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HOTĂRÂREA 
Senatului UTM din 29 mai 2012 

 
Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ 
şi programelor de formare continuă a cadrelor 
 didactice în cadrul Proiectului CONSEPT  
 
 
 În conformitate cu Acordul de colaborare al UTM cu Fundaţia de Dezvoltare a Educaţiei LED, Liechtenstein 
în cadrul Proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT) au fost 
elaborate în baza studierii experienţei avansate şi realizate în cadrul formării continue la UTM a cadrelor didactice 
din învăţământul profesional tehnic patru module de formare continuă: formarea abilităţilor practice de instruire; 
predarea cunoştinţelor; evaluarea rezultatelor şcolare; elaborarea materialelor didactice. 
 Module similare de formare continuă au fost elaborate şi pentru formarea psihopedagogică pentru cadrele 
didactice ale UTM. 
 Pe parcursul perioadei 2009 – mai 2012 în conformitate cu aceste module au fost perfecţionate cca. 750 
pers. CD din ŞP şi 48 pers. CD ale UTM, inclusiv 14 pers. CD UTM în a. 2012. Experienţa implementării acestor 
module a demonstrat un interes deosebit din partea cadrelor didactice şi eficienţă în implementarea în practica 
pedagogică a noilor cunoştinţe şi competenţe psihopedagogice acumulate în cadrul programelor de perfecţionare.  
 
În scopul asigurării eficienţii formării continue a cadrelor didactice, scopul final al cărei este asigurarea calităţii 
procesului de instruire în instituţiile respective de învăţământ 
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE : 
 
1. A aproba planurile de învăţământ şi programele de formare continuă a cadrelor didactice în cadrul Proiectului 
CONSEPT la modulele: 

• Formarea abilităţilor practice de instruire  (90 ore training cu probe de evaluare); 
• Predarea cunoştinţelor (90 ore training cu probe de evaluare); 
• Evaluarea rezultatelor şcolare (90 ore training cu probe de evaluare); 
• Elaborarea materialelor didactice (90 ore training cu probe de evaluare). 

2. A prezenta spre înregistrare şi aprobare de către Ministrul Educaţiei planurile de învăţământ şi programele de 
formare continuă a cadrelor didactice în cadrul Proiectului CONSEPT la modulele nominalizate în p.1 al prezentei 
Hotărâri; 
3. Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice (Şef Dep FC CD dna M. Vasiliev, conf. univ. dr.) va 
continuă implementarea şi perfecţionarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice din instituţiile de 
învăţământ secundar profesional; 
4. Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice va perfecţiona şi utiliza principiile şi metodologiile 
respective în formarea psihopedagogică a cadrelor didactice ale UTM; 
5. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. 
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