
Invitație 

la 

Conferința republicană a elevilor cu participare internațională 

,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea 

conștiinței naționale în sec.XX – XXI”. 

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani” mun. 

Chișinău 

Conferința republicană a elevilor cu participare internațională ,,Personalități notorii ale 

Basarabiei, care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec.XX – XXI”, ediția a 

VI-a, 19 martie 2021 

Parteneri: 

1.Direcția Generală educație, Tineret și Sport, mun. Chișinău; 

2. Institutul de Istorie, Ministerul Educației Culturii și Cercetării; 

3. Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; 

4. Biblioteca municipială ,,Onisifor Ghibu”. 

Obiective: 

1.Argumentarea continuității neamului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor naționale prin 

studierea surselor istorice și literare; 

2. Școala – factor important în formarea identității și conștiinței naționale; 

3. Încadrarea tinerii generații în păstrarea și promovarea istoriei neamului românesc. 

 

 Perioada de înscriere:   03.03. – 07.03.2021 

Data desfășurării:           19.03.2021 

Începutul conferinței: ora 12.00 

Locul desfășurării - ,,Casa Mare” a Instituției Publice Liceul Teoretic 

,,Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21. 



În caz că pandemia va persista activitatea se va desfășura online. Linkul va fi plasat în 

prealabil. 

Rugăm participanții să indice e-mail în gmail.com în mod obligatoriu.  

 

Condiții de participare: Conferința se adresează tuturor cadrelor didactice ce predau Istoria 

Românilor și Universală, din învățământul general secundar, licienilor pasionați de Istoria 

Românilor și Universală. Participarea este gratuită și poate fi directă/ indirectă. Pot participa 

toți doritorii din municipi, republică și România. 

 

Argument: La data de 19 martie 2021 în incinta IPLT ,,Principesa Natalia Dadiani’’ se va 

desfășura conferința municipală la Istoria Românilor cu genericul ,,Personalități notorii ale 

Basarabiei, care au contribuit la  trezirea conștiinței naționale în sec. XX – XXI”. 

Conferința are drept scop reunirea cadrelor didactice și a elevilor într-un cadru prielnic 

dialogului disciplinar, care are intenţia de a investiga dimensiunile plurale ale competenței 

,,învață să înveți” și cercetării științifice ale elevilor, concretizate în comunicări cu caracter 

ştiinţific. Scopul esenţial al conferinței are în vedere necesitatea dezvoltării competențelor de 

lectură ale elevilor, stimularea creativității acestora, aplicarea abilităților și competențelor 

formate în contexte noi, dar şi extinderea cooperării între şcoli, diseminarea modelelor de 

bune practice și dezvoltarea parteneriatului educational. 

Elevii prin comunicările lor vor demonstra competențe de comunicare orală/scrisă. 

 

Condițiile de tehnoredactare a comunicărilor: 
 

Lucrarea va avea un volum de maximum 4 – 5  pagini, fără anexe și bibliografie, 

format A4, Word 2010, tehnoredactată cu TIMES NEW ROMAN, size 12, 

spaţiere 1,5, obligatoriu cu diacritice. Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, 

centrat, bold, cu Times New Roman, size 14. La două rânduri de titlu, alineat 

dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi indicat autorul comunicării în 

ordinea:  

Numele, Prenumele, elev în clasa a---- 

Instituția și localitatea ------------- 

Coordonator: N.P profesorului, disciplina predate, gradul didactic 

 

Data limită de înscriere a comunicărilor 07.03.2021. 
 

Organizatorii nu răspund de originalitatea comunicărilor și îşi rezervă dreptul de a nu înscrie 



în programul conferinței comunicările care nu se încadrează în tematică sau nu corespund 

condițiilor de tehnoredactare sau dacă lipsește bibliografia, sau vor fi trimise în PDF. 

Comunicările  elevilor: împreună cu fișa de înscriere a coordonatorului/elevilor vor fi trimise 

la adresele (în titlul/tema mesajului trimis pe email veți specifica - conferința la Istoria 

Românilor): 

+nastas.lilia@yahoo.com; telefon de contact +37369590180 

+gitlanv@mail.ru; telefon de contact +37369796877 

  

Participanții (elevii claselor a IX-a - XII-a) vor primi diplomă de participare și Culegerea 

lucrărilor conferinței în format PDF (prin e-mail). 

Coordonatorii vor primi diplomă de participare (echivalent cu 30 ore conform Hărții de 

creditare) și Culegerea lucrărilor conferinței în format PDF (prin e-mail). 

Cele mai originale comunicări vor fi selectate de un juriu competent 

pentru a fi publicate în culegerea ,,Personalități notorii ale Basarabiei, 

care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec. XX – XXI”. 

 

 

Fișa de participare 

 

Conferința ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au contribuit 

la trezirea conștiinței naționale în sec.XX – XXI”, ediția a VI-a – 19 

martie 2021 

 
Numele, Prenumele, elev în clasa a---- 

Instituția și localitatea ------------- 

Coordonator: N.P profesorului, disciplina predate, gradul didactic 

Participare: direct/ indirectă 

 

Adresa de email (la care se vor trimite diploma și Culegerea lucrărilor conferinței): 

Date de contact: a telefon/e-mail a profesorului și elevului 

 

 

 

mailto:+nastas.lilia@yahoo.com
mailto:+gitlanv@mail.ru

