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Seminarul cu tematica „Practici de succes în domeniul formării profesionale continue a 

cadrelor didactice în baza experienţei din Finlanda şi 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 şi 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; Moga 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 

Summer School (Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE 

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

formare profesională continuă
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Participanţii la seminar au manifestat mare interes privind experienţa cadrelor didactice 

obţinută în cadrul Şcolii de vară - COMPASS Online Summer 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


