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Centru național  
de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale 

Misiunea  
promovarea inovaţiei, reformei în educaţie și a 

culturii învățării pe tot parcursul vieții,  
în vederea asigurării cadrului pentru  

dezvoltarea personală și profesională a formabililor,  
în corespundere cu necesitățile de formare și aspirațiilor acestora,  

în corelaţie cu  
standardele de calitate şi competenţă profesională ale cadrelor 

didactice, precum şi în  
conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul 

educaţiei.  



Oferta de Programe de formare 
profesională continuăe a UPSC 

 Programe de formare continuă/ perfecționare 
(multimodulare), 600 de ore,  20 de credite; 

 Programe modulare de formare continuă/ 
perfecționare, 300 de ore, 10 de credite; 

 Programe  tematice  de perfecționare  8 - 20 de ore; 

 Programe de calificare profesională suplimentară în 
baza studiilor superioare în domeniu, 1800 de ore, 
corespunzător 60 credite; 

 Programe de recalificare/ reconversie profesională, 
3600 de ore, 120 credite.  

 Programul  la  Modulul psihopedagogic, 1800 de ore, 
60 credite. 

 



Oferta de programe 

 

 

Formare continuă 

Cadre didactice 

Programe de 150 
ore 

Programe de 100 ore 

Programe 75 ore 

Pr-me tematice, 20-50 ore 

Seminare, mese rot. 8-16 ore 

Manageri școlari 
150, 100, 75,  50, ore 
Programe tematice, 

consiliere și consultanță  

•   ANALIZA DE NEVOI 
 
•   Contract individual 
de realizare a 
programului de 
formare profesională 
continuă   

Oportunitatea 
de alegere Formarea cadrelor 

didactice universitare 
 

Educația nonformală 
 



Componentele procesului de 
formare profesională continuă 

PROGRAM DE FORMARE + CURRICULUM 

 

 

 

 

 

  STAGII/TRAININGURI                           SUPORT CURRCULAR                                             



Competențe 
transversale 
Competențe 
profesionale 

Standarde de competențe 
profesionale a cadrelor 

didactice din învățământul 
general  



Formarea formatorilor 

 Formatori:  

                    - cadre didactice universitare cu grad și titlu științific, 
specialiști notorii în domeniu, autori de curricula națională, 
manuale, suporturi curriculare pentru învățământul general 

                    - specialiști în domeniu cu experiență din școlile pilot 

 Formarea și certificarea formatorilor 

                     -  selectarea formatorilor 

                     -  programe de formare a formatorilor 

                     - certificarea formatorilor 



  Formatorii programului 

 În realizarea obiectivelor 
programelor de formare sunt 
implicați profesorii-
formatori ai catedrelor de 
specialitate, coordonați de 
responsabilul de program, 
constituind cei mai pregătiți 
specialiști în domeniu, care 
îndeplinesc multe roluri: 



Strategii și metode de formare și evaluare 

 

Modalitățile de formare și evaluare a 
cursurilor de formare, (re)calificare 
accentul fiind pus pe metode active 
și interactive: 

 învățare prin: cercetare, 
problematizare, bazată pe proiect, 
rezolvare de probleme, dezbatere, 
aventură, descoperire etc. 

 evaluare:  mese rotunde, rapoarte, 
studii de caz, proiecte, 
prezentări/demonstații  etc. 
 

 

Studiu de 
caz 



Suport curricular 
 Oferit prin acces deschis la Biblioteca științifică a Universității 

 Repozitoriul bibliotecii 

 Biblioteca electronică 

 Cursuri pe Platforma MOODL 

Centrele de resurse curriculare dun cadrul UPSC – 14  



Managementul activităților  

Sistemul  
informațional 
al facultății 

Colaborarea și 
Marketing educațional 

Formarea 
formatorilor 

Promovarea 
imaginii prin 
activități de 

calitate 

Departamentul 
FC Alba Iulia; 

Iași, etc. 
UP Novgorod 

Rusia 

Crearea 
mediului 

ambiant în 
grupa de 
formabili, 
care să 

favorizeze 
dezvoltarea 

de 
comptențe  

Colaborarea 
cu DE, 

Instituțiile  
(nevoile de 

formare) 



Centrul  Naţional de Inovaţii Digitale în Educaţie 

 Proiectul ”Clasa viitorului” 

 Cu susținerea partenerilor de dezvoltare: 
USAID Moldova, Guvernul Suediei, 
Fundația Orange Moldova,  Guvernul RM 

 Scop  promovarea și susținerea procesului 
de utilizare a tehnologiilor şi inovaţiilor 
digitale în sistemul educaţional din 
Republica Moldova la toate treptele de 
instruire. 



PARTENERIATE 
 în formarea  profesională continuă în cadrul 

Universității 
 
  
 

Facultatea 
Formare 
Continuă 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

Școală 
pilot 

 
 

Contracte de colaborare cu: 
 centre de formare continuă de 
peste hotare  
centre de formare continuă  
din țară 
Direcții Generale de  
învățământ 
Instituții de învățământ  
general 
Centre educaționale 
etc. 



Monitorizarea și revizuirea ofertei 
educaţionale şi a programelor de formare 

profesională continuă 

Consultarea  partenerilor /actorilor direcți și 
indirecți ai programelor    

formabili 

 

 

 
Cadre didactice/formatori                        managerii instituțiilor de 
                                                                                    învățământ 
 
 
Întru modernizarea și dezvoltarea programelor de formare 

profesională continuă. 

 
 
 
 
 
 

Politica  
Universitară  
de asigurare și 
îmbunătățire 
continuă a 
calității cu 
privire la 
programele  
de formare 
profesională 
continuă  
 
 
 
 
 



 
Ce inconveniențe aţi întâmpinat în realizarea 
programelor de formare la care ați participat  
anterior?  
 



După ce criterii alegeți programul de formare  
(3 variante de răspuns) 



Organizarea activităților de formare 
profesională continuă 

Sistematic sunt identificate solicitările beneficiarilor privind cursurile de 
formare 
Se administrează diverse chestionare pentru a afla solicitările cursanților, 

așteptările de la cursuri. 
În baza analizei nevoilor de formare, se actualizează programele de formare. 
S-a introdus chestionarea on-line și înscrierea on-line 
Sistematic sunt organizate sesiuni de discuții cu coordonatorii programelor de 

formare, catedrele de specialitate de la facultăți,privind actualizarea 
Programelor de formare 
Crearea mediului ambiant în grupa de formabili, care să favorizeze 

dezvoltarea de competențe revine cadrului didactic formator. În UPSC 
„Ion Creangă” sistematic sunt realizate cursuri pentru formatori și cadrele 
didactice din instituțiile de învățământ pilot în baza programului de formare a 
formatorilor. 

 

 



 

 

Vă mulțumim pentru atenție! 
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