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I. DATE GENERALE
Adresa organizaţiei: str. Armenească, nr.13, mun.Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
Telefoane: (37322) 54 25 56, 54 19 94
Fax: (37322) 54 41 99, web-site: www.prodidactica.md
Rima BEZEDE, președinte, rbezede@prodidactica.md
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, vice președinte, vpostica@prodidactica.md
Tatiana MAZILO, contabil-şef, tmazilo@prodidactica.md
Sergiu OLENCIUC, manager servicii generale, solenciuc@prodidactica.md
Lilia NAHABA, coordonator programe, lnahaba@prodidactica.md
Silvia BARBAROV, coordonator programe, sbarbarov@prodidactica.md
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, expert consultant, lnicolaescu@prodidactica.md
Vera BUBULICI, asistent programe, vbubulici@prodidactica.md
Rodica CATAREU, asistent recepţionist, reception@prodidactica.md
Elena MUNTEANU, Nina IAŢCO (personal de sprijin)
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, fondată la 11
august 1998.
Misiunea Centrului:
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise,
prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le
facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate în schimbare.
Pentru aceasta, Centrul oferă programe şi servicii de informare, instruire şi consultanţă, axate pe
formarea abilităţilor de învăţare continuă/pe parcursul întregii vieţi; promovarea valorilor unei
societăţi a cunoaşterii, asigurînd astfel participare şi şanse egale pentru toţi şi suport în procesul de
integrare europeana prin educaţie.
Portofoliul curent al Centrului include 22 programe de formare pentru profesori şi manageri din
sistemul educaţional, autorizat şi licenţiat de către Ministerul Educaţiei. Certificatele oferite de
Centru sînt recunoscute oficial în procesul de atestare a cadrelor didactice.
Obiectivele pe termen lung:


Asigurarea dezvoltării profesionale continue a personalului Centrului şi a formatorilor asociaţi,
pentru a menţine şi a optimiza calitatea serviciilor prestate;



Diversificarea ofertei de formare (inclusiv promovarea şi dezvoltarea învăţămîntului la distanță),
pentru a răspunde mai eficient solicitărilor concrete ale beneficiarilor direcţi – profesorii şi
instituţiile de învăţămînt;



Oferirea în continuare a materialelor didactice şi a publicaţiilor, pentru a satisface nevoile
beneficiarilor;



Diversificarea surselor de finanţare;



Sporirea numărului parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;



Sporirea nivelului de transparenţă la nivel naţional şi internaţional.

II. CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE IMPLEMENTATE PÎNĂ ÎN PREZENT
GRANTURI:


Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică în Moldova /CONSEPT,
componenta Dezvoltare organizaţională, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein
Development Service” – 2012-2014;



Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, finanţat de
Ambasada SUA în Moldova;



Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din
familiile social-vulnerabile, cu sprijinul financiar al Fondului de urgenţă, un program
internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative
ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est şi în Asia Centrală –
2010-2012;



Optimizarea predării limbii române în UTA Găgăuzia, finanţat de Înaltul Comisar pentru
Minorităţi Naţionale al OSCE şi Biroul Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei – 15
august-15 decembrie 2011;



Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale – 4
februarie-31 mai 2011;



Proiectul Internaţional Leadershipul educaţional, sprijinit financiar de Institutul pentru o
Societate Deschisă din Budapesta – ianuarie 2010-iulie 2011;



Sporirea participării şi calităţii în educaţie în ţările SEE (proiect realizat în parteneriat cu CEPS
Ljubljana), cu sprijinul financiar al OSI, ESP Budapesta – 2008-2010;



CONSEPT/Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova, cu
sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” – 2008-2010;



Educaţie pentru integrare europeană. Program de formare pentru profesori şi elaborare de
materiale, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 2008-2009;



Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova, cu sprijinul
financiar al Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga) – 20082009;



Un viitor pentru copiii noştri, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development
Service” – 2007-2009;



Şcoala de vară „Pacea este în mîinile noastre”, cu sprijinul financiar al UNESCO Moldova –
2008;



Pentru o mai bună administrare şi responsabilizare în şcoală (parteneriat cu Centrul
„Educaţia 2000+”, România) cu sprijinul OSI prin intermediul iniţiativei RE:FINE – 2007-2008;



Parteneriat pentru o educaţie de calitate. Optimizarea calităţii educaţiei prin promovarea
tehnologiilor interactive şi prin instituirea unor parteneriate eficiente, cu sprijinul financiar al
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare CONTACT/PBF – 2006-2007;



Succesul şcolar pentru copiii romi (parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturală din Cluj-Napoca, România) cu sprijinul OSI prin intermediul iniţiativei RE:FINE –
2006-2007;



Educaţie pentru integrare europeană. Elaborare de Curriculum, cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Soros-Moldova – 2006;



Educaţie pentru echitate gender şi şanse egale, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova – 2006;



Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii. Curs opţional pentru gimnaziu şi program de
training pentru profesori (parteneriat cu Programul Educaţional „Pas cu Pas”), cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 2005-2007;



Promovarea toleranţei şi înţelegerea diversităţii. Instrumente de lucru pentru profesoriifilologi, cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Confidence-Building Measures – 20052006;



Un viitor pentru copiii noştri. Implicarea comunităţii în facilitarea procesului de integrare
socială a copiilor din familiile dezintegrate, cu sprijinul financiar OSI prin intermediul
iniţiativei RE:FINE – 2005-2006;



Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul universitar, cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, OSY New-York şi Asociaţia Internaţională de Lectură –
2004-2005;



Limba română pentru alolingvi. Perfecţionarea cadrelor didactice cu sprijinul Biroului Înaltului
Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga) – 2004;



Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul universitar, cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, OSY New-York şi Asociaţia Internaţională de Lectură –
2003-2004;



Comunităţi de învăţare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 2003-2005;



Toleranţă şi integrare socială. Informare şi formare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SorosMoldova – 2003-2005;



Educaţie pentru alteritate. Curs opţional de educaţie pentru toleranţă şi alteritate prin
intermediul literaturii etniilor conlocuitoare (licee, colegii şi universităţi), cu sprijinul financiar
al Ambasadei Statelor Unite ale Americii – 2003-2005;



Educaţie prin Internet  disciplina şcolară Informatica, cu sprijinul financiar al Fundaţiei
Soros-Moldova – 2002;



Învăţarea prin cooperare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 2002-2003;



Limba română pentru alolingvi. Perfecţionarea cadrelor didactice, cu sprijinul financiar al
Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga) – 2001-2003;



Modernizarea Învăţămîntului Preuniversitar, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
– 2001-2002;



Internet PRO EDUCATION, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 1999-2002
(www.proeducation.md);



Elaborarea Curriculumului naţional pentru liceu – în colaborare cu Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 1999;



Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul preuniversitar, cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Soros-Moldova – 1998-2002;



Modernizarea Învăţămîntului Umanistic, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova –
1998-2000.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ:


Consultant Services Ministry of Education of R. Moldova for training of 9500 teachers, in 33
raions, in aspects related with methodological issues of teaching (grades 10-12) (February –
June 2011), services contracted by Ministry of Education of the Republic of Moldova via
World Bank loan.



Servicii de consultanţă pentru formarea cadrelor didactice în implementarea curriculumului
modernizat de liceu (8106 profesori din 33 raioane), în parteneriat cu Centrul „Educația
2000+ Consulting LTD”, Romania; servicii contractate de Ministerul Educaţiei în cadrul
proiectului Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova, iulie-august 2010.



Servicii de consultanţă pentru elaborarea ghidului pentru educatori 1001 idei pentru o
educaţie timpurie de calitate, servicii contractate de Ministerul Educaţiei ( EFA/FTI), 2010.



Servicii de consultanţă în elaborarea curricula pentru formarea iniţială şi formarea continuă a
cadrelor didactice din educaţia timpurie şi a ghidurilor metodologice aferente, servicii
contractate de Ministerul Educaţiei (EFA/FTI), 2009-2010.



Servicii de consultanţă Echitate şi incluziune în educaţie. Pilotarea instrumentelor pentru
planificare şi evaluare în domeniul educaţiei – servicii contracate de Ministerul Educaţiei
(2009).



Evaluarea continuă la clasă, program de formare, în parteneriat cu Centrul „Educația 2000+
Consulting LTD”, România, servicii contractate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului via Banca
Mondială – 2008-2009.



Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova. Ameliorarea predării-învăţării în
şcolile rurale în baza curriculumului modernizat de liceu, servicii contractate de Ministerul
Educaţiei şi Tineretului via Banca Mondială – 2007.



Dezvoltarea profesională a managerilor de grădiniţe, în cadrul Proiectului Ministerului
Educaţiei şi Tineretului, Educaţie pentru Toţi – Iniţiative de Acţiune Rapidă, servicii
contractate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului via Banca Mondială – 2007.



Consultanță şi programe de formare pentru autorii de manuale, Bishkek, Kyrgyzstan, servicii
contractate de Fundaţia pentru Iniţiative Educaţionale – 2006.



Consultanţă pentru autorii de Curriculum şi materiale didactice pentru predarea limbii
georgiene ca limba a doua, Tbilisi, Georgia, servicii contractate de HCNM al OSCE – februarie,
2005.



Consultanţă în formare de formatori pentru predarea limbii georgiene ca limba a doua,
Bakuriani, Georgia, servicii contractate de HCNM al OSCE – iunie 2005.



Servicii de formare oferite la solicitarea profesorilor universitari şi preuniversitari, a
managerilor de grădiniţe, şcoli şi instituţii de învăţămînt superior.

III.

PROIECTE 2012

1. COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE: CREAREA CONDIŢIILOR DE PERSISTARE
ELEVILOR DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE

ÎN ŞCOALĂ A

Finanţator:

Fondul de urgenţă, creat de George Soros în vara anului 2009 pentru
atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa
Centrală, de Est şi de Sud-Est şi în Asia Centrală, oferit prin intermediul
Fundaţiei Soros-Moldova

Buget:

959 000 $

Perioada de implementare: noiembrie 2010-decembrie 2012
Scopul proiectului:

Sprijinirea şcolilor din mediul rural prin crearea unor condiţii de
frecventare a şcolii pentru copiii din familii social-vulnerabile şi
menţinerea motivaţiei acestora pentru învăţare şi dezvoltare, avînd în
vedere faptul că familiile din care fac parte sînt profund afectate de
criză.

Parteneri:
 Ministerul Educaţiei
 Direcţiile Raionale ÎTS
 Comunităţile locale
 ONG-uri
 APL-uri
 Echipele şcolilor selectate
Beneficiari:
Copii din familii social-vulnerabile, afectate de criza economică
Echipa de implementare:
Director de proiect: Rima BEZEDE
Coordonatori de proiect: Lilia NAHABA, Viorica GORAŞ-POSTICĂ
Formatori: 12 formatori în scrierea şi implementarea proiectelor, 12 formatori psihologi
Activităţi şi rezultate:
Componenta I. Granturi pentru optimizarea condiţiilor care să ajute copiii din familii socialvulnerabile să nu abandoneze şcoala (cca 82% din fondurile proiectului)
Obiective:
1. Asigurarea copiilor din familii social-vulnerabile cu suport material (haine, încălţăminte,
rechizite şcolare etc.) astfel încît aceștia să frecventeze şcoala în perioada rece a anului.
2. Dezvoltarea competenţelor echipelor şcolare în elaborarea de proiecte care să se axeze pe
iniţierea şi realizarea unor activităţi extracurriculare atractive pentru copiii din familii socialvulnerabile rămaşi fără supravegherea părinţilor.
3. Sprijinirea echipelor şcolare în implementarea proiectelor prin oferirea de granturi în baza
proiectelor elaborate.
Rezultate:
 50 de şcoli selectate pentru încadrarea în proiect;
 2 conferinţe de presă de lansare a proiectului;
 50 de localităţi informate şi sensibilizate privind problemele copiilor din FSV;













2200 de copii au primit suport material (scurtă, încălţăminte, rechizite şcolare);
crearea şi consolidarea unei echipe de 12 formatori cu experienţă în domeniul elaborării şi
implementării proiectelor;
50 de echipe comunitare formate şi instruite în scrierea şi implementarea proiectelor (200
de persoane, cu un program de instruire de 30 de ore);
100 de proiecte locale, elaborate şi implementate de echipele comunitare, care vizează
crearea condiţiilor şi a sprijinului material pentru ca elevii din familii social-vulnerabile să nu
abandoneze şcoala;
un amplu suport de curs oferit în cadrul programului de instruire a profesorilor;
peste 150 de activităţi extracurriculare dezvoltate în cele 50 de şcoli implicate în proiect;
110 de vizite de monitorizare efectuate;
50 de şcoli beneficiare de suport material în valoare de 10500 $;
Peste 2500 de elevi implicaţi în activităţi extracurriculare;
Peste 200 de educatori implicaţi în activităţi de educaţie nonformală;
1000 de exemplare de materiale promoţionale editate;

Componenta II. Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice pentru eficientizarea lucrului cu copiii din
familii social-vulnerabile. Realizarea unui program de formare
Rezultate:
 O echipă de 12 formatori cu experienţă în domeniul psihopedagogiei şi în cel al integrării
copiilor aflaţi în dificultate creată;
 112 directori adjuncţi şi diriginţi instruiţi şi certificaţi în următoarele domenii: organizarea
activităţilor extracurriculare centrate pe copil, educaţie şi dezvoltare personală, sporirea
motivaţiei elevilor pentru învăţare şi dezvoltare;
• Programul de formare (3 zile la Chişinău, echipe din 50 de şcoli, reprezentate de un director
adjunct pentru probleme de educaţie şi un diriginte);
• Dezvoltarea competenţelor de consiliere şi sprijinire a copiilor care provin din medii socialvulnerabile, pentru a depăşi diverse situaţii dificile, stimulînd motivaţia pentru învăţare şi
dezvoltare personală;
• Activitatea de follow-up pentru schimburi de materiale şi cunoştinţe noi cu colegii din alte
şcoli implicate;
• Certificarea educaţională a participanţilor;
• 466 de seturi de carte Învăţ să fiu şi Citind, învăţ să fiu donate bibliotecilor şcolare.
Componenta III. Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului
Rezultate:
 Desfăşurarea conferinţei de bilanţ şi diseminarea experienţelor pozitive de implementare a
proiectelor;




Editarea unei broşuri cu scopul de a extinde impactul proiectului în alte comunităţi şcolare;
Realizarea unui film şi repartizarea a 300 de DVD-uri cu practici de succes din cadrul
proiectelor.

Rezultate finale:
 Echipe şcolare cu competenţe dezvoltate, în vederea rezolvării problemelor comunitare prin
implementarea de proiecte;
 Parteneriat viabil cu APL în 75% din comunităţi;
 Creşterea reuşitei şcolare printre copiii din FSV;
 Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare printre copiii din FSV (în 90% din instituţii);
 Schimbări calitative în comportamentul şi atitudinea elevilor faţă de şcoală;
 Sporirea interesului şi a gradului de motivaţie al elevilor pentru frecventarea şcolii;
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă;
 Creşterea autoaprecierii elevilor;
 Micşorarea numărului elevilor care sînt la evidenţa comisiei pentru minori.
Coordonator de proiect: Lilia NAHABA

2. CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TEHNICĂ DIN REPUBLICA
MOLDOVA. OB. 1 – DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ

Finanţator:

Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service – LED”

Perioada de implementare: ianuarie 2012-decembrie 2014
Buget anual:

762 099 lei

Scopul proiectului:

A contribui la dezvoltarea organizaţională a 9 instituţii implicate în
proiectul CONSEPT.

Obiectivele proiectului:


Eficientizarea competenţelor manageriale ale echipelor administrative din instituţiile incluse
în proiect;



Organizarea şi monitorizarea procesului de elaborarea a Planurilor de Dezvoltare a
Instituţiilor (PDI);



Asigurarea consultanţei şi expertizei profesionale în procesul de elaborare unor PDI
funcţionale.

Activităţi şi rezultate:
1. Organizarea Vizitelor de Evaluare de Necesităţi a instituţiilor incluse în proiect
Pe parcursul lunilor februarie şi martie au fost organizate vizitele de evaluare a necesităţilor în
instituţiile din cadrul proiectului CONSEPT, faza II: Şcoala Profesională nr. 2, or. Bălţi; Şcoala
Profesională nr. 2, or. Criuleni; Şcoala Profesională, or. Hînceşti; Şcoala Profesională, or. Ungheni;
Şcoala Profesională, or. Căuşeni; Şcoala Profesională nr. 4, or. Bălţi; Şcoala Profesională, or. Ştefan
Vodă; Şcoala Profesională nr. 3, or. Bălţi; Colegiul de Construcţii şi Liceul Profesional nr.2 din
Chişinău. Scopul acestor vizite a presupus evaluarea necesităţilor de dezvoltare a instituţiilor vizate,
inclusiv identificarea nevoilor de formare profesională ale personalului, cadrelor didactice şi nondidactice, precum şi a managerilor. Vizitele au fost realizate de formatorii şi experţii în domeniul
managementului educaţional care activează în cadrul acestui proiect al patrulea an consecutiv:
Valentina CHICU, Lia SCLIFOS, Gheorghe GÎRNEŢ, Rima BEZEDE, Victor SÎNCHETRU și Sergiu LÎSENCO.
Au fost intervievate circa 350 de persoane şi au fost elaborate liste cu nevoi de dezvoltare
profesională şi organizaţională.

2. Ateliere de pregătire a activităţilor de formare
Pentru pregătirea şi implementarea cu succes a activităţilor de formare prevăzute în proiect au fost
organizate ateliere ale formatorilor, în cadrul cărora s-au discutat termenii de referinţă, s-au pregătit
agenda şi suporturile de curs, metodologia şi materialele necesare atît pentru seminarul-training
Management educaţional, cît şi pentru modulele programului de formare Elaborarea PDI. La ateliere
au participat formatorii din proiect.
3. Seminarul-training “Management educaţional”
În perioadele 27-30 martie şi 3-6 aprilie a fost organizat seminarul-training Management educaţional.
În cadrul acestor activităţi de formare au fost studiate şi analizate următoarele subiecte:
Managementul schimbării, Management educaţional versus management general, Marketing
educaţional, Eficienţa personală etc. La program au participat 54 de membri ai echipelor manageriale
din 2 instituţii, inclusiv directori, directori adjuncţi, profesori şi maiştri.

4. Ateliere de dezvoltare a viziunii strategice
Pe parcursul lunilor mai şi iunie au fost organizate ateliere de dezvoltare a viziunii strategice în 9 şcoli
profesionale participante la implementarea proiectului. Principalele obiective urmărite de către
facilitatori au fost: conştientizarea adoptării unei atitudini proactive în procesul de schimbare;
promovarea procesului de învăţămînt bazat pe metode interactive; crearea condiţiilor de reflecţie
asupra valorilor şi obiectivelor de dezvoltare personală şi profesională. Activităţile au fost organizate
în conformitate cu planul iniţial şi au fost facilitate de formatorii proiectului. În cadrul sesiunilor au
fost abordate subiecte importante pentru realizarea obiectivelor propuse, care includeau atît aspecte
teoretice, cît şi exerciţii practice: necesitatea implementării schimbării, schimbarea la nivel de şcoală,
valorile şi principiile organizaţiei, managementul participativ şi procesul de schimbare.
În calitate de participanţi au fost 204 manageri, profesori de discipline generale şi speciale, maiştri,
marea majoritate manifestînd interes pentru subiectele abordate, prezentîndu-și viziunea referitoare
la viitorul şcolii. De asemenea, cei prezenţi au încercat să identifice locul/rolul şi contribuţia lor
personală şi profesională în procesul de dezvoltare a şcolii. Factorii care au contribuit la progresul,
calitatea şi eficienţa activităţii au fost: deschiderea administraţiei şcolilor pentru schimbări calitative,
atitudinea pozitivă manifestată de către majoritatea participanţilor.

5. Vizite de monitorizare a implementării PDȘ-ului
Pe parcursul lunilor mai şi iunie au fost organizate vizite de monitorizare în 5 şcoli participante în
fazele I şi II ale proiectului: LP nr. 1 Chişinău, ŞP nr.1 Cupcini, ŞP Floreşti, ŞP nr.1 şi nr.2 Cahul. Vizitele
au fost realizate cu scopul monitorizării implementării Planului de Dezvoltare a Școlii. Formatorii
experţi au studiat şi analizat documentele instituţionale: PDŞ, planuri anuale, rapoarte anuale de
activitate; au avut un şir de discuţii focus-grup cu echipa managerială, cu elevii şi profesorii; au vizitat
sălile de curs şi atelierele. În urma vizitelor s-a constatat că PDŞ-ul a fost util echipelor manageriale,
obiectivele stipulate au fost însă atinse parţial. Echipelor administrative li s-a recomandat să
elaboreze un instrument de monitorizare internă a implementării planurilor şi să urmărească
legătura/corespondenţa planurilor anuale cu PDŞ.

6. Training anual adiţional pentru manageri
La solicitările echipelor manageriale ale celor 14 instituţii implicate în activităţile Proiectului
CONSEPT, în perioada 22-24 august 2012, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA s-a desfăşurat
seminarul-training cu genericul Dezvoltarea resurselor umane.
Obiectivul general al seminarului s-a axat pe actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor
manageriale, în special a celor ce ţin de gestionarea şi dezvoltarea resurselor umane. Programul a
avut un caracter interactiv şi s-a desfăşurat în cheia aplicării tehnologiilor educaţionale moderne. În
procesul de instruire au fost abordate subiecte de maxim interes pentru participanţi, au fost simulate
şi analizate situaţii specifice domeniului dezvoltării resurselor umane în învăţămîntul secundar
profesional, au fost identificate soluţii pentru problemele care apar în instituţie la acest capitol. La
seminar au participat 22 de directori, directori adjuncţi şi maiştri superiori. Ei au beneficiat de un

suport de curs consistent, care a inclus atît repere teoretice, cît şi sugestii şi recomandări practice,
elaborat conform necesităţilor de instruire ale celor prezenţi. Printre cele mai importante subiecte,
menţionate de participanţi, se numără: Valori declarate versus valori împărtăşite; Managementul
bazat pe valori; Dezvoltarea personalului; Identificarea/crearea oportunităţilor reale pentru
dezvoltarea resurselor umane; Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane; Elaborarea
planului de dezvoltare a resurselor umane; Gestiunea carierei; Evaluarea activităţii resurselor umane.

7. Seminarul-training „Elaborarea Planului de Dezvoltare a Instituţiei”
Un alt program de formare la care au participat membrii echipelor administrative a fost seminarultraining Elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii (modulele I şi II). În cadrul acestor activităţi de
instruire, care au avut loc în perioada octombrie-decembrie 2012, au participat 56 de manageri şi
profesori.
Agenda activităţii a inclus subiecte din domeniul managementului strategic, inclusiv elaborarea
componentelor Planului de Dezvoltare, identificarea şi prioritizarea problemelor, proiectarea
strategiei instituţiei etc. Pe parcursul implementării celor două module de formare, participanţii au
fost informaţi despre teoriile managementului strategic şi planificarea strategică, au fost instruiţi în
vederea dezvoltării abilităţilor pentru elaborarea unui PDŞ funcţional.
Coordonator de proiect: Rima BEZEDE

3. CONSOLIDAREA ONG-URILOR LOCALE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COMUNITARE
Finanţator:

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice
al Ambasadei SUA în Moldova
Perioada de implementare: 1 octombrie 2012- 31 iulie 2013
Scopul proiectului:
A contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi)
prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural
Obiectivele proiectului:
 Sensibilizarea actorilor comunitari cu privire la necesitatea dezvoltării parteneriatelor locale;
 Consolidarea capacităţii echipelor din 6 ONG-uri locale (asociaţii de părinţi) prin iniţierea şi
menţinerea parteneriatelor;
 Soluţionarea unor probleme comunitare în 6 localităţi, prin implicarea partenerilor identificaţi în
cadrul unor proiecte de intervenţie educaţională.
Activităţi-cheie din proiect, desfăşurate în 2012:
 Atelierul de iniţiere a proiectului şi de selectare a echipelor participante;
 Conferinţa de lansare a proiectului şi prima reuniune a echipei de proiect;
 Seminar-training Scrierea proiectelor locale şi dezvoltarea de parteneriate;
 Activitate de evaluare şi certificare;
 Consultaţii individuale.

Şase ONG-uri rurale: AO Veghetorul, Agronomovca, Ungheni; AOPP Unţeşti, Ungheni; AO Paladium,
Voloviţa, Soroca; APP Ulmu, Ialoveni; AO Speranţa, Cuşmirca, Şoldăneşti; APP Generaţia Nouă,
Zîrneşti, Cahul, au beneficiat de instruire în domeniul scrierii şi implementării de proiecte
educaţionale de intervenţie, de schimb de experienţă şi de cîte un grant în valoare de 1000 dolari
SUA, necesar pentru realizarea unui proiect local, în vederea rezolvării unor probleme concrete cu
care se confruntă asociaţia de părinţi sau şcoala în care aceasta activează. Au avut prioritate
problemele ce ţin de sprijinirea copiilor din familii social-vulnerabile, iar printre beneficiarii
proiectului sînt copiii, părinţii, şcoala sau comunitatea în ansamblu.
La seminarul de evaluare, echipele de proiect, constituite din manageri şcolari şi comunitari,
profesori, au prezentat şi au evaluat proiectele elaborate. De asemenea, s-a realizat ultima etapă de
instruire cu privire la aspecte pedagogice ce ţin de activitatea ONG-urilor, de evaluarea proiectului şi
de rolul activităţii de echipă în implementarea proiectelor de intervenţie.
Programul de instruire a echipelor locale s-a desfăşurat în octombrie-decembrie 2012, iar proiectele
locale se vor implementa în perioada ianuarie-mai 2013. Cei 24 de participanţi la program au fost
certificaţi în domeniul pedagogiei generale şi în cel al managementului proiectelor de intervenţie
educaţională.
Coordonator de proiect: Viorica GORAŞ- POSTICĂ

4. CURS E-LEARNING MANAGMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE
O echipă de formatori de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a beneficiat de formare în domeniul
elaborării şi facilitării cursurilor de instruire la distanţă, oferită de Fundaţia Educaţie pentru
Democraţie din Polonia. Ca rezultat, în perioada 01.10.2012-09.12.2012, a fost pilotat
cursul Managementul Proiectelor Educaţionale de Intervenţie. Iniţial, au solicitat participarea la curs
178 de persoane, pe portal s-au înregistrat 118 persoane, circa 80 accesînd portalul cel puţin o dată
pe săptămînă şi studiind cursurile propuse. Au fost recepţionate lucrări finale – documente de
proiecte – de la 49 de cursanţi, 46 întrunind condiţiile de elaborare şi fiind certificaţi.
Cursurile la distanţă au fost o noutate pentru o mare parte dintre participanţi. Unii s-au confruntat cu
dificultăţi la înregistrarea pe portal, alții nu au înţeles din prima algoritmul de urmat. Deseori au fost
necesare explicaţii suplimentare, prin mesaje electronice individualizate. Fiind o experienţă de
pionierat, marea majoritate a cursanţilor au avut probleme ce ţin de parcurgerea atentă a
materialului, de rezolvare a testelor finale, dar şi de elaborare a proiectului.
La finalul cursului, s-au expediat tuturor absolvenţilor certificate electronice. Ei s-au bucurat că
certificatele sînt oferite de o organizaţie acreditată de Ministerul Educaţiei şi că acestea vor fi valabile
în procesul de atestare a cadrelor didactice.
Proiectele prezentate denotă o pregătire elementară în domeniu, inclusiv motivaţia de a căuta surse
de finanţare şi de a elabora proiecte de intervenţie, în mod individual, dar şi în echipă.
Experienţa dată va sta la bază strategiei E-Learning a CE PRO DIDACTICA, care, sperăm, să devină una
familiară pentru cît mai mulţi profesori din ţara noastră.
Coordonatori:Viorica GORAŞ-POSTICĂ
Rodica CATAREU
5. SPORIREA ROLULUI EDUCAŢIEI ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ÎNCREDERII ŞI A COEZIUNII SOCIALE
ÎN SOCIETĂŢILE MULTICULTURALE
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Perioada de implementare: noiembrie 2012-mai 2013

Scopul proiectului: Familiarizarea cu politicile şi practicile existente în Estonia şi Letonia, privind
dezvoltarea şi consolidarea unor societăţi multiculturale, prin sporirea rolului educaţiei.
În perioada 9-19 decembrie 2012, un grup de 10 experţi din Moldova, format din reprezentanţi ai
Ministerului Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutului de Integrare Europeană şi
Știinţe Politice al AŞM; manageri ai unor direcţii raionale de învăţămînt din republică, profesori
universitari şi ONG-işti, a efectuat o vizită de studiu în Letonia (9-13 decembrie) şi Estonia (14-19
decembrie), în scopul familiarizării cu politicile şi practicile existente în aceste ţări, privind
dezvoltarea şi consolidarea unor societăţi multiculturale, prin sporirea rolului educaţiei.
Această iniţiativă, reprezentînd doar prima din şirul de acţiuni, prevăzute a fi implementate în cadrul
proiectului Sporirea rolului educaţiei în vederea consolidării încrederii şi a coeziunii sociale în
societăţile multiculturale, a fost posibilă cu sprijinul Programului „Est-Est fără Frontiere” al Fundaţiei
Soros-Moldova, în colaborare cu programele similare din Letonia şi Estonia. Ca parteneri de proiect,
în calitate de organizatori ai acestor vizite în ţările de destinaţie, au fost Centrul pentru Iniţiative
Educaţionale (Letonia) şi Asociaţia de Tineret „Republica deschisă” (Estonia).
Ambele programe de studiu, concepute cu
multă chibzuinţă şi bine structurate,
cuprinzînd o amplă diversitate de vizite şi
întîlniri, au oferit membrilor grupului
posibilitatea familiarizării cu experienţa
acumulată de Letonia şi Estonia pe
parcursul a mai bine de 20 de ani de la
proclamarea independenţei acestora, iar
din 2004 şi în calitate de ţări membre ale
UE. Conţinutul programului a vizat: a)
politicile de stat privind măsurile pentru
consolidarea şi coeziunea societăţii; b) strategiile şi acţiunile concrete pentru promovarea diversităţii
multiculturale; c) programele de educaţie bilingvă, cu prezentarea unor diverse modele de predareînvăţare a limbii de stat, inclusiv prin imersiunea lingvistică ); d) sistemul de pregătire a cadrelor
didactice pentru desfăşurarea activităţii acestora într-un spaţiu multilingv; e) experienţele şi
practicile de punere în aplicare a educaţiei multilingve; f) activitatea desfăşurată de reprezentanţii
societăţii civile, privind integrarea minorităţilor etnice etc.
În cadrul numeroaselor întîlniri, membrii grupului au avut ocazia să întreţină discuţii cu o diversitate
de persoane, reprezentînd: membri ai Parlamentului Estoniei; responsabili departamente ale
Ministerului Educaţiei şi Ministerului Culturii din ambele ţări; coordonatori de programe pentru
integrare socială şi educaţie multiculturală; profesori universitari, specialişti în domeniile integrării,
etnopoliticii şi relaţiilor interetnice; autori de manuale; manageri de instituţii preşcolare, şcolare şi
universitare; pedagogi, reprezentanţi ai minorităţilor etnice, onegişti.
Vizita de studiu în Letonia şi Estonia a oferit participanţilor:
a) Posibilitatea abordării comparative a contextelor social-economice, culturale şi educaţionale din
ţările vizitate şi de la noi, contribuind la o înţelegere multa mai bună a problemelor cu care ne
confruntăm şi care îşi aşteaptă în mod neapărat rezolvarea;
b) Oportunitatea de a avea numeroase şi interesante întîlniri şi a cunoaşte o diversitate de persoane
din diferite sfere ale vieţii publice de acolo, care şi-au împărtăşit experienţa cu multă dăruire şi
deschidere;
c) Facilitatea stabilirii unor contacte de colaborare (la nivel de organizaţii şi experţi aparte), care ar
putea servi chiar în viitorul apropiat pentru elaborarea unor iniţiative în comun, în scopul transmiterii
experienţei acumulate în domeniul educaţiei bilingve şi promovarea acesteia în spaţiul multicultural
din republica noastră.
Coordonator de proiect: Silvia BARBAROV

IV.

SERVICII CEPD 2012

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a oferit programe de formare în baza licenţei (Seria A MMII nr.
028438), acordate de Camera de Licenţiere a Republicii Moldova în domeniul învăţămîntului pentru
adulţi şi al instruirii prin cursuri, pentru formarea continuă şi pregătirea metodică suplimentară a
profesorilor, precum şi în baza acordurilor de colaborare încheiate cu Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova. La finele cursurilor au fost oferite certificate care confirmă absolvirea acestora şi
care pot fi folosite în procesul de atestare.
Echipa Centrului este formată din colaboratori, experţi-consultanţi şi profesori-formatori din diverse
instituţii de învăţămînt din Republica Moldova, care şi-au perfecţionat cunoştinţele şi abilităţile la
numeroase centre de instruire din România, S.U.A., Franţa, Canada, Marea Britanie, Belgia, Ungaria,
Rusia, Germania, Austria şi alte ţări.
Centrul dispune de un spaţiu de cca 300 m², într-o zonă centrală a oraşului, care este dotat cu:




sală de conferinţe, alias bibliotecă, în care pot fi găsite şase mii de titluri de carte didactică şi
de referinţă în domeniile: management general şi educaţional, pedagogie şi didactică
generală, didactica disciplinelor umanistice şi exacte, psihologie etc.;
cinci săli pentru cursuri şi activităţi pe grupuri;
echipament de ultimă oră pentru activităţile de training.

În anul 2012, din pachetul de programe de formare continuă, au fost selectate modulele care au
corespuns necesităţilor de formare ale profesorilor. Au fost acceptate solicitări din partea unor
grupuri din şcoli (12-16 persoane) sau înscrieri individuale, pînă la completarea unui grup (16
persoane). Cursurile au fost realizate atît în sediul Centrului, cît şi în sediul instituţiei solicitante.
Costul unui program de instruire complexă a fost stabilit în funcţie de condiţiile solicitate şi a
acoperit, în primul rînd, cheltuielile de elaborare şi oferire a programelor de instruire, materialele
utilizate şi o pauză cafea. Cu fiecare grup de cursanţi au lucrat cîte 2 formatori experimentaţi.
Informaţiile cu privire la alte activităţi ale Centrului, oferite gratis în proiecte sponsorizate de
donatori, au fost plasate pe pagina web a Centrului: www.prodidactica.md
Pe parcursul anului 2012, echipa de formatori a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a răspuns
necesităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale, prestînd o gamă variată de servicii,
inclusiv pentru:














LT Logăneşti, Hînceşti – Program complex pentru cadre didactice;
Centrul ftizio-pneumologic de reabilitare pentru copii Tîrnova, Donduşeni – Program
complex pentru educatori;
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie N. Testemiţanu, mun. Chişinău – Evaluarea
rezultatelor academice şi a competenţelor studenţilor;
DGÎTS Leova – Implementarea curriculumului modernizat la limba şi literatura română;
LT Grigore Vieru, Băcioi, mun. Chişinău – Program complex de formare continuă a cadrelor
didactice;
LT Litterarum, mun. Chişinău – Program complex de formare continuă a cadrelor didactice;
DGETS Soroca – Modulul Didactica disciplinelor pentru învăţători;
DGETS Donduşeni – Program complex de formare continuă pentru învăţători;
DGETS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru învăţători;
DGETS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru profesorii de limba şi
literatura română;
Gimnaziul Codreanca, Străşeni – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive;
Grădiniţa Feşteliţa, Ştefan-Vodă – Aspecte psihopedagogice ale activităţii cadrelor didactice
din instituţia preşcolară;
Şcoala Primară-Grădiniţă Vălcineţ, Călăraşi – Monitorizarea formării de competenţe;
















Gimnaziul Grigore Vieru, Chetrosu, Anenii Noi – Evaluarea sumativă a rezultatelor şcolare;
Gimnaziul Codreanca, Străşeni – Formarea de competenţe prin strategii didactice
interactive (Seminar de evaluare);
Liceul Teoretic Sireţi, Străşeni – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive;
DGETS Soroca – Formarea şi evaluarea competenţelor la limba şi literatura română;
Asociaţia Obştească Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova – Formare de formatori.
Educaţie interculturală;
Asociaţia Obştească ProRuralInvest – Abilităţi de prezentare;
Formare de formatori în managementul educaţional;
DGETS Ştefan-Vodă – Competenţa acţional-strategică;
LT Elimul Nou Chişinău – Program complex de formare continuă a cadrelor didactice;
DGETS Ungheni – Seminar Competenţa acţional-strategică;
Cadre didactice din diverse organizaţii – Formare de formatori în educaţia adulţilor;
Cadre didactice din diverse instituţii – Didactica limbii române;
DGETS Soroca – Program complex de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul
primar;
Formare de formatori în educaţia adulţilor.

Echipa de formatori:
Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Rodica EŞANU, Loretta HANDRABURA, Galina FILIP, Viorica
GORAŞ-POSTICĂ, Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, Maria LUNGU, Lilia NAHABA, Rima BEZEDE, Svetlana
ŞIŞCANU, Natalia ZOTEA, Valentina CHICU, Serghei LÎSENCO, Lidia BEZNIŢCHI, Viorel BOCANCEA,
Aliona LAŞCU, Eugenia NEGRU, Viorica ROTARU, Daniela STATE, Livia STATE, Ludmila AFTENI, Stela
BALTAG, Rodica EŞANU, Angela GRAMA-TOMIŢA, Nina MÎNDRU.
În acest an, în programele de formare au fost încadrate 950 de persoane.

V. CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA
Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate mai multe şedinţe ale Clubului de dezbateri
educaţionale PAIDEIA, organizat în incinta CE PRO DIDACTICA.
În cadrul acestor activităţi au fost propuse profesorilor de la toate disciplinele şcolare subiecte
variate şi utile pentru optimizarea practicii de predare la clasă, care au provocat discuţii şi dezbateri
constructive, schimb eficient de opinii şi experienţă. Atmosfera plăcută şi degajată, competenţa şi
profesionalismul facilitatorilor, interesul participanţilor pentru subiectele abordate au contribuit la
desfăşurarea cu succes a activităţilor.
Printre subiectele abordate se numără:







Manifestarea profesorului în calitate de lider la clasă
Dezvoltarea caracterului
Dictarea ca probă de evaluare formativă la discipline din diferite arii curriculare
Harta conceptuală – tehnică de dezvoltare a competenţei de a învăţa
Probleme tipice în elaborarea şi implementarea proiectelor de intervenţie
Managementul timpului.

În acest an la şedinţele clubului au participat peste 100 de cadre didactice din instituţii de învăţămînt
atît din municipiul Chişinău, cît şi din alte localităţi.
Coordonator de program: Viorica GORAŞ-POSTICĂ

VI. REVISTA DIDACTICA PRO...
Echipa redacţională: Mariana VATAMANU-CIOCANU, redactor-şef; Danil BOGDEA, redactor; Nicolae
SUSANU, design grafic, tehnoredactare.
Pe parcursul anului 2012 au apărut 6 numere ale revistei de teorie şi practică educaţională.
DIDACTICA PRO…, într-un tiraj de 1050 de exemplare fiecare. Publicaţia a fost distribuită prin
intermediul mai multor agenţii (POŞTA MOLDOVEI, MOLDPRESA, USP-PRESA, PRESS INFORMCURIER), avînd cca 1000 de abonați.
Nr. 1 (71) – DIDACTICI PARTICULARE
 Abordarea transdisciplinară – tendinţă actuală în învăţarea geografiei
 Didactica religiei: reflecţii actualizate
 Designul unităţii didactice
 Reflecții cu privire la educaţia centrată pe elev
 Didactici particulare
Nr. 2-3 (72-73) – EDUCAŢIE PENTRU CARIERĂ
 Mobilitatea academică: o oportunitate de creştere profesională şi dezvoltare a
carierei
 Ghidarea în carieră: repere conceptuale
 Strategii de consiliere în carieră a tinerilor cu statut de student
 Premise pentru o carieră de succes
 Metode bazate pe acţiune în calificarea profesională: experiențe din Germania
 Perspective de gen în orientarea vocaţională a elevilor
 Educaţia pentru carieră între teorie şi practică
 De la dezvoltare personală spre o evoluţie profesională de succes
 Cinci elemente pentru formarea competenţei acţional- strategice la chimie şi
ecologie
Nr. 4 (74) – EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
 Competenţa lexicală a adulţilor sau cum învăţăm cuvintele noi
 Metodologia realizării conexiunilor interdisciplinare din perspectiva
formării competenței acţional-strategice în clasele primare
 Formarea competenţei ecologice în procesul predării-învăţării chimiei în
clasa a VII-a
 Matematica și educaţia pentru dezvoltare durabilă
 Educaţia timpurie în contextul dezvoltării durabile a personalităţii
Nr. 5-6 (75-76) – EVALUAREA
 Evaluarea şi educaţia permanentă
 Evaluarea competențelor şcolare în Republica Moldova: aspecte strategice
 Aspecte psihologice ale erorilor de evaluare: Cum apreciem fără să prejudicie?
 Evaluarea în incluziunea educaţională: de la teorie la practică
 Formarea şi evaluarea competențelor
 lingvistice şi literare: note definitorii
 Autoevaluarea – un nou cadru de evaluare centrat pe reglarea procesului
educativ
 Evaluarea proiectului de intervenţie educaţională: precizări conceptuale şi
instrumente
 Evaluarea activităţii didactice

VII. BIBLIOTECA PRO DIDACTICA
Servicii
Biblioteca a oferit beneficiarilor – pentru lectură în sală şi împrumut la domiciliu – cărţi din diverse
domenii (enciclopedii, dicţionare, monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga
colecţie a revistei DIDACTICA PRO… (2000-2012), colecţia revistei Tribuna învăţămîntului şi a
săptămînalului Făclia, a revistelor Управление школой şi Школьный психолог.
Completarea fondului de carte
În anul 2012 biblioteca a fost completată cu un nou lot de carte. Cele 30 de monografii, dicţionare,
tratate cuprind mai multe domenii cum ar fi: pedagogie, management organizaţional, etică, cercetare
în ştiinţele socioumane etc.
Crearea registrului electronic
Pe parcursul anului, toate cărţile din bibliotecă (5900 de exemplare) au fost trecute într-un registru
electronic (cu domeniile: psihologie, pedagogie, limba şi literatura română, economie, management,
filosofie, comunicare şi relaţii publice, sociologie, istorie, ştiinţe politice, drept, educaţie civică,
dezvoltare personală, dicţionare/enciclopedii, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză,
tehnologii informaţionale, biologie, matematică, fizică, chimie, geografie), care are următoarele
compartimente: autorul, titlul cărţii, domeniul, subdomeniul, cuvinte-cheie, editura, anul apariţiei,
nr. de pagini, nr. de inventar. Acum căutarea cărţii dorită de cititor este mult mai simplă.
Biblioteca PRO DIDACTICA. Noi apariţii
1. Comunităţi şcolare
Experienţe de succes

în acţiune

pentru

educaţia nonformală.

Această culegere se adresează, în primul rînd, facilitatorilor de cercuri şi
managerilor şcolari, dar şi tuturor cadrelor didactice, oferindu-le un
bogat material pentru realizarea activităţilor extracurriculare cu elevii.
Veți găsi pe paginile ei soluții profesioniste la dificultățile inerente
proiectării şi desfăşurării activităților nonformale, idei privind
diversitatea şi originalitatea acestora, adevăruri despre cum poate un
parteneriat comunitar autentic să soluționeze o problemă stringentă,
sugestii pentru sporirea motivației elevilor, reflecții asupra îmbunătățirii
relației şcoală-familie etc.
2. Competenţa acţional-strategică?!
Din punct de vedere conceptual, competenţa acţional-strategică ţine de
procesul de planificare şi de implementare corespunzătoare a planurilor,
pentru a vedea rezultatele finale, precum şi pentru a propune soluţii la
situaţiile problematice din orice domeniu. Este competenţa de a acţiona
independent şi creativ în diferite situaţii de viaţă, de a lua decizii pe cont
propriu, eventual prin asumarea de riscuri.
Printre autorii cărţii sînt profesori şcolari şi universitari, experţiformatori în psihopedagogia generală şi la didactici particulare.
Experienţele didactice descrise acoperă conţinutul şi metodologia
curriculară la clasele primare, limba română, istorie, educaţie civică,
matematică, biologie, geografie, chimie, fizică, dar şi aspecte
crosscurriculare.

