
          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                            

 

Conferința Internațională on-line 

PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR EUROPEAN 

- Ediția a II-a (26-27 august 2021) -  

 

PROGRAM  

 

 

Joi, 26 august 2021 

 

10.30 – 10.45: Deschiderea conferinței 

 

10.45 – 12.15: Secțiunea Limba și literatura română 

1. Dolca Ioana (Italia) - Modificări impuse de noua gramatică a limbii române în programa 

actuală de gimnaziu 

2. Oana Topală (Belgia) - Interferențe lingvistice franco-române la copiii care urmează cursul 

L.C.C.R. la Bruxelles 

3. Alexandru Mardale (Franța) (în colaborare cu Elena Soare și Larisa Avram) - Limba ca 

patrimoniu național. Despre câteva particularități lingvistice ale copiilor vorbitori de limba 

română din Franța 

4. Vivianne Gherghel, Mihaela Adriana Petrea, Ana Maria Tomaziu (Italia) - Educația 

emoțională prin literatura contemporană pentru copii 

5. Diana Vid (Italia) - Nichita Stănescu. Neomodernismul românesc oglindit în poezia 

stănesciană 

6. Apostol Dorina (Spania) - Caligrama. Istoric și abordare metodologică 

 

12.15 – 13.00: Discuții 

 

14.30 – 17.45: Secțiunea Didactica și metodica predării limbii și literaturii române 

1. Detrimona Carmen Bălan (Italia) - Metode și procedee de stimulare a comunicării în limba 

română 

2. Mihaela Angelescu (Spania) - Auxiliarul pentru elevii români ce studiază în diaspora 

3. Alexandra Tarbă (Spania) - Strategii de motivare a elevilor în cadrul orei de limbă, cultură 

și civilizație românească 

4. Simona Vasile (Italia) - Importanța jocului didactic în predarea L.C.C.R. 

5. Mihaela Angelescu (Spania) – Stiluri de predare-învățare 

6. Anișoara Biru (Belgia) - Atelierele de scriere 



          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                            

7. Ionela Dojană (Spania) - „Pe aripile limbii și literaturii române” prin teatru, desen, jocuri, 

muzică și dans  

8. Oana Topală (Belgia) - Captarea/menținerea atenției elevilor în on-line/în clasă prin 

activități interculturale și interlingvistice 

9. Petronela Ivan (Spania) - Predarea on-line: platforme, metode, activități 

10. Manuela Ghiurcă (Italia) - Predarea on-line: platforme, metode, activități 

11. Gabriela Georgeta Juravle (Irlanda) – Predarea on-line  

12. Codruța Ileana Țerbea (Italia) - Socrative, o platformă ce permite și facilitează evaluarea 

cumulativă 

13. Antoanela Pohoață (Spania) - Metode interactive de predare a limbii române în era 

digitală 

 

17.45 – 18.30: Discuții 

 

 

 

 


