
      

Masă rotundă cu profesorii de educație fizică 

,,Rolul Proiectului COMPASS în dezvoltarea programelor de formare” 

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE 

ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” vizează integrarea în 

modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), constituind o 

abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și 

acțiuni comune în Republica Moldova.  

Obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și 

complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA este crearea condițiilor ca 

instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și 

instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe 

parcursul vieții la nivel instituțional.  

Pe data de 09.11.2020, Departamentul Formare Profesională Continuă a 

desfășurat Masa rotundă cu genericul ,,Rolul Proiectului COMPASS în 

dezvoltarea programelor de formare”, la care au participat 46 profesori de 

educație fizică din instituții de învățământ general din mun. Chișinău și Bălți, 

precum și din raioanele Taraclia, Căușeni, Briceni, Sîngerei, Ștefan Vodă, Anenii 

Noi, Drochia, Telenești, Criuleni, Strășeni, Nisporeni, Ungheni, Ialoveni, Edineț, 

Orhei, Florești și Ocnița. 

La eveniment au mai participat membrii grupului de lucru instituțional pentru 

implementarea proiectului COMPASS: dl Dorgan Viorel, prim prorector, dna 

Calugher Viorica, directorul Departamentului Studii.  

În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe comunicări cu privire la 

dezvoltarea formării pe parcursul vieții în cadrul USEFS: 

1) Experiențe internaționale privind implementarea învățării pe tot parcursul 

vieții (în baza vizitelor de studiu COMPASS).  

Calugher V., directorul Departamentului Studii, coordinator program. 

2) Conceptul de educație pe parcursul vieții: abordare motivațională. 

Ghețiu A., directorul DFPC, președintele Consiliului coordonator LLL. 

3) Oportunităț de valorificare a învățării pe parcursul vieții în cadrul USEFS. 

Dorgan V., prim prorector, membrul echipei de proiect. 

 



Fiecare participant la masa rotundă a avut posibilitate să se expună referitor la 

necesitățile de formare ale profesorilor de educație fizică, îmbunătățirea calității și 

eficienței cursurilor de formare, fiind ghidați pentru a-și dezvolta propriul traseu de 

învățare pe tot parcursul vieții. Totodată, au sugerat idei de îmbunătățire și 

dezvoltare a proiectelor programelor elaborate în cadrul Școlii de vară – 

COMPASS Online Summer School. 

Echipa USEFS a Proiectului COMPASS 

 

 

 


