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Sem inarul cu tem atica „Practici de succes în domeniul form ării profesionale continue a 
cadrelor didactice în baza experienţei din Finlanda si Estonia”

În perioada 23-25 februarie 2021 (on-line), în intervalul de timp 13.30 -  17.00, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova în cooperare cu partenerii externi din 

cadrul Proiectul Twinning al Uniunii Europene au organizat un Seminarul internaţional cu 

tematica ,,Practici de succes în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice în 

baza experienţei din Finlanda si Estonia ”.

La acest eveniment au participat Baleca Marcelina (Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării din Republica Moldova); Katri Targara (Estonia); Tarja Lang (Finlanda), precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilr de învăţământ superior şi profesional-tehnic din Republica Moldova. 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost reprezentată de către: Gheţiu Adelina, 

doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar, şeful Departamentului Formare Profesională 

continuă; Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, directorul 

Departamentului Studii; Amelicichin Ecaterina, doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar, 

catedra Managementul Culturii Fizice; Onoi Mihail, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, decanul Facultăţii Pedagogie; Branişte Gheorghe, doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar, şeful catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; Carp Ivan, doctor în 

ştiinţe pedagogice, profesor universitar, catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; Pogorleţchi 

Ala, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra Kinetoterapie; M oga Carolina, 

doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, şeful catedrei de Gimnastică; Craijdan 

Olga, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra de Gimnastică.

În cadrul seminarului a fost prezentată experienţa Estoniană şi Finlandeză în domeniul 

formării continue a cadrelor didactice (modalităţile de formare/ periodicitatea/ instituţiile 

prestatoare de servicii de formare continuă/ statutul formatorului/ modul de finanţare/ colectarea 

necesităţilor de formare/ evaluarea calităţii/ monitorizare şi raportare/ responsabilii de elaborarea 

a programelor de formare/ curricula/ mecanismul de acreditarea a programelor de formare 

continuă etc.), precum şi experienţa instituţiilor de învăţământ superior şi profesional-tehnic din 

Republica Moldova în domeniul formării pe parcursul vieţii.



În primele 2 zile ale seminarului s-au prezentat practici de succes în demersul didactic în 

baza experienţei din Finlanda, Estonia şi Republica Moldova:

- Metode inovative de predare

- Cercetări specifice metodelor de predare

- Metode de dezvoltarea a competenţelor cheie

- Metode de evaluare a eficacităţii aplicării metodelor didactice în demersul 

didactic

- Sarcinile practice ca metodele de predare în învăţarea teoretică şi practică

În ziua a treia s-au discutat practicile de succes în demersul didactic în baza experienţei din 

Finlanda, Estonia şi Republica Moldova:

- metode online de predare;

- procedura de evaluare a elevilor;

- abordări personalizate de predare pentru elevii cu diferite necesităţi;

- sugestii şi recomandări de eficientizare a demersului didactic.

Reprezentanţii USEFS au avut posibilitate să se expună referitor la necesităţile de formare 

ale profesorilor de educaţie fizică şi antrenorilor, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei cursurilor de 

formare, fiind ghidaţi pentru a-şi dezvolta propriul traseu de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Totodată, au împărtăşit experienţa obţinută în cadrul Şcolii de vară -  COMPASS Online 

Sum m er School (Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE 

ÎNVĂŢARE CONTINUA ÎN MOLDOVA -  COMPASS”) privind dezvoltarea programelor de 

formare profesională continuă.



Participanţii la seminar au manifestat mare interes privind experienţa cadrelor didactice 

obţinută în cadrul Şcolii de vară - COMPASS Online Sum m er School, prezentată în 

comunicarea sa de către Gheţiu Adelina, directorul Departamentului LLL, USEFS.

Participarea cadrelor didactice ale USEFS, a membrilor grupului de lucru din cadrul 

Proiectului COMPASS la această formare a facilitat diseminarea bunelor practici obţinute pe 

parcursul implementării proiectului COMPASS, precum şi un schimb eficient de experienţă 

pentru dezvoltarea programelor de formare continuă, formarea continuă a formatorilor.

S-au efectuat concluzii şi discuţii privind necesităţile de acordare a consilierii privind 

îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a cadrelor didactice

S-au efectuat concluzii şi discuţii privind necesităţile de acordare a consilierii privind 

îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a cadrelor didactice.

Echipa USEFS a Proiectului COMPASS
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Atelierul de lucru
privind metode noi de predare -  învăţare în baza experienţei Estoniei şi Finlandei

(atelier de instruire a formatorilor Centrelor de Excelenţă şi celor 15 centre de Formare Continuă
a Profesorilor din Republica Moldova)

În perioada 30 martie -  01 aprilie 2021, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din 

Republica Moldova în cooperare cu partenerii externi din cadrul Proiectul Twinning al Uniunii 

Europene au organizat un atelier de instruire a formatorilor Centrelor de Excelenţă şi celor 15 

centre de formare continuă a profesorilor din Republica Moldova.

La această formare au participat Baleca Marcelina (Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării din Republica Moldova); Katri Targara (Estonia); Tarja Lang (Finlanda), precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilr de învăţământ superior şi profesional-tehnic din Republica Moldova. 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost reprezentată de către: Gheţiu Adelina, 

doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar, şeful Departamentului Formare Profesională 

continuă; Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, directorul 

Departamentului Studii; Amelicichin Ecaterina, doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar, 

catedra Managementul Culturii Fizice; Onoi Mihail, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, decanul Facultăţii Pedagogie; Branişte Gheorghe, doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar, şeful catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; Carp Ivan, doctor în 

ştiinţe pedagogice, profesor universitar, catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; Pogorleţchi 

Ala, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra Kinetoterapie; M oga Carolina, 

doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, şeful catedrei de Gimnastică; Craijdan 

Olga, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra de Gimnastică.

În cadrul atelierului s-a pus accent pe colaborarea cu Serviciul Învăţare pe tot parcursul 

vieţii al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Centrele de Excelenţă şi Centrele de 

Formare Continuă privind noi metode de predare a abilităţilor profesionale în mediul de lucru:

a. Modele de predare în mediul de lucru în Finlanda şi Estonia,

b. Modalităţi de dezvoltare a abilităţilor practice cu studenţii.

S-a efectuat instruirea formatorilor Centrelor de Excelenţă şi celor 15 centre de Formare 

Continuă a Profesorilor din Republica Moldova privind:



- Predarea in baza mediului de lucru (Katri Targama, Estonia).

- Prezentarea metodei de predare -  învăţare în bază de Master Class (Tarja Lang, 

Finlanda).

- Învăţare reală bazată pe viaţa profesională.

- Învăţare bazată pe proiecte.

- Învăţare bazată de cercetare si învăţare pe bază de anchetă

- Învăţarea în laborator .

Reprezentanţii Centrelor de Excelenţă şi celor 15 centre de Formare Continuă a 

Profesorilor din Republica Moldova, inclusiv cadrele didactice din cadrul USEFS, au efectuat un 

schimb de experienţă referitor la procesul de formare profesională continuă privind:

- Noi competenţe cheie de Master Class.

- Noi metode de învăţare -predare în bază de Master Class.

- Implicarea altor actori în prestarea cursurilor de scurtă durată / Educaţia în bază de 

Master Class.

Partenerii din Finlanda şi Estonia, precum şi reprezentanţii centrelor de formare continuă 

a profesorilor din Republica Moldova au manifestat mare interes privind experienţa cadrelor 

didactice obţinută în cadrul COMPASS Online Sum m er School (Proiectul COMPASS 

(ERASMUS+) ,,TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN  

MOLDOVA -  COMPASS”, nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), metodele de predare- 

învăţare-evaluare interactive utilizate în procesul de formare profesională continuă a profesorilor 

de educaţie fizică şi a antrenorilor de diverse probe de sport, prezentate în comunicările sale de 

către dnele Gheţiu Adelina şi Craijdan Olga.

■ 1
M Cornelii C'nct#' |

Eugenia Parlicov

Rod ion Ciuperca

Or 0 *9* CtMJ u>trf $<•

Aidwti va rog liricul dc 
mregutrare. m i

Ot OufTwtiu Korod« «OM-, fee

aciiS va fi

The evaluabon
fonTrhttps//flociaraqic.«m

tu9
i37MxhWBflmM4QaftPZ7[

Here i i  the registration form: 

htips^/docs,oooqle.co’T)7tor 

msfti/JgXELWBNHiPfoKUQi 
lPj»w3WQâ77B£ZtiĂ.CXC!60
tOK/edit

Ot Ion S o w  uuy let

Spine* ion. IK

Or Ida 7»ttrM iau, Be*

yes, we can continue

kouf au * 0  «

itejgn* u *(v  (.oofnm***

i * u  _
30JJ2W1 ^



Dl Onoi Mihail a prezentat un model de master-class, elaborat în baza modelului preluat 

de la experţii internaţionali în cadrul COMPASS Online Sum m er School.

Form area form atorilor 
în domeniul noilor metode de predare a abilităţilor profesionale în mediul de lucru 

M aster-class Turism  sportiv si agrem ent
Formatori: Gheţiu Adelina, dr., lector univ., directorul DFPC, USEFSF 

Onoi Mihai, dr., conf. univ., catedra Nataţie şi Turism, USEFS 
Mindrigan Vasile, dr., conf. univ., catedra Natatie şi Turism, USEFS

Instituţia de 
formare:

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Parteneri: Agenţia de turism GhidTur; Agenţia GALAS TUR SRL

Durata cursului 
de master

3 zile
90 ore (24 ore -  contact direct, 66 ore -lucru individual) / 3 credite

Subiect: Turism sportiv şi agrement
Grupul ţintă şi 
numărul maxim 
de participanţi

25 persoane;
Managerii din cadrul agenţiilor de turism, instructorii din taberele de odihnă, cadre 
didactice etc.

Scurta descriere Programul integral al cursului de formare continuă este menit să asigure:
- formarea, aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor şi a capacităţilor grupului ţintăîn 

domeniul Serviciilor publice -  turism sportiv şi agrement;
- formarea competenţelor în scopul identificării diferenţelor între formele de turism 

sportiv şi anumite activităţi de agrement, pentru gestionarea informaţiilor pentru a 
efectua procedee tehnice pentru fiecare formă de turism sportiv;

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de aplicare a procedeelor tehnice şi tactice în 
cadrul activităţilor turistice;

- combinarea practicării turismului sportiv cu activităţile de agrement;
- formarea şi dezvoltarea continuă a competenţelor referitoare la dezvoltarea 

produselor turistice care se vor concentra pe turismul sportiv şi de agrement;
- organizarea şi desfăşurarea corectă a activităţi turistice (cu diferite contingente de 

vârstă) pentru fiecare dintre formele de turism sportiv.

Formabilii, specialisti din domeniul Servicii publice, vor obţine cunoştinţe şi 
experienţe pentru a putea organiza şi desfăşura marşuri turistice pedestre, montane şi 
nautice; planifica activitatea lucrului turistic în taberele de odihnă pentru copii, cluburi şi 
secţii turistice; căpăta deprinderi de orientare cu ajutorul obiectelor din teren şi a busolei, 
a tehnicii şi tacticii orientării sportive, a organiza concursuri turistice, a organiza marşuri 
turistice de agrement pentru diferite contingente de persoane (copii, adulţi şi persoane de 
vârsta a treia).

Programul de studii tematic/modulul de lungă durată include diverse forme de 
instruire: prelegeri, seminare, activităţi practico-metodice şi lucrul individual. Evaluarea 
finală va cuprinde realizarea proiectelor, testelor practice pe anumite forme de turism 
sportiv, ePortofoliilor.

Metode utilizate: Studiu de caz; Conversaţia euristică; crearea publicaţiilor digitale prin 
intermediul platformei Flipsnack; crearea e-book pe platforma StoryJumper etc.

Competenţe 
obţinute / 
perfectate de 
către participanţi

- Competenţe referitoare la evaluarea şi analiza produselor turistice sportive şi de 
agrement;
- Competenţe cognitive care ar asigura elaborarea şi dezvoltarea produselor turistice 
(tururilor) pentru a le pune în practică prin organizarea lor;
- Competenţe referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice bazate pe 
formele de turism sportiv, activităţilor de agrement cu diferite contingente de vârstă;
- Competenţe privind utilizarea informaţiilor obţinute anterior în activităţi practice şi 
gestionarea acestora pentru a le putea transmite în practică participanţilor în momentul 
executării procedeelor tehnice pentru fiecare formă de turism sportiv;
- Competenţe practice privind efectuarea procedeelor tehnice pentru fiecare formă de 
turism sportiv, astfel formând beneficiarilor reprezentări clare despre formele de turism



sportiv şi aportul acestora în activitatea de agrement.
Competenţe cheie: Comunicare în limba maternă; Antreprenoriat; Învăţarea de a învăţa; 
Competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice.

Materiale, 
tehnologii şi alte 
mijloace necesare 
pentru instruire

Echipament TIC; echipament turistic; mijloace financiare (parţial este acoperită de către 
mediul de afaceri/agenţii)

Modalităţi de 
comunicare şi un 
slogan pentru 
master-class

Mixtă (contact direct, la distanţă)

Natura este casa noastră, iar în natură suntem acasă. (Carlo Rovelli)

Participarea cadrelor didactice ale USEFS, a membrilor grupului de lucru din cadrul 

Proiectului COMPASS la această formare are impact considerabil asupra:

1) Instruirea formatorilor şi obţinerea materialelor de instruire legate de un nou mod de 

predare a abilităţilor profesionale.

2) Diseminarea bunelor practici ale membrilor grupului de lucru al USEFS în cadrul 

implementării Proiectului COMPASS.

3) Identificarea partenerilor în dezvoltarea şi implementarea programelor de formare 

profesională continuă a adulţilor.

Echipa USEFS a Proiectului COMPASS


