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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 27 martie 2018 

 

Cu privire la aprobarea Raportului de  

autoevaluare a programelor de formare continuă 

În baza raportului dnei Daniela Pojar, șef DMR și a dezbaterilor pe marginea acestuia 

SENATUL CONSTATĂ: 

În conformitate cu obiectivele proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional 

education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+, de către echipa de proiect au fost 

elaborate două programe de formare continuă:  

1. Învățarea prin cooperare și dezvoltarea gândirii critice (75 ore /2,5 credite) și 

2. Elaborarea materialelor didactice vizuale (90 ore/3 credite) 

Ambele programe sunt destinate cadrelor didactice din învățământul profesional-tehnic, dar și 

studenților care se pregătesc să îmbrățișeze meseria de pedagog și sunt interesați de dezvoltarea 

competențelor personale și profesionale. Aceste două programe pot fi solicitate ca module aparte și 

au ca scop să perfecționeze, completeze competențele și măiestria psihopedagogică a celor implicați 

(a tehnicienilor și inginerilor) în activități de predare, dar ele mai sunt elemente componente ale 

curriculum-ului modular de recalificare în domeniul psihopedagogiei. Fiecare programă va fi 

realizată în conformitate cu principiile învățământului centrat pe cei ce învață, a învățării interactive, 

a învățării vizibile și învățării depline. Grupurile nu vor fi mai mari de 14-15 persoane. 

Programa Învățarea prin cooperare și dezvoltarea gândirii critice este concepută astfel încât 

formabilii să aibă posibilitatea de a exersa în sala de training și realiza obiectivele proiectate la 

fiecare unitate tematică. Obiectivele generale ale cursului: 

 Participanții vor face cunoștință cu esența și specificul pedagogiei grupului, cu avantajele și 

riscurile și limitele învățării prin cooperare și dezvoltării gândirii critice. 

 Participanții își vor extinde cunoștințele și competențele profesionale exersând diverse 

strategii de învățare prin cooperare cu axare pe dezvoltarea gândirii critice. 

 Participanții vor oferi sugestiile proprii pentru implementarea eficientă a învățării prin 

cooperare. 

 Participanții vor identifica posibilitățile formative ale învățării prin cooperare, dar și 

necesitatea de adaptare a metodelor în corelare cu obiectivele procesului de învățământ.. 

Conținuturile sunt repartizate pe 3 unități de curs (total 75 ore) pentru varianta „Blended 

learning” (două module/unități de curs sunt destinate lucrului independent (43 de ore) sub 

îndrumarea Formatorului la distanță cu utilizarea platformei MOODLE și, o unitate de curs: 32 ore 

sau = 4 zile (2x2) (două sesiuni de contact direct a câte 2 zile) este pentru învățarea prin activități 

interactive în sala de curs la UTM în Departamentului Formare Continuă Cadre Didactice. 

Conținuturile sunt transpuse în activități ce presupun implicarea și participarea tuturor formabililor. 

Activitățile didactice sunt desfășurate în așa fel încât participanții să identifice avantajele și riscurile 
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învățării prin cooperare. Metodele utilizate permit ca formabilii să realizeze activități în care 

soluționează probleme relaționând unii cu alții, lucrând în echipă.  

Programa Elaborarea materialelor didactice vizuale este destinată cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, mediu de specialitate care nu au pregătire 

profesională în domeniul: 0111 – Științe ale educației.  

Pentru înscrierea la acest curs sunt necesare următoarele precondiții/abilități minime de lucru la 

calculator față de participanți la faza inițială:  

 Deosebirea structurii (procesor, monitor, mouse, tastatură) și funcționării calculatorului.  

 Abilități de dactilografiere, cunoașterea tastaturii și a combinațiilor de taste. 

 Operații de bază la calculator: crearea unui document nou, deschiderea unui document 

existent, crearea și deschiderea unei mape, copiere, decupare,  lipire, căutare, înlocuire, 

salvare, denumirea documentului și mapei, formatarea unui document. 

 Lucrul de bază în Excel, PowerPoint (definiția, destinația).  

 Utilizarea poștei electronice. 

 Selectarea/salvarea informației din pagini Web. 

Forma de realizare a programului este trening-ul. Metodele folosite: Exersarea, mini-prelegerea, 

studiul de caz, analiza situațiilor concrete de predare, problematizarea, proiectul.  

Materialele didactice au mare importanță în procesul de învățământ, având multiple funcții ce 

facilitează predarea și învățarea. Este bine știut faptul că de calitatea materialelor didactice și modul 

de utilizare ad hoc depinde reușita nu numai a cadrului didactic în timpul predării, ci și a 

elevilor/studenților în asimilarea celor predate. La fel, este important pentru cadrul didactic să 

folosească oportunitățile oferite de tehnologiile informaționale în optimizarea procesului de predare 

– învățare - evaluare. Scopul cursului Elaborarea materialelor didactice vizuale vizează 

completarea competențele de utilizare a calculatorului în scopul elaborării materialelor didactice, 

utilizarea materialelor vizuale potrivite și instrumentelor adecvate eficientizării rezultatelor 

procesului de învățământ. Necesitatea acestui curs este impusă și de faptul că în învățământul 

profesional este o lipsă acută de materiale didactice, iar competențele formate la acest vor soluționa 

problema lipsei de materiale didactice vizuale. 

Dat fiind faptul că societatea contemporană este dominată de tehnologiile informaționale, 

reieșind din faptul ca informația vizuală este mai bine percepută, memorizată și trezește interesul 

față de mesajul didactic care urmează să fie transmis, evidențiază aspectele care deseori rămân 

neobservate, cadrul didactic contemporan trebuie sa utilizeze în procesul de instruire tehnologiile 

informaționale ca instrument de predare-învățare, dar și ca mijloc de pregătire a materialului 

didactic vizual. În rezultatul studierii conținuturilor modulului. Elaborarea materialelor didactice 

vizuale formabilii vor dobândi următorul set de competențe: 

 Analiza elementelor de bază pentru gestiunea datelor și informațiilor. 

 Utilizarea tehnicilor de lucru cu sisteme grafice. 

 Schimbarea setărilor referitoare la masa de lucru. 

 Elaborarea prezentărilor didactice eficiente în PowerPoint. 

 Utilizarea platformei de învățământ online MOODLE. 
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