23 mai 2017, ora 1400 – deschiderea festivă
23 mai 2017, ora 1500 – lucrări pe secțiuni
1. Tehnologii, arte, educație fizică și sport – Moderator: prof. Anca Turc
1.1. Kinga Anderka-Farkas - „Efectele secundare asupra organismului la natație – Brasiști”
1.2. Sanda Bogdan - „Primul calculator românesc - CIFA1”
1.3. Raluca Elena Cătană - „Sănătate prin mișcare”
1.4. Gyorgy Erika - „Sportul în copilărie”
1.5. Dorina Iosif - „Calitatea serviciilor educaționale, „starea de bine” și mimetismul emoțional la elevii
adolescenți”
1.6. Jakab Irma-Tünde - „A művészeti nevelés és az informatika kapcsolata/ Legătura dintre educația
artistică și informatică”
1.7. Cătălina Viorica Mate - „Muzica în activităţile extracurriculare”
1.8. Suzana-Maria Radu - „Reacții de identificare ale cationilor grupei I analitice”
1.9. Anca Turc - „Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în predarea modulelor specifice protecției
mediului”
1.10. Liliana Gabriela Aida Urzică - „Platforme interactive”
2. Limbă și comunicare/ Învățământ primar și preșcolar - Moderator: prof. Domokos Tóth
2.1. Vasilica Elena Balu - „Abordarea integrată a jocului didactic”
2.2. Borka Katalin - „Folosirea materialului didactic de tip Tolnai, specific metodei euristice de formare a
competențelor de citit-scris la ora de comunicare în limba maternă la clasa pregătitoare”
2.3. Felicia Sanda Bucur - „Jocul interdisciplinar la clasa pregătitoare”
2.4. Csiszér Katalin - „A projektoktatás/ Metoda proiectului”
2.5. Dénes Gizella - „Rolul gramaticii în dezvoltarea operaţiilor de gândire”
2.6. Ionela Mihaela Dovan - „Importanța temei pentru acasă în evoluția elevului”
2.7. Felméri Emilia - „Dezvoltarea abilităților de scriere fără instrumente de scris/ Finommotorika fejlesztése
írószer nélkül”
2.8. Galfalvi Amalia - „Învățăm limba română cu zicători”
2.9. Carmen Georgescu - „Utilizarea metodelor interactive de grup la clasa a IV-a”
2.10. Imre Tünde - „Kreativitás a nyelvtan órán/ Creativitate la orele de gramatică”
2.11. Anca-Daniela Moldovan - „Soft interactiv Rebusică”
2.12. Angela Moldovan - „Activități outdoor în grădiniță”
2.13. Molnar Margareta - „Discipline, integrare, abordare integrată în ciclul primar”
2.14. Diana-Andreea Pop - „Rolul poveștilor terapeutice în dezvoltarea competențelor sociale ale
preșcolarilor”
2.15. Mihaela Maria Pop - „Modalități de activizare a preșcolarilor în procesul instructiv-educativ”
2.16. Szabó Emilia - „Însușirea limbilor nematerne”
2.17. Szász Réka - „A szövegelemző képesség megalapozása kooperatív módszerrel az elemi iskolában/
Dezvoltarea capacității de analiză a textelor în ciclul primar prin metoda cooperativă”
2.18. Iuliana Maria Tudorică - „Limbajul la vârsta preșcolară”
2.19. Bianca Valentina Voina - „Proiect de activitate integrată Pățania Ulciorului de lut”

3. Limbă și comunicare/ Limba și literatura română, limba și literatura maghiară
Moderator: prof. Liliana Gabriela Aida Urzică
3.1. Denisa Stăncuța Ciaclan - „Iubirea eminesciană între real și ficțional”
3.2. Mariana-Cătălina Diaconu - „Pledoarie pentru un profil modern al profesorului de limba și literatura
română”
3.3. Romana Andreea Fleșeru - „Lectura „model” a textului”
3.4. Sabina Groza - „Motivația pentru lectură”
3.5. Iulia Elisabeta Luca - „Însinguratul, - o pseudo autobiografie”
3.6. Nagy Noémi Rozália - „Studiu de specialitate asupra creativității și impactul ei în demersul pedagogic”
3.7. Bogdan Rațiu - „Redescoperirea parcursului didactic prin critică literară”
3.8. Magdalena-Cornelia Ștefan - „Imperative actuale ale educației- polivalență și flexibilitate”
3.9. Tar Hajnal - „Bariere în comunicarea didactică”
3.10. Domokos Tóth - „Film-literatură: repere comune.”
3.11. Raluca-Nicoleta Uilean - „Update-ul bibliografiilor, în funcție de vârsta cititorului”
4. Limbă și comunicare/ Limbi moderne - Moderator: prof. Elena Puiac
4.1. Simona Dorina Aldea - „Metode moderne în predarea limbii engleze”
4.2. Adrian-Andrei Costea - „The audiolingual method in teaching english as a foreign language”
4.3. Zita Cristina Friciu - „Metode de predare în ascultare/ Unterrichtsmethoden beim hörverstehen”
4.4. Hermina Maria Iacov - „Integrating reading with speaking skills”
4.5. Kontek Eva Otilia - „British theatre”
4.6. Teodora Mircea - „Using stories in the teaching-learning process”
4.7. Ada Roxana Moldovan - „Why do we organise extracurricular activities? ”
4.8. Tünde Pintilie - „English through songs”
4.9. Puskás-Bajkó Albina - „Idioms taken over from ”Son of anarchy” series by hipster students”
4.10. Laura-Stanca Sabău - „Ready for speaking”
4.11. Gabriela Șandru - „Formarea competențelor transversale prin competițiile școlare: Treasure hunt –
Vânătoarea de comori și F.A.S.T. – Fast Answers English Tournament”
4.12. Elena-Magda Șoptică - „Metode interactive folosite în cadrul orelor de limba engleză pentru
optimizarea comunicării didactice”
5. Matematică și științe - Moderator: prof. Szancsali Elena-Anișoara
5.1. Mirela Alexa, Natalia Oprică - „Aceleași probleme, alte rezolvări”
5.2. Cristiana Chira - „Fulerenele - o provocare pentru viitor”
5.3. Daniela Cîmpean - „Cercul de chimie, o completare a activității didactice”
5.4. Mihaela Cojocnean - „Metode și mijloace moderne în predarea progresiilor”
5.5. Maria Comșa, Ana-Maria Negrea - „Polinomul caracteristic. Aplicații”
5.6. Finta Zsuzsánna - „Despre o ecuație diofantică”
5.7. Adriana Grama - „Utilizarea platformelor electronice în activitatea didactică a profesorului de chimie”
5.8. Dorin-Cristian Lobonț - „Rolul intuiției în studiul funcțiilor continue”
5.9. Marcela Matei - „Dezvoltarea creativităţii prin jocuri didactice chimice”
5.10. Petru Mocan - „Rolul educaţiei ecologice în formarea conştiinţei de ocrotire a naturii, în promovarea
rezervaţiei botanice Paeonia Tenuifolia”
5.11. Gabriela Nuț - „Rolul demonstrațiilor în trigonometrie”
5.12. Lorena Elena Olaru - „Scientix – comunitatea învăţământului ştiinţific în Europa”
5.13. Carmen Pop - „Aplicații ale teoremei lui Lagrange în algebră și analiză matematică”
5.14. Viorica Scutelnicu - „Schimbări benefice în comportamentul alimentar al şcolarului”
5.15. Szancsali Elena-Anişoara - „Efectul cauzat de o simplă întrebare”

6. Om și societate - Moderator: bibliotecar Anca Manoilă
6.1. Antoniu-Ioan Berar - „Proiect educaţional de cercetare - Oraşul Luduş, adaptat la schimbările climatice”
6.2. Marcela Berar - „Importanţa terenurilor geografice în predarea geografiei”
6.3. Gyorgy Eniko - „Ziua Ștafetei - Acum Decid Eu- Proiect educațional pentru dezvoltarea inteligenței
emoționale ”
6.4. Hints Andrea - „Incursiune într-o tainică lume: Peştera Căsoaia lui Ladaş”
6.5. Roxana Hobai - „Dezbatere la ora de geografie”
6.6. Maria Călina Iușan - „Dezvoltarea identității culturale a elevilor prin activități nonformale”
6.7. Anca Manoilă - „CDidei în cărți - festival-concurs regional”
6.8. Anișoara Moga - „Reprezentări sociale şi atitudini faţă de persoanele cu cerințe educaționale speciale
(deficienţă mintală)”
6.9. Adrian Moldovan - „Rolul psihoterapiei pozitive în formarea personalității creative”
6.10. Szekely Hajnal - „Programarea neuro-lingvistică (NLP) -metodă inovatoare de predare pentru secolul
XXI”
6.11. Elena-Mihaela Tomescu - „Formarea noțiunilor de istorie la gimnaziu”
7. Management educațional și proiecte europene – Moderator: prof. Adriana Țibrea
7.1. Sorina-Mihaela Bălan - „Înzestrarea profesorilor cu competențe pentru viitor prin intermediul proiectul
Eramus + - Ready for future-R4F”
7.2. Adriana Blaga - „Rezolvare de conflicte şi negociere”
7.3. Angela Blaga, Cristinel Blaga - „Profesorul - între tradiţional și modern”
7.4. Doru Diţu - „Studiu privind disciplinele opţionale în învăţământul primar”
7.5. Fejes Réka - „Managementul evaluării formative”
7.6. Ferenczi Margit - „Strategii de management”
7.7. Filep Gyongyi - „Utilizarea în mod eficient a timpului”
7.8. Lavinia Mirela Mureșan - „Ipostaze particulare ale bullyingului școlar”
7.9. Elena Cornelia Puiac - „Școala care învață”
7.10. Cristina-Ligia Someșan, Ștefan Someșan - „Parteneriatul școală-familie între realitate și așteptări”
7.11. Adriana Țibrea - „Modalitățile actuale de evaluare a competenţelor cadrelor didactice în cadrul
programelor de formare continuă”

24 mai 2017, ora 1000 – 1500 - concluzii

