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Comentator Andriuța Ion 

În cadrul proiectului “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE 

ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS”, reprezentanții Universității de Stat de 

Educație Fizică și Sport au efectuat o vizită de studiu la Université catholique de Louvain, 

Louvain-la-Neuve, Belgia. 

Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia (UCLOUVAIN), a găzduit în perioada 

17-20 septembrie, 2019 vizita de studiu realizată în cadrul proiectului ,,Către modelul universitar 

european de învățare continua în Moldova” (COMPASS), nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP, programul Erasmus+, coordonat de Academia de Studii Economice din 

Moldova. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a fost reprezentată de un grup de 

patru persoane:  

1. Ghețiu Adelina, dr., director Departament Formare Profesională Continuă;  

2. Calugher Viorica, dr., conf.univ., director Departament Studii;  

3. Amelicichin Ecaterina, dr., catedra Managementul Culturii Fizice;  

4. Mocrousov Elena, dr., conf.univ., catedra Teoria și Metodica Jocurilor.  

Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive și două ateliere 

dedicate managementului de proiect COMPASS. Subiectele abordate în cadrul vizitei au fos 

focalizate de realizările proiectului şi activitățile planificate pentru următoarele șase luni.  

Directorul Centrului de Life Long Learning (LLL), Claudine LAPERCHE, a elucidat 

specificul design-ului şi promovării cursurilor la Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve. De 

asemenea, au fost abordate subiecte focalizate pe experiența universității pe dimensiunea 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii (LLL) şi studii la distanţă.  

Prezentările și sesiunile interactive au fost axate pe experiența și analiza bunelor practici în 

ceea ce privește:  

 Organizarea LLL la UClouvain: roluri ale CFPC, facultăți și universitari;  

 LLL vs învățământ tradițional: cum învață adulții?; 

 Un master LLL la UCLOUVAIN: Master în politică economică și socială (FOPES);  

 Cum sunt concepute și promovate cursurile LLL la UCLouvain;  

 LLL la distanță: laboratorul de învățare Louvain;  

 Validarea învățării non-formale și informale în Belgia și UCLOUVAIN.  

Universitatea gazdă a organizat și o tură prin campusul universitar. Proiectul ,,Către 

modelul universitar european de învățare continua în Moldova” (COMPASS), nr. ref. 597889-

EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP este susținut financiar de programul european 

ERASMUS + și a fost selectat în urma concursului organizat de EACEA, selecția 2018. 

 

În perioada 11-15 noiembrie 2019, membrii grupului de lucru al proiectului COMPASS 

din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport: Dorgan Viorel, prim-prorector, dr. 

hab., prof. univ.; Ghețiu Adelina, dr., lector univ., șeful Departamentului Formare Profesională 

Continuă; Mocrousov Elena, dr., conf. univ.; Manolachi Victor, dr., conf. univ., împreună cu 

reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la 

Universitatea Barcelona, Institutul de Formare Continuă, Spania, în cadrul proiectului 



„CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN 

MOLDOVA – COMPASS”.  

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări, ateliere de lucru, workshop-uri, 

sesiuni interactive dedicate ULLL în cadrul proiectului COMPASS, vizită în campusul 

universitar, participare în cadrul Simpozionului Internațional The VINCE Final Symposium și 

Autumn Seminar organizat de EUCEN (European University Continuing Education Network 

(http://www.eucen.eu/).  

În data de 12 noiembrie a avut loc Sesiunea Managerială a proiectului în cadrul căreia au 

fost discutate subiecte legate de implementarea ULLL in instituțiile de învățământ din Republica 

Moldova, analiza rezultatelor realizate în cadrul proiectului de membrii echipei de proiect din 

Republica Moldova, dar și activitățile planificate pentru următorul an.  

Universitățile partenere din Republica Moldova au prezentat și au analizat starea ULLL 

până la lansarea proiectului COMPASS, viziunea universităților în raport cu strategia ULLL, 

modul de organizare și administrare a ULLL în cadrul universităților. Au fost discutate 

domeniile prioritare pentru fiecare instituție, procesul de elaborare a programelor/cursurilor 

ULLL, procedura de selecție a cadrelor didactice/trainerilor, care vor dezvolta programele ULLL 

în cadrul Universităților partenere.  

Dna Ghețiu Adelina, șeful DFPC, USEFS, a prezentat în cadrul sesiunii informația 

referitor la starea lucrurilor privind organizarea LLL la Universitatea de Stat de Educație Fizică 

și Sport până la lansarea proiectului, situația actuală, precum și tendințele de integrare a 

modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL) în cadrul instituției, domeniile 

prioritare ale USEFS în ULLL, metodologia de selectare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

cursurilor universitare de învățare pe tot parcursul vieții.  

În cadrul Sesiunii au fost prezentate și validate rezultatele proiectului COMPASS în baza 

sondajului realizat de EUCEN în Republica Moldova. Profilul ULLL în țară.  

În ziua a doua a vizitei de studiu, 13 noiembrie, membrii instituțiilor partenere din proiect 

au participat la Workshopul Using Manual Thinking on Human & Technological resources to 

deploy a distance education system. În cadrul workshop-ului au fost discutate resursele 

instituționale de elaborare a sistemului ULLL la distanță. Membrii delegației din Republica 

Moldova au apreciat experiența colegilor din Institutul de Formare Continuă IL3-UB (IL3), 

precum și comunicările prezentate de către:  

 Maria Carol, șeful Departamentului de Proiecte internaționale (IL3): Organisational 

structure of IL3: from virtual learning to Lifelong Comprehensive;  

 Anna Alonso, șeful Departamentului de programe (IL3): Internal Organisation’s 

testimonial: The Programmes Department;  

 Gemma Mas, șeful Departamentului de proiectare, producție și inovare (IL3): Human & 

Technological resources to deploy a distance education system) etc.  

În comunicările sale, persoanele menționate, au prezentat diverse aspecte ale procesului 

universitar de învățare pe tot parcursul vieții din IL3. Aceste concepte au fost analizate și 

aplicate în cadrul workshop-ului, care a vizat elaborarea sistemului de organizare a 

învățământului la distanță la nivelul fiecărei instituții de învățământ din Republica Moldova. 

Modelele elaborate în cadrul grupurilor de lucru au fost prezentate și analizate public de toți 

participanții la workshop și vor servi drept bază în elaborarea propriilor strategii universitare de 

învățare pe tot parcursul vieții, precum și a planului de acțiuni instituțional.  

http://www.eucen.eu/


În data de 14 noiembrie delegația Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a 

participat la: The VINCE Final Symposium și EUCEN’S Autumn Seminar Learning for 

Enterpreneurship: A Global Citizen perspective, organizate de EUCEN, cu prezentarea bunelor 

practici a partenerilor din Belgia, Olanda, Austria, Italia, Portugalia, ș.a.  

Carmen ROYO, directorul executiv EUCEN, coordonatorul european COMPASS a pus în 

dezbatere în cadrul grupurilor de lucru oportunitățile și problemele de implementare ULLL în 

Universitățile din Republica Moldova.  

Vizita de studiu la Institutul de Formare Continuă IL3-UB, precum și participarea la 

VINCE FINAL SIMPOSIUM EUCEN, AUTUMN SEMINAR 2019, vor facilita crearea 

propriului sistem LLL al USEFS, revizuirea Strategiei USEFS de învățare pe tot parcursul vieții 

și a planului de acțiuni instituțional, precum și dezvoltarea de noi programe de formare. 

 


