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Conferința studențească națională PERFORMED 

Comunicat de presă 

 

Vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 15.00, a avut loc, în sala D215, Conferința 

studențească națională PERFORMED – „Performanță și calitate în educație”, eveniment aflat la 

ediția a XI-a și Târgul opționalelor, ediția a II-a. Aceasta a fost organizată de către Departamentul 

de Pregătire a Personalului Didactic în colaborare cu Facultatea de Științe, Facultatea de Litere și 

Departamentul de Consiliere Profesională avându-i ca profesori coordonatori pe conf. univ. dr. 

Liliana MÂȚĂ și prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU. Evenimentul s-a bucurat și de 

prezența prof. univ. dr. Carmen – Mihaela CREȚU de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași. 

Evenimentul a fost deschis de către organizatori, care au adresat încurajări participanților 

pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul secțiunilor conferinței.  

La eveniment au participat peste 50 de studenți din cadrul programului de studii de licență 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anii I, II, III), din cadrul programului de studii de 

master Strategii inovative în educație (anii I, II), o echipă de studenți din cadrul Departamentului 

de Pregătire a Personalului Didactic reprezentând Facultatea de Litere, 2 studenți de la 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare din Suceava”, precum și foști absolvenți ai universității, profesori. 

Lucrările prezentate au abordat teme de actualitate ale învățământului primar și preșcolar, 

alternative la metodele clasice de predare și evaluare precum și soluții la dificultățile întâlnite la 

clasă, acest lucru ilustrând dorința de formare continuă și de inovare, resimțită în cadrul sistemului 

educativ.  

După prezentarea lucrărilor științifice, participanții conferinței PERFORMED au fost 

invitați pentru a admira standurile expuse care au făcut parte din „Târgul opționalelor”. În total au 



2 
 

fost expuse 18 standuri creative care au reprezentat, în special valorile și tradițiile poporului român. 

Realizatorii acestor standuri au fost profesori pentru învățământul primar sau preșcolar din județul 

Bacău, masteranzi ai programului Strategii inovative în educație, absolvenți ai universității precum 

și studenți din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Evidențiem câteva titluri dintre 

cele 18 opționale: „Drag mi-e jocul românesc”, „În căsuța cu povești”, Stropi de curcubeu pe ie-

Folclor, tradiție și obiceiuri”, „Cartea, prietena mea”, „Povești la gura sobei”, etc. „Târgul 

opționalelor” a adus în atenția invitaților obiecte reprezentative tradițiilor și obiceiurilor românești, 

idei de activități culturale care pot fi realizate cu elevii atât într-un cadru formal, la clasă cât și 

nonformal. 

La final, organizatorii au apreciat lucrările prezentate acordând tuturor participanților la 

sesiunea de comunicări premii în cărți și diplome.  

 

 

Prorector pentru etica și imaginea Universității, 

Conf. univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


