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Învățarea pe parcursul vieții  

Traseul învățării 

Timpul 
învățării 

Vârsta 

Secolul XX Secolul XXI 

O profesie pe viață  
deja e puțin  



Astăzi se învață  

În Suedia - 62% adulți 

În Germania - 42% adulți 

În Rusia - 15% adulți 

Învățarea pe parcursul vieții  

În Moldova-   ? adulți 

4%         12% 



Instruirea în Moldova 
Structura şi tipurile formării profesionale în anii 

 2016, 2017 total pe economie și învățământ 
 (conform datelor Centrului Național de Statistică) 

 

CURSURI in tara
in

strainatat
e

INVATAM
ANT in tara

in
strainatat

e
2016 75291 47677 4426 11034 9412 710
2017 77951 48732 5029 11518 9740 618
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Costurile unitatii privind formarea profesionala a salariatilor 
în anuii 2016 și 2017 (conform datelor Centrului Național de Statistică) 

TOTAL PE
ACTIVITATI INVATAMANT

mijloacelor
banesti primite

de la
organizatiile

straine si
internationale

altor surse
(incasari de la

diverse
fonduri,

sponsorizari
etc.)

2016 146548,3 13679,6 156,3 1403,4
2017 162224,0 20130,6 655,7 1551,1
Столбец1 
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Institutul de Formare Continuă 

realizează programe de formare continuă de toate tipurile, 
prevăzute prin  
- Regulamentul cu privire la formarea continuă a 
adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.193 
din 24.03.2017 și prin  
- Metodologia de elaborare a programelor de 
formare profesională continuă a cadrelor didactice, 
aprobată prin Ordinul MECC nr. 92 din 
30.01.2019: 



Institutul de Formare Continuă 
a) Programe tematice sau modulare – 30/60/90 ore – 

1/2/3 credite; 
b) Programe de formare profesională continuă de durată 

medie - 300 ore – 10 credite; 
c) Programe de formare profesională continuă, 

multimodulare – 600 ore – 20 de credite; 
d) Programe de calificare suplimentară pentru nivelul 4, 

5, 6 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu 
general de studii sau formare profesională – 1800 de 
ore ; 

e) Programe de recalificare profesională pentru nivelul 4, 
5, 6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general 
de studii sau formare profesională - 3600 ore. 



Institutul de Formare Continuă 

Recalificare profesională (durata studiilor - 2 ani) 
Catedrele: 
 Pedagogie și psihologie 
 Tehnologii informaționale 
 Limbi străine (l. engleză) 
 Economie  



Contingentul studenților  
la începutul anilor de studii 
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Total studenți la începutul anului de studii 
din ei la recalificare - cadre didactice



 

Diagrama anilor calendaristici 
perfecționarea cadrelor 

didactice 
 2011-2019 

14.08.2019 



Metodologia formării  în cadrul IFC  

• Face-to face  IFC, bd. Decebal, 139 
 

• Webinare 3 camere (rom) +  1 (rus)              20 credits 
 

• Blended                                                      10 credits 
 

• Materiale didactice (la mână + varianta electronică) 
 

• La final -  online test 
 
• Etc...  

 



Institutul de Formare Continuă 
IFC implementează pe larg în activitatea sa tehnologiile digitale moderne, urmând politica 
Guvernului și Strategia naţională  ,,Moldova digitală 2020” și  
componenta e-educație a acestei strategii (HG nr. 857 din 31.10.2013) 
În acest scop IFC utilizează platformele:  
MOODLE 
Google Apps for Education care include: 
- Google Drive (Google Sheets, Docs, Forms) 
- Gmail 
- Google calendar 
Adobe Connect Pro  
- webinare, Learning Management System 
- Adobe Presenter (blended) 
- Screen Cast-o-matic 
 
 



Institutul de Formare Continuă 
familiarizarea și obținerea competențelor profesionale 
de utilizare în activitatea lor:  (în cadrul formărilor și la solicitare) 

3D în Educație, Robotica, ARDUINO, Chestionare 
interactive Google Forms și Easy Polls,  

 instrumente pentru învățare și evaluare  
Quizziz, Kahoot, Schoolhouse Test 3,  
Crearea video lecțiilor interactive - Adobe Presenter, 

ScreenCast-o-matic, Gamificare în educație – 
KoduGame Lab, Scratch,  

Laboratoarele digitale FourierEDU  
Dispozitive IT cu bio-feedback în Educația Incluzivă 

– metoda Tomatis și Forbrain.  
 



Continuous Training of Teachers at CEI 

20.03.2019 



Webinars – ADOBE CONNECT PRO 
 sistem suplimentar LMS – learning management sistem  



Padlet –  
metodă de colaborare a formabililor 



Padlet  
metodă de colaborare a formabililor  



Blended –   
 utilizând produsul ADOBE PREZENTRE,  

ScreenCast-o-matic  



Blended 



 platforma MOODLE  



Platforma Moodle (evaluare) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



Chestionarul formabilului IFC  2018 -2019 
 (fragmente) 



- Conferință Națională ÎPV 
- Flexibilitatea procesului de studii  
- Personalizarea studiilor prin înțelegerea ce 
doresc studenții și racordată la piața muncii  
 



20.03.2019 
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