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Brief description of the planned LLL reform in the Partner university 

Prin proiectul COMPASS, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, realizează obiectivele 

trasate de Universitate. Ca rezultat, au fost create structurile: 

1. Centrul multimedia de creare și utilizare a resurselor electronice 

2. Secția de formare continuă și învățarea la distanță (SFCÎD) 

3. Laboratorul multimedia de învățarea a limbilor. 

 

1. Centrul multimedia de creare și utilizare a resurselor electronice are scopul de  

extindere a posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții, de instruire a studenților  prin utilizarea 

resurselor electronice  

 Instruirea formatorilor pentru crearea și utilizarea resurselor electronice.  

 Asistență în elaborarea și plasarea cursurilor online.  

 Formarea și dezvoltarea Bazelor de date pentru diferite domenii; LLL, instruirea studenților, etc. 

 Asistență în dezvoltarea și utilizarea resurselor electronice pentru formabili, studenți etc. 

 Administrarea și monitorizarea utilizării resurselor electronice. 

 

2. Misiunea Secției de formare continuă și învățământ la distanță este promovarea LLL 

în rândurile cadrelor didactice din Republica Moldova și România atât prin metode tradițională, cât și 

prin alte forme moderne de învățare cum este învățarea la distanță. Secția formare continuă va oferi, 

prin crearea platformei electronice educaționale, posibilități LLL cadrelor didactice universitare, 

promovarea continuității învățării pe tot parcursul vieții – licență, masterat, doctorat, formare și învățare 

pe tot parcursul vieții. 

  Serviciile oferite de SFCÎD: 

 Îmbunătățirea managementului și a guvernanței universitare LLL prin dezvoltarea și mentenanța 

sistemului informațional a Centrului de Formare Continuă 

 Utilizarea instrumentelor interactive de e-learning în LLL. 

 Organizarea și dezvoltarea LLL la distanță, pentru diferite categorii de formabili. 

 Adaptarea programelor LLL după tehnologia dată. 

 Organizarea și coordonarea de video conferințe, 



  
 

 Acces în format electronic., a suporturilor de curs, cărților electronice, divertismentului 

radiofonic etc. 

 Evaluarea LLL. 

 

3. Laboratorul multimedia de învățarea a limbilor. are misiunea de a oferiri suportului digital și 

formarea/dezvoltarea competentelor în studierea limbilor străine/aprofundarea competențelor 

lingvistice pentru formabili, studenți. De asemenea, laboratorul va oferi posibilitatea studierii limbii 

române pentru minoritățile naționale, studierea limbii române pentru dobândirea cetățeniei Republicii 

Moldove. 


