
 
 

FORUMUL PEDAGOGIC INTERNAȚIONAL UTA GĂGĂUZIA 2022 

PROBLEME DE ACTUALITATE ȘI ASPECTE MODERNE ÎN SISTEMUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT: PROVOCĂRI ȘI MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE 

 

27 octombrie 2022/ ora 10:00 
Sala Exclusiv, s. Chirsova   

Agendă 

09:30-10:00 Înregistrarea participanților 
                     O cafea de bun venit 
------------------------------------------------------------------------------- 

Deschiderea festivă a Forumului 

10:00-10:30 Mesaje de salut  
Dna Cristeva Natalia, Șefa Direcției Generale de Învăţământ din UTA 
Găgăuzia 
Dna Vlah Irina, Guvernatoarea Găgăuziei 
Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării al RM  
 
10:30-11:30 
Managementul educațional și asigurarea calității în educație: probleme și soluții 
 
11:30-12:30 
Dezvoltarea educației multilingve: o viziune modernă asupra formării lingvistice și 
orientarea spre valori  
 
12:30-13:00 Pauză de cafea 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:00-14:00 
Tehnologii IT în procesul educațional: promovarea soluțiilor pedagogice inovatoare 
 
14:00-15:00 
Direcții strategice ale educației tinerilor / abordare psiho-pedagogică în educaţie  
15:00-15:10    
Mesaje de încheiere. Concluzii 
 

 



28 octombrie 2022, Ziua a doua    

online/ora - 10:00 

 https://meet.google.com/hgt-hhhz-wmx 

Agendă 

10:00-10:10 Sesiune de deschidere   

Participarea la discuții pe secțiuni 

10:20-13:00 

Secțiunea 1:  https://meet.google.com/ivb-ovxi-yca 

Managementul în educația modernă: managementul educațional și  tehnologii de 

promovare a unei imagini pozitive a instituției de învățământ 

Secțiunea 2: https://meet.google.com/pju-sgry-dta   

Dezvoltarea educației multilingve: diversitatea lingvistică și particularitățile funcționării 

multilingvismului la nivelul formării competențelor lingvistice și literare ale copilului 

Secțiunea 3: https://meet.google.com/kgh-eotq-dqu 

 Calitatea educației: probleme de asigurare a calității în educație și modalități de 

soluționare 

Secțiunea 4: https://meet.google.com/zzd-cdqi-idm 

 Tehnologii IT în procesul de educație: promovarea soluțiilor pedagogice inovatoare și a 

tehnologiilor didactice moderne 

Secțiunea 5: https://meet.google.com/wsy-cswe-mnr 

Fundamentele dezvoltării educației tinerilor: direcții strategice și parteneri 

Secțiunea 6: https://meet.google.com/fyg-hcix-njn 

Educația timpurie: o viziune modernă asupra formării lingvistice și orientarea spre valori  

Secțiunea 7: https://meet.google.com/xkz-mznw-agq 

Abordarea psiho-pedagogică în educație: pedagogie corecțională și baza metodologică 

Mesaje de încheiere  
Concluzii 
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