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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

1. Concepția formării şi destinația programului 

Într-o societate în continuă schimbare, formarea continuă a cadrelor didactice este o 

condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și 

informaționale. Actualele cerințe exprimate în politicile educaționale și în documentele 

curriculare fac referire constantă la necesitatea de a dezvolta la cadrele didactice competențe de 

specialitate și didactice bine definite. Competențele ar trebui să asigure mobilizarea tuturor 

elementelor dobândite prin învățare, cunoștințe, capacități, valori și atitudini în scopul rezolvării 

unor probleme ale lumii reale. Dezideratele învăţământului modern, în care accentul se 

deplasează pe aspectele de ordin formativ, pe elementele calitative ale formării generaţiilor 

tinere, presupun existenţa unor cadre didactice bine pregătite.  

Reeșind din necesitatea de formare profesională continuă a cadrelor didactice din 

învățământul primar Departamentul Formare Continuă din USM propune un program de formare 

profesională continuă în volum de 600 ore, echivalentul a 20 credite profesionale. 

Programul de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul 

primar este menit să asigure: 

– actualizarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul primar; 
– dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al 

curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie;    
– formarea competenţelor de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi 

circumstanţe a problemelor specifice domeniului educațional; 
– dezvoltarea capacităţilor de a valorifica activități de cercetare și investigație 

psihopedagogică în domeniul pedagogiei învățământului primar; 
– dezvoltarea competențelor de organizare a activităţilor transdisciplinare; 
– dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea 

personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul 

pedagogic;  
– formarea deprinderilor de autoreflecție și autoevaluare, de utilizare a experienţei într-un 

mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii optime (realizabile) şi de a 

răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul educațional; 
– dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama 

activităţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate de cadrul didactic (utilizarea TIC, consiliere 

educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.) 
– capacitatea de autoevaluare și de integrare a feedbackului în proiectarea personală a 

dezvoltării profesionale. 
 

Destinaţia: programul de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din 

învățământul primar vizează formarea unor profesioniști în domeniul educațional, care sunt 

preocupați de dezvoltarea profesională în acord cu nevoile formative şi de profesionalizare 

specifice carierei adulţilor.  

Programul de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul primar 

acoperă activitatea obligatorie, care trebuie să fie realizată de către cadrele didactice, din 

activitățile de formare profesională continuă prevăzute în Harta creditară și metodologia 

cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale (Anexa nr. 3 la Regulamentul de 

atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor 

de asistență psihopedagogică). 



 

 

2. Scopul programului de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din 

învățământul primar constă în dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, care 

sunt responsabile de disciplinele referitor la didacaticile particularte din învățământul primar 

pentru a realiza un demers didactic bazat pe investigaţie metodico-ştiinţifică şi abordare integrată 

a curriculum-ului.  

Programul presupune formarea competențelor în domeniile: 

- de specialitate 
- psihopedagogică 
- psihosocială 
- tehnică și tehnologică 
- management al carierii 

 

3. Domeniul de activitate a cadrelor didactice 

Audienții programului de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din 

învățământul primar pot activa în calitate de cadru didactic în instituțiile de învățământ general. 

 

 

4. Finalităţile de studii conform Ghidului utilizatorului ECTS 

4.1. Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere 

– identificarea și analiza problematicii educației și pedagogiei contemporane; 
– explicarea prin fundamente psihologice a abordării educative diferențiate a elevilor în 

funcție de personalitatea acestora; 
– analiza resurselor curriculare specifice învățământului primar, inclusiv a celor promovate 

de MECC; 
– identificarea elementelor specifice didacticii disciplinelor din ciclul primar prin 

valorificarea cunoștințelor asimilate anterior la didactica generală; 
– cunoașterea principiilor ce stau la baza proiectării, organizării și desfășurării activităților 

educaționale într-un cadru formal și nonformal; 
– înțelegerea generală a principalelor teorii de învățare și asocierea lor cu utilizarea 

tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare–evaluare 

din clasele primare; 
– determinarea specificului evaluării criteriale pe bază de descriptori la nivel formativ și 

sumativ; 
– cunoașterea tehnicilor eficiente de ghidare în carieră. 

 

4.2. Competențe la nivel de aplicare: 

– selectarea strategiilor de predare-învățare-evaluare/ECD specifice învățământului primar, 

în funcție de particularitățile de vârstă, pregătirea anterioară (experienţei), nevoile de 

dezvoltare individuală şi valorile culturale pe care le au elevii;  
– identificarea sarcinilor incitante, de natură să stimuleze dezvoltarea cognitiv-intelectuală, 

afectiv-emoţională, motivaţională şi socială a elevilor;  
– aplicarea tehnologiilor şi strategiilor educaţionale moderne centrate pe cel ce învaţă; 
– aplicarea diverselor metode și instrumente de evaluare a competențelor formate la elevi 

dar și a procesului didactic;  
– analiza contextualizată a metodologiilor curente de evaluare în clasele primare; 

– selectarea metodelor eficiente de motivare a elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie; 
– monitorizarea continuă a progreselor realizate de către elevi, în efortul de atingere a 

finalităților educaţionale; 
– evaluarea propriului proces de dezvoltare personală și profesională.  



 

 

 

4.3. Competențe la nivel de integrare: 

– proiectarea demersului didactic și a evaluării procesului educațional în conformitate cu 

rigorile cadrului curricular al învățământului primar; 
– demonstrarea unei abordări constructive a elevului  și problemelor acestuia; 
– crearea unui mediu educațional sigur, bazat de respect reciproc și pe cooperare; 
– proiectarea cercetărilor de acțiune practică în domeniul psihopedagogic/educaţional; 
– gestionarea tehnologiilor informaționale și ale comunicațiilor în exercitarea diferitelor 

atribuții, precum și pentru propria perfecționare profesională continuă; 
– valorificarea achizițiilor profesionale inovatoare; 
– experimentarea și diseminarea bunelor practici educaționale; 
– facilitarea colaborării și parteneriatului cu familiile elevilor și comunitatea; 
– demonstrarea iniţiativei şi promovarea inovaţiilor în domeniul educaţional; 
– selectarea propriului traseu de formare pentru dezvoltarea carierei în concordanță cu 

aspirațiile personale. 
 

5. Condiţiile de realizare a programului de formare continuă 

Universitatea de Stat din Moldova posedă o baza materială şi didactică necesară formării 

continue a cadrelor didactice din învățământul primar. Personalul didactic implicat în elaborarea 

programului, ulterior în realizarea acestuia, sunt profesori de la departamentele Facultății 

Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială, cercetători și practicieni, care 

posedă competențe teoretice și practice în domeniu.  

Metode de formare: metode tradiționale, clasice (expunerea, conversația euristică, exercitiul 

etc.); metode moderne, interactive ( problematizarea, studiul de caz, lucru în grupuri etc.) 

Forme și modalități de evaluare: metode tradiționale de evaluare (chestionare, teste, fișe de 

evaluare/ autoevaluare); metode moderne de evaluare (hărţile conceptuale, tehnica 3-2-1, 

proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia,  autoevaluarea etc.) 

 

6. Echipa de formatori 

 

Modulul  Formatori 

I. Didactica 

disciplinelor ciclului 

primar 

Dandara O, dr.hab. prof. univ. Goraș-Postică V., dr.hab. prof. 

univ; Darii L., dr.conf. univ.; Savva M., lector univ. 

II. Psihologie și 

pedagogie 

Paladi A. dr. conf.univ., Mocanu V. dr. conf. univ., Șaitan V. 

lector, Russu I., lector, Vîrtosu S. lector, Dolinschi C., lector/  

Paiu M., dr. conf., Darii L. dr. conf., Bodrug V. dr. hab., conf 

univ., Pascar-Goncear V. dr. lector, Butnaru N. lector, 

Dicusară O. lector, Cotruța A. lector. 

III. TIC în educație Roșca A. (DFC), Braguța G. lector 

IV. Dezvoltare personală 

și profesională 

Potâng A. dr. conf., Turchină T., lector, Vasilachi D. lector 

 

 

7. Grupul țintă: cadre didactice din învățământul primar 

 

 

 



 

 

8. Planul de învăţământ  

 

Calendarul activităților  

 

Perioada de studii Activităţi didactice Evaluare 

3 săptămâni Ore curs, ore practice Evaluări la module 

 

Design-ul planului de învățământ 

 

Denumirea unităţii de curs/modulului Total 

ore 

Numărul de ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credi

te 
auditori

ale 

activități 

individu

ale 

Modul I. Didactica disciplinelor ciclului 

primar 
300 75 225 portofoliu 

10 

Modul II.  Psihologie și pedagogie 180 45 135 proiect 6 

Modul III.  TIC în educație 60 15 45 proiect 
2 

Modul IV. Dezvoltare personală și 

profesională  
60 15 45 

chestionar de 

autoevaluare 

2 

TOTAL 600 150 450  20 

 
* Notă:  

✔ În dependență de specificul domeniului de formare profesională/specialitate și necesitățile 

cadrelor didactice coraportul de ore la Modulul I poate fi modificat și/sau completat. 

✔ Tematica orelor pentru Modulele II și IV va fi selectată din oferta de formare.  

 

 

 

 

 

 

 




