „Comunicare și decizie în unitățile de învățământ” 

5.4. Cernăianu Camelia - „Dimensiunea europeană a educaţiei” 

5.5. Chira Cristiana - „Școala românească: organizație tradițională sau organizație care învață? ” 

5.6. Ferenczi Margit, Ferenczi Levente - „Instrumente de management educațional” 

5.7. Mureșan Lavinia Mirela - „Management educațional participativ” 

5.8. Puiac Elena Cornelia - „Profesorul și provocările învățământului contemporan” 

5.9. Ţibrea Adriana - „Adaptarea competenţelor cadrului didactic la dinamica procesului de învăţământ” 

6. Învățătoare, educatoare – secția română - Moderatori: Elena Puiac, Anca Manoilă 

6.1. Alzner Sabina-Elena, Moldoveanu Alina-Iuliana - „Implicarea părinţilor preşcolarilor   în activităţile 

organizate de grădiniţă - exemple de bune practici –” 

6.2. Balu Vasilica Elena - „Jocul didactic - modalitate de stimulare a creativității elevilor” 

6.3. Banciu Georgiana Loredana - „Stimularea creativității la preșcolari” 

6.4. Bologa Valentina, Cioban Ana - „Valoarea formativa și beneficiile metodelor interactive în grădinița de 

copii” 

6.5. Bucur Felicia Sanda - „Rolul metodelor de învățare activă în creșterea randamentului școlar” 

6.6. Cozma Victoria - „Importanţa activităţilor extracurriculare în grădiniţă” 

6.7. Dovan Ionela-Mihaela - „Modalități activizante de realizare a educației estetice la școlarul mic” 

6.8. Irimie-Matei Camelia - „Dileme contemporane ale învățământului modern” 

6.9. Kopacz Enikő-Zsuzsánna - „Creativitate și exprimare în cadrul lecției Au sosit cocorii, după Cezar 

Petrescu, clasa a III-a” 

6.10. Leva Adriana-Lucreția - „Creativitatea în predarea matematicii” 

6.11. Moldovan Anca-Daniela - „Noi abordări în perspectiva însușirii noțiunilor de limbă și comunicare” 

6.12. Pop Mihaela Maria - „Creativitatea la vârsta preșcolară” 

6.13. Rădoi Adriana-Cristina - „Politici europene în domeniul managementului educaţional” 

6.14. Togănel Alina - „Strategii moderne de eficientizare a procesului instructiv-educativ prin dezvoltarea 

creativității la școlarul mic prin folclor literar” 

7. Învățătoare, educatoare – secția maghiară – Moderatori: Tünde Pintilie, Doina Pocan 

7.1. Csiszér Katalin - „Lapbook az iskolában, mint az alkotó tanulás élménye” 

7.2. Felméri Emilia - „Rolul complex al jocurilor magice în dezvoltarea personalității copiilor în grădiniță” 



7.3. Fodor Márta - „Creativitate și deșeuri refolosite la orele de muzică” 

7.4. Gálfalvi Amália - „Instrumente muzicale la grădiniță” 

7.5. Imre Márta - „A személyes kompetencia fejlesztése gyerekkorban” 

7.6. Kovács Iulianna Emese - „A fogalmazástanitás” 

7.7. Kulcsár Tünde-Emese - „A zenei képességek, a ritmusérzék fejlesztése” 

7.8. Marton Emőke Csilla - „Dezvoltarea creativităţii în grădiniţă” 

7.9. Molnár Judit Rozália - „Dezvoltarea creativității în cadrul opționalului Dramatizare” 

7.10. Molnar Margareta - „Muzica în beneficiul jocului şi mişcării” 

7.11. Papp Enikő - „Ötletek egy jó zene és mozgás órára” 

7.12. Szabó Emilia - „Evaluarea și îmbogățirea cunoștințelor istoriei locale a claselor primare” 

7.13. Trufán Ildikó-Rozália - „Közösségfejlesztés szociometriai felmérés által” 
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