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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 vizează: 

 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 distantă), 
pentru a răspunde mai eficient la solicitările 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; 

 Creşterea nivelului de transparenţă la scară naţională şi internaţională. 

http://www.prodidactica.md/
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II. CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE IMPLEMENTATE PÎNĂ ÎN PREZENT 
 

GRANTURI: 

 

 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 Sud-Est şi 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; 

 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 R. Moldova, cu sprijinul financiar al Biroului 
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga) – 2008-2009; 

 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 (în 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 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 profesorii-filologi, cu 
sprijinul financiar al Consiliului Europei, Confidence-Building Measures – 2005-2006; 

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

 

 Servicii de consultanţă pentru traininguri  metodologice pentru cadrele didactice de liceu servicii 
contractate de către   Ministerul Educaţiei în cadrul proiectului „Educaţie de Calitate în Mediul 
Rural din Moldova”, februarie – iunie 2011 

 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 către 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 către Ministerul Educaţiei ( EFA/FTI), 2010 

 Servicii de consultanţă pentru elaborarea curricula pentru formarea iniţială şi formarea continuă a 
cadrelor didactice din educaţia timpurie şi a ghidurilor metodologice aferente , servicii contractate 
de către Ministerul Educaţiei ( EFA/FTI), 2009-2010 
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 Servicii de consultanţă “Echitate şi incluziune în educaţie. Pilotarea Instrumentelor pentru 
planificare şi evaluare în domeniul educaţiei” – servicii contracate de către Ministerul Educaţiei 
(2009). 

 Evaluarea continua la clasa, program de formare, în parteneriat cu Centrul Educația 2000+ 
Consulting LTD, Romania, servicii contractate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului via Banca 
Mondiala – 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 către Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului via Banca Mondiala – 2007 

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

 Consultanta si programe de formare pentru autorii de manuale, Bishkek, Kyrgyzstan, servicii 
contractate de către 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 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, managerilor de 
grădiniţe, şcoli şi instituţii superioare de învăţămînt. 
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III. PROIECTE 2011 
 

1. PROIECTUL INTERNAŢIONAL „LEADERSHIP EDUCAŢIONAL” 

 

Scopul proiectului: Promovarea leadershipului educaţional în rîndurile profesorilor din ţară, în cadrul unui 
proiect-pilot 
 
Iniţiator şi coordonator internaţional: Gordana Miljevici, Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta 
 
Bugetul proiectului – 8000 $ 
 
Perioada de implementare: ianuarie 2010-iulie 2011 
 
Echipa de implementare: 
Viorica Goraş-Postică – coordonatoare de proiect 
Rima Bezede – expertă formatoare 
Diana Cujbă – asistentă 
Elena Cartaleanu – traducătoare 
 
Descriere: Proiectul a fost implementat, în colaborare cu o echipă de profesori de la Universitatea din 
Cambridge, Facultatea de Educaţie, coordonator DAVID FROST în 11 ţări din Europa de Sud-Est: Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia şi 
Turcia. În proiectul dat nu a fost vorba de o nouă sarcină pusă pe umerii profesorilor, ci de un ajutor real 
pentru ei, ca să-şi îmbunătăţească prestaţia, pentru a-i ajuta să conştientizeze necesitatea de schimbare, 
inovare, creaţie. A fost, astfel, o deosebita ocazie de a identifica problemele şi de a găsi, prin intermediul 
unei cercetări individuale, a celor mai eficiente si potrivite căi de soluţionare a acestora. Totodată, acest 
proiect a oferit şanse comunităţii pedagogice să facă un schimb dirijat de bune practici, profesorii 
implicîndu-se în mod voluntar. 

Prin acest proiect, s-a acoperit, în contextul nostru, nevoia de a dezvolta o cultură profesională, inclusiv prin 
iniţierea unor cercetări practice şi prin elaborarea/completarea portofoliului de fiecare profesor, ca 
document personal, ce confirmă parcursul de dezvoltare personală şi profesională. 
Conform iniţiatorului dr. DAVID FROST, Leadreshipul Educaţional este un „gigant adormit” în sfera 
educaţională, care abordează învăţarea multistadială: 

 Învăţarea studentului/elevului 

 Învăţarea profesorilor 

 Învăţarea instituţională 

 Învăţarea sistemică, la nivel de sistem educaţional. 

Leasdershipul educaţional se axează pe învăţarea de calitate, pe monitorizarea acesteia şi pe evaluarea ei 
sistematică, pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 
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Această iniţiativă este un răspuns la provocările lumii contemporane, axate pe schimbarea continuă, este 
un impact la nivel de cercetare individuală şi de comunitate academică. Se pune accentul pe iniţierea unor 
proiecte de dezvoltare profesională, pe cercetarea unor probleme personale, locale şi împărtăşirea 
soluţionării acestora la nivel de comunitate. Leasdershipul educaţional încurajează formarea reţelelor de 
învăţare a cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional. Mai întîi, profesorii sînt stimulaţi să vină cu 
iniţiative de cercetare şi rezolvare a unor probleme, apoi să acţioneze strategic, colaborînd cu colegii, să 
ducă o evidenţă a practicii sale în problema dată, să aibă discuţii profesionale cu colegii, să scrie despre 
cercetările şi încercările sale de schimbare şi de introducere a unor practici pozitive. 
Este o cale sigură de a încuraja profesorii să devină mai creativi, mai aproape de necesităţile concrete ale 
elevilor/studenţilor şi mai aproape de cerinţele societăţii, aflate în continuă şi ireversibilă schimbare. 
 
Activităţi: 

 Iniţierea acordurilor de colaborare cu trei şcoli din Moldova, echipele cărora au fost selectate prin 

concurs (cîte 5 profesori din fiecare şcoală, inclusiv 1-2 manageri); 

 Traducerea din limba engleză a materialelor conceptuale şi a instrumentelor de lucru pentru 

profesorii încadraţi în proiect. Materialele au fost oferite de Universitatea din Cambridge; 

 Crearea oportunităţilor de dezvoltarea profesională a profesorilor prin încadrarea acestora în 

activităţi de cercetare practică, 

 Organizarea unor seminare cu elemente de training cu profesorii – 5 la Chişinău şi 2 în teritoriu; 

 Oferirea consultanţei metodice pentru profesorii din proiect; 

 Certificarea profesorilor încadraţi în proiect; 

 Iniţierea unor reţele de colaborare naţională şi regională; 

 Participare la reuniuni internaţionale ale coordonatorilor şi experţilor din proiect; 

 Elaborarea unor rapoarte naţionale pentru etapele-cheie din proiect. 

 
REZULTATELE PROIECTULUI 

 3 şcoli implicate în proiect, cu o cultură organizaţională îmbunătăţită şi actualizată din perspectiva 

exigenţelor profesionale prevăzute în proiect: LT „Emil Necula”, Mereni, Anenii Noi, LT „Liviu 

Damian”, Rîşcani, LT Petrunea, Glodeni; 

 15 profesori-lideri formaţi şi 15 proiecte de dezvoltare profesională elaborate; 

 15 cercetări individuale desfăşurate şi monitorizate, cu tematici inedite; 

 7 întruniri naţionale şi două internaţionale a managerilor şi profesorilor din proiect; 

 Un ghid cu instrumente metodice validat în mod experimental şi diseminat, tiraj – 500 ex., intitulat 

Leadership educaţional: o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 

 Informaţii curente despre desfăşurarea proiectului, publicate în revista DIDACTICA PRO şi pe site-ul 

www.prodidactica.md, rubrica „Noutăţi”. 

http://www.prodidactica.md/
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Coordonator proiect: Viorica Goraş-Postică  
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2. COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE: CREAREA CONDIŢIILOR DE PERSISTARE ÎN ŞCOALĂ A ELEVILOR 

DIN FAMILIIE SOCIAL-VULNERABILE 

Sprijin financiar:  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 Sud-Est 
şi 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 familiile 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 

 Echipele şcolilor selectate 
 
Beneficiari: 
Copii din familiile social-vulnerabile, afectate de criza economică 
 
Echipa de implementare: 
Director de proiect: Rima BEZEDE 
Coordonatori proiect: Lilia NAHABA, Viorica GORAŞ-POSTICĂ 
Formatori: 12 formatori în scrierea şi implementarea proiectelor, 12 formatori psihologi 
 
Activităţi principale: 
Componenta I 
Granturi pentru optimizarea condiţiilor care să ajute copiii din familiile social-vulnerabile să nu abandoneze 
şcoala (Cca 82 % din fondurile proiectului) 
1. Asigurarea copiilor din familiile social-vulnerabile cu suport material (haine, încălţăminte, rechizite 

şcolare etc.) astfel încît aceştia 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 interesante şi atractive pentru copiii din familiile social-

vulnerabile 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 pentru lansarea proiectului; 

 2200 copii au primit suport material (scurtă, încălţăminte, rechizite şcolare); 

 crearea unei echipe de 12 formatori cu experienţă în domeniul elaborării şi implementării 

proiectelor; 

 50 echipe comunitare formate şi instruite în scrierea şi implementarea proiectelor (200 persoane) – 

program de instruire 30 de ore; 
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 50 de proiecte elaborate şi implementate de echipele comunitare, care vizează crearea condiţiilor şi 
a sprijinului material pentru ca elevii din familiile social vulnerabile să nu abandoneze şcoala; 

 un amplu suport de curs oferit în cadrul programului de instruire a profesorilor; 

 133 activităţi extracurriculare dezvoltate în cele 50 de şcoli implicate în proiect; 

 50 de vizite de monitorizare realizate. 
 
Instituţiile implicate în proiect: 

1. Gimnaziul Enichioi, Cantemir 
2. Gimnaziul Tăura Veche, Sîngerei 
3. Gimnaziul Păpăuţi, Rezina 
4. Gimnaziul Orac, Leova 
5. Gimnaziul Şamalia, Cantemir 
6. Gimnaziul Cupcini, Edineţ 
7. LT "V.Stroiescu" Brînzeni, Edineţ 
8. LT Răspopeni, Şoldăneşti 
9. Gimnaziul Javgur, Cimişlia 
10. Gimnaziul Băhrineşti, Floreşti 
11. LT "Grigore Vieru" Borogani, Leova 
12. Gimnaziul Nemţeni, Hînceşti 
13. Gimnaziul Ghetlova, Orhei 
14. LT Batîr, Cimişlia 
15. Gimnaziul Taxobeni, Făleşti 
16. Gimnaziul Pogăneşti, Hînceşti 
17. ŞM Şirăuţi, Briceni 
18. LT "M.Tarlev" Başcalia, Basarabeasca 
19. Gimnaziul Obileni, Hînceşti 
20. LT "I. Creangă" Cuizăuca, Rezina 
21. LT "V.Corolenco" Moscovei, Cahul 
22. Gimnaziul Buşila, Ungheni 
23. LT "Ştefan Ciobanu" Talmaza, Ştefan Vodă 
24. LT "L.Gherman" Zăicani, Rîşcani 
25. LT "V.Ioviţă" Cocieri, Dubăsari 

 

26. LT "C.Stamati", Ocniţa 
27. LT "A.Mateevici" Alexandru Ioan Cuza, Cahul 
28. LT Cişmichioi, Vulcăneşti 
29. LT Racovăţ, Soroca 
30. LT Holercani, Dubăsari 
31. LT "Viorel Cantemir" Sofia, Drochia 
32. LT "Ştefan cel Mare" Bravicea, Călăraşi 
33. LT "A.Donici" Ciuciuleni, Hînceşti 
34. LT "Grigore Vieru" Sărata Veche, Făleşti 
35. LT Bălăureşti, Nisporeni 
36. LT "Meşterul Manole" Sălcuţa, Căuşeni 
37. LT "Prometeu" Baraboi, Donduşeni 
38. LT Cuhneşti, Glodeni 
39. LT "M. Eminescu" Ghindeşti, Floreşti 
40. LT Chiştelniţa, Teleneşti 
41. LT „Olimpii Panov” Taraclia 
42. LT "M.Eminescu" Sadaclia, Basarabeasca 
43. LT "N.Donici" Dubăsarii Vechi, Criuleni 
44. LT "Ion Creangă" Hîrbovăţ, Anenii Noi 
45. LT Puhoi, Ialoveni 
46. LT Sireţi, Străşeni 
47. LT „S.I.Baranovskii” Copceac, Ceadîr-Lunga 
48. LT "M.Eminescu" Sipoteni, Călăraşi 
49. LT Răzeni, Ialoveni 
50. LT Congaz, Comrat  

Acordarea suportului material pentru copiii din familiile social-vulnerabile  

 
Dezvoltarea competenţelor echipelor şcolare în elaborarea de proiecte care să se axeze pe iniţierea şi 
realizarea unor activităţi extracurriculare interesante şi atractive pentru copiii din familiile social-vulnerabile 
rămaşi fără supravegherea părinţilor 
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Componenta II 
Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice pentru eficientizarea lucrului cu copiii din familiile social-
vulnerabile (cca 2,74% din fondurile proiectului) 

 Programul de formare (pentru echipele celor 50 de şcoli, desfăşurat pe parcursul a 3 zile la 

Chişinău, cu invitarea a cîte un director adjunct pentru probleme de educaţie şi un diriginte din 

fiecare instituţie implicată) 

 Dezvoltarea competenţelor de consiliere şi sprijinire a copiilor din medii social-vulnerabile, în 

vederea depăşirii unor situaţii dificile, stimulării motivaţiei pentru învăţare şi dezvoltare 

personală 

 Activitatea de follow-up pentru schimburi de materiale şi cunoştinţe noi cu colegii de la alte 

şcoli implicate 

 Certificarea educaţională a participanţilor 

 
Rezultate: 

 Crearea unei echipe de 12 formatori cu experienţă de lucru în domeniul psihopedagogiei şi al 
integrării copiilor aflaţi în dificultate 

 100 de directori adjuncţi şi diriginţi instruiţi în domeniul organizării activităţilor extracurriculare 
centrate pe copil, al dezvoltării personale vizînd sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi 
dezvoltare 

 446 seturi de carte Învăţ să fiu şi Citind, învăţ să fiu donate bibliotecilor şcolare; 

 Program de formare de 30 ore. 
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Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 
 

 Implementarea proiectelor în 50 de instituţii 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor 

 Efectuarea vizitelor de monitorizare de către formatori şi echipa de proiect 

 Certificarea echipelor de profesori, care au participat la elaborarea şi implementarea proiectului 

 Desfăşurarea Conferinţei de bilanţ şi împărtăşirea experienţelor de implementare cu suces a 
proiectelor de grant (prezentarea celor mai bune practici, programe extraşcolare etc.) 

 Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului (cca 0,84% din fondurile proiectului) 

 Editarea unei broşuri cu scopul de a extinde impactul proiectului în alte comunităţi şcolare. 
 

Coordonator proiect: Lilia Nahaba 
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3. TRAINING METODOLOGIC PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LICEU ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„EDUCAŢIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA / QERAM” 

Scopul proiectului: dezvoltarea şi actualizarea competenţelor metodologice ale profesorilor de liceu. 
 
Finanţator: Banca Mondială 
Perioada de implementare: 4 februarie-31 mai 2011 
Parteneri: Ministerul Educaţiei, DGÎTS 
 
Echipa de implementare: 
Director de proiect: Rima BEZEDE 
Coordonatori proiect: Silvia BARBAROV 
Experţi-cheie: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Lia SCLIFOS şi Rodica SOLOVEI 
 
CE PRO DIDACTICA a implementat sub-componenta 1.2 a proiectului QERAM: Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice de liceu. Această componentă a inclus oferirea unui program de instruire profesorilor de 
liceu în vederea dezvoltării şi actualizării competenţelor metodologice, cu accent pe instruirea centrată pe 
cel ce învaţă, metode interactive, dezvoltarea gîndirii critice, a comunicării şi colaborării. 
 
Activităţi principale: 

1. Elaborarea suportului de curs 

2. Implementarea programului de instruire pentru formatorii naţionali – 24-26 februarie 2011 

3. Implementarea programului de instruire cu durata de 3 zile pentru formatorii locali şi şefii Centrelor 

Metodice (cca 800 persoane) – 5-27 martie 2011 

4. Organizarea programului de instruire pentru toţi profesorii de liceu din mediul rural (cca 9500 

persoane) – 28 martie-10 mai 2011 

 

 

Programul de formare, prevăzut pentru 24 de ore şi avînd 7 subiecte, a constituit suportul trainingului 
metodologic pentru 24 de formatori naţionali. Aceştia, la rîndul lor, au facilitat instruirea a 785 de 
formatori locali: cîte 2 delegaţi din fiecare liceu. În urma activităţilor din teritoriu, realizate pe parcursul a 
două luni de zile, au fost instruite 7474 de cadre didactice. Toţi cei antrenaţi în program, fie formator, fie 
participant, au primit certificate care confirmă acest fapt. 

Activităţile de formare au fost organizate în cîteva etape. Prima – instruirea a 20 de formatori naţionali – a 
avut loc în perioada 24-26 februarie şi a fost facilitată de cei 4 coautori ai suportului de curs. În cadrul 
acesteia, s-au testat conţinuturile elaborate. Fiecare din activităţile din etapa următoare, 
destinate formatorilor locali, a durat 3 zile. Programul de formare pentru cele 50 de grupe de cadre 
didactice a avut loc între 5 şi 27 martie, Fiecare participant, viitor formator local, a beneficiat de suportul de 
curs în variantă hard şi de un CD cu toate materialele didactice necesare activităţilor în teren – suport de 



 

15 

 

curs, chestionar de evaluare finală, model raport formator local, TOR formatori locali – în limbile română şi 
rusă. Pe toată perioada programului, procesul a fost monitorizat de echipa C.E. PRO DIDACTICA, asigurîndu-
se, astfel, condiţiile necesare pentru realizarea calitativă a trainingului. 

O altă formare, cea mai valoroasă prin numărul de participanţi – 7474 de profesori de liceu, s-a desfăşurat, 
în perioada 15 martie-10 mai, în 375 de licee din republică, inclusiv în instituţiile cu predare în limba 
română din localităţile din stînga Nistrului. Activităţile au fost facilitate de 750 de formatori locali şi s-au 
desfăşurat, conform agendei şi orarului aprobat de fiecare instituţie, în toate raioanele, inclusiv în UTA 
Găgăuzia. 

 

Rezultate: 

1. A fost elaborat suportul didactic necesar pentru instruirea formatorilor naţionali, locali şi a tuturor 
cadrelor didactice, care lucrează în clasele X-XII din liceele din ţară. 

2. A fost asigurată logistica pentru activităţile de formare, inclusiv pentru instruirea formatorilor 
naţionali şi locali. 

3. Au fost realizate programe de instruire a cîte 24 de ore de formare, în 2 etape: 

Etapa 1. Activităţi de instruire pentru 785 formatori locali 

Etapa 2. Activităţi de instruire pentru 7474 cadre didactice, care lucrează în clasele X-XII din 375 
licee rurale din ţară. 
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4. OPTIMIZAREA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN UTA GĂGĂUZIA 

 

Scopul proiectului este de a contribui la o mai bună integrare socială în Republica Moldova a populaţiei 
şcolare alolingve, prin îmbunătăţirea predării şi învăţării limbii de stat în şcolile din Găgăuzia. 
 
Finanţator: Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi a Biroului Federal pentru Afaceri 
Externe al Germaniei. 
 
Buget: 26 185 EURO 
Perioada desfăşurării: 15 august-15 Decembrie 2011 
 
Beneficiari: profesorii care predau limba română pentru alolingvi la nivelul primar în instituţiile şcolare din 
UTA Găgăuzia. 
 

Activităţi principale: 

 Proiectarea programului de instruire pentru profesori şi elaborarea suportului de curs; 

 Oferirea unui program de instruire de 5 zile, în metodologia de predare a limbii române pentru 

vorbitorii alolingvi la 116 de profesori de limbă română din 50 de şcoli locale; 

 Activitatea de follow-up 

 
Astfel, proiectul s-a axat în special pe oferirea unui program de formare pentru profesorii de limba română 
din şcolile primare din Găgăuzia. Un grup de formatori a fost organizat în acest scop, care, pe lîngă 
programele de formare pentru cadrele didactice au participat la dezvoltarea conceptului programului de 
formare şi a suportului de curs. 
Formarea s-a desfăşurat în perioadele 10-14 octombrie şi 30 octombrie-4 noiembrie 2011 în oraşul 
Chişinău, la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Profesorii participanţi au fost înscrişi într-un 
program de formare de 5 zile, care a avut ca scop dobîndirea de cunoştinţe şi a dat posibilitatea de a 
îmbunătăţi şi actualiza competenţele metodologice de predare-învăţare-evaluare a limbii române în şcoala 
primară, aplicarea de tehnologii moderne de învăţare, axate pe elev. În scopul de a spori eficienţa 
programului de instruire, de a aprofunda şi a extinde cadrul experienţei cursanţilor, au fost organizate 
ateliere de lucru şi lecţii publice în clasele primare de la cîteva licee din Chişinău. În mod tradiţional, în 
cadrul programelor de formare profesională organizate de către Centru, cursanţilor le-au fost oferite 
suporturi de curs, pe care le pot folosi oricînd în timpul activităţilor de zi cu zi. 
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Rezultate: 

 112 profesori (din 116 planificaţi) au participat la formare 

 110 cadre didactice competente, certificate 

 10 formatori implicaţi în programul de formare 

 Un program de 5 zile de formare şi o zi follow-up 

 Un hand-out de 60 de pagini pentru curs 

 O fişă de curs bazată pe dezvoltarea competenţelor metodologice şi axată pe elev 

 Nivel ridicat de satisfacţie a participanţilor 

 Instruirea a fost organizată în timp util (la începutul anului şcolar, prin punerea în aplicare a planurilor de 

învăţămînt bazate pe dezvoltarea competenţelor) 

 Grupul-ţintă a fost selectat în mod corespunzător – nici-o altă organizaţie din Republica Moldova 

(instituţie guvernamentală sau ONG), nu a organizat vreodată un curs de formare profesională pentru 

profesorii care predau limba română ca a doua limbă în şcolile primare. Mai mult decît atît, 33% dintre 

participanţii la training nu au mai participat la un program de formare niciodată, şi 12%, dintre profesori 

nu au beneficiat de un program de formare profesională în ultimii 7 ani (chiar dacă acum există o 

mulţime de schimbări în sistemul de învăţămînt din Moldova, inclusiv punerea în aplicare a 

curriculumului modernizat bazat pe competenţe) 

 Cadrele didactice au devenit mai încrezătoare în ceea ce fac, sînt mult mai optimiste şi doresc să 

contribuie la sporirea calităţii predării-învăţării limbii române. 
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IV. SERVICII 2011 
 

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, şi este dotat cu: 
 

 sală de conferinţe/bibliotecă, în care pot fi găsite peste şase mii de titluri de carte didactică şi de 
referinţă pe domeniile: management general şi educaţional, pedagogie şi didactică generală, 
didactica disciplinelor umanistice şi exacte, psihologie etc. (în limbile română, rusă, engleză şi 
franceză); 

 patru săli pentru cursuri şi activităţi pe grupuri; 

 echipament de ultimă oră pentru activităţile de training: retroproiectoare, multimedia, table tip 
flipchart, copiator, aparataj video şi audio, calculatoare, imprimante etc. 

 
În anul 2011, 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 s-au realizat atît 
la Centru, 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. Atît conţinuturile, cît şi durata 
cursurilor au fost construite în baza doleanţelor şi necesităţilor participanţilor. 
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 2011 echipa de formatori a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a răspuns 
necesităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale, prestînd o gama variată de servicii, 
inclusiv pentru: 
 

 Colegiul Financiar Bancar, Chişinău – Competenţele şi Curriculumul Naţional Modernizat; 

 Academia de Studii Economice – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive; 

 Liceul Teoretic Zubreşti, r. Străşeni – Implementarea curriculumului modernizat. Formare de 
competenţe prin strategii didactice interactive; 

 Grădiniţa nr.20, sect. Buiucani, Chişinău – Planificarea strategică. Elaborarea planului de dezvoltare 
a instituţiei educaţionale; 

 Colegiul Naţional ce Comerţ, Chişinău – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive; 

 Servicii Grădiniţe – Managementul educaţional. Elaborarea planului de dezvoltare a instituţiei 
educaţionale, sect. Ciocana; 

 Servicii Grădiniţe – Elaborarea planului de dezvoltare a instituţiei educaţionale, sect. Botanica; 

 Servicii DGÎTS Floreşti – Metode şi tehnici interactive; 

 Servicii DGÎTS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru învăţători; 

 Servicii DGÎTS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru profesorii de educaţie 
tehnologică; 

 Servicii Soroca – Cunoaşterea de sine şi comunicarea interpersonală; 

http://www.prodidactica.md/
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 Şcoala Internat Hînceşti – Stilurile de educaţie; 

 Şcoala Internat Hînceşti – Proiectarea didactică; 

 Baccealia, r. Căuşeni – Evaluarea continuă la clasă; 

 Tîrnova, Donduşeni – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive; 

 DGÎTS Soroca – Managementul strategic; 

 DGÎTS Rîşcani – Program complex pentru învăţători. Psihopedagogie şi didactici particulare; 

 DGÎTS Rîşcani – Program complex pentru educatori. Psihopedagogie şi didactici particulare; 

 DGÎTS Orhei – Program complex pentru învăţători. Psihopedagogie şi didactica disciplinelor; 

 LT Logăneşti, Hînceşti – Program complex pentru cadre didactice; 

 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” – Evaluarea rezultatelor academice 
şi ale competenţelor studenţilor; 

 DGETS Leova – Implementarea curriculumului modernizat la limba şi lit. română; 

 LT „Gr.Vieru” Băcioi, mun.Chişinău – Program complex de formare a cadrelor didactice; 

 LT “Litterarum”, Chişinău – Program complex de formare a cadrelor didactice; 

 DGETS Soroca – Program de formare pentru învăţători. Didactica disciplinelor; 

 DGETS Donduşeni – Program complex de formare pentru învăţători; 

 DGETS Ungheni – Program complex de formare pentru învăţători; 

 DGETS Ungheni – Program complex de formare pentru profesorii de limba şi literatura română; 

 Gimnaziul Codreanca, Străşeni – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive. 
 
 
Echipa de formatori implicaţi: 
 
Ludmila Afteni, Stela Baltag, Viorel Bocancea, Lidia Bezniţchi, Nina Bernaz, Elena Cartaleanu, Tatiana 
Cartaleanu, Rodica Calistru, Olga Cosovan, Pavel Cerbuşca, Tamara Cerbuşca, Elena Dubinin, Rodica Eşanu, 
Victor Efrim, Galina Filip, Viorica Goraş-Postică, Gheorghe Gîrneţ, Rodica Solovei, Lia Sclifos, Daniela State, 
Victor Sînchetru, Livia State, Sergiu Timotin, Angela Tomiţă, Oxana Şevcenco, Svetlana Şişcanu, Mariana 
Marin, Livia Mărginean, Nina Mîndru, Tatiana Moca, Viorica Rotaru, Natalia Zotea. 
 
Total cursanţi: 957 de persoane 
 
 

Coordonator program: Lilia Nahaba 
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V. PAIDEIA – CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE 
 
În octombrie 2011 a fost relansată activitatea 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. Subiectele înaintate au provocat discuţii şi dezbateri 
constructive, schimb eficient de opinii şi experienţă. Atmosfera plăcută şi degajată, competenţa şi 
profesionalismul facilitatorilor, interesul participanţilor pentru subiectele discutate au contribuit la 
desfăşurarea cu succes a acestor activităţi. 
Printre subiectele abordate se numără: 
 

 Formarea competenţelor de cercetare la elevi; 

 Transdisciplinaritatea în formarea competenţelor; 

 Designul unităţii de învăţare; 

 Strategii de formare a competenţei de comunicare orală şi scrisă. Ludicul, strategie de motivare a 
elevilor; 

 Competenţa de a învăţa să înveţi versus învăţarea utilizînd schemele. 

Participanţi: peste 100 de cadre didactice de la diverse instituţii de învăţămînt atît din municipiul Chişinău, 
cît şi din alte localităţi 

Coordonator program: Lilia Nahaba 
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VI. REVISTA DIDACTICA PRO 
 
Echipa redacţională: Mariana VATAMANU-CIOCANU, redactor-şef; Danil BOGDEA, redactor; Nicolae 
SUSANU, design grafic, tehnoredactare. 

Pe parcursul anului 2011 au apărut 6 numere ale revistei de teorie şi practică educaţională DIDACTICA 
PRO..., într-un tiraj de 1200 de exemplare fiecare. 

Revista a fost distribuită prin intermediul mai multor agenţii (POŞTA MOLDOVEI, MOLDPRESA, USP-PRESA, 
PRESS INFORM-CURIER), avînd cca 1100 de abonaţi. 

Nr. 1 Formare de competenţe 

 Învăţămîntul centrat pe competenţe: abordare teleologică  

 Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile de biologie 

 Competenţa lexicală, o necunoscută 

 Resurse metodologice pentru formarea competenţelor 

 Realizarea proiectului în cadrul orelor de biologie etc. 
 
Nr. 2 Din nou despre competenţe 

 Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate  

 Managerul de proiect: competenţe reclamate de piaţa educaţională 

 Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile 
de chimie 

 Context prietenos la gen în şcoală 

 Formarea atitudinii pozitive faţă de natură la preşcolari etc. 
 
Nr. 3 Competenţele-cheie şi educaţia permanentă 

 Experienţa învăţării  

 Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile de fizică 

 Competenţele educaţiei lingvistice şi literare 

 Formarea iniţială a lucrătorului de tineret 

 Filozofia practică a familiei etc. 
 
Nr. 4 Competenţe versus obiective 

 Dezvoltarea curriculumului şcolar prin perspective principiului optimizării 

 Modelul CECERE – instrument de proiectare constructivistă a activităţii 
educaţionale 

 Educaţia axată pe competenţe în formarea iniţială a specialiştilor din 
domeniul construcţii  

 Rolul interdisciplinarităţii Matematică-Informatică 

 Calculatorul la ora de dirigenţe etc. 
 
Nr. 5-6 Educaţie nonformală 

 Leadership educaţional  

 Educaţie pentru timpul liber 

 Proiectarea atelierelor ca formă de organizare interactivă 

 Formarea competenţei de formulare a problemelor în învăţământul 
matematic primar 

 Strategii euristice de învăţare eficientă a matematicii 

 Competenţa-cheie a învăţa să înveţi 

 Formarea competenţei de formulare a problemelor în învăţămîntul primar etc. 
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VII. BIBLIOTECA PRO DIDACTICA 

Leadership educaţional – o provocare pentru dezvoltarea profesională 
a cadrelor didactice 

Coordonatoare: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE  
 
Cuprins: 

 Introducere 

 Proiectul internaţional Leadership educaţional: o nouă provocare pentru 

dezvoltarea 

personală şi profesională a cadrelor didactice 

 Cronică de proiect 

 Aspecte educative ale leadershipului paideutic 

 Cultura organizaţională 

 Proiectul de dezvoltare profesională – oportunitate pentru a deveni lider 

 Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză prin explorarea inteligenţelor multiple 

 Valorificarea inteligenţelor multiple la orele de limbă şi literatură română (clasa a IX-a) 

 Formarea competenţei de a învăţa să înveţi prin stimularea motivaţiei de învăţare 

 Abordarea interdisciplinară a orelor de chimie 

 Îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev ca dimensiune a managementului clasei 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la lecţiile de limba engleză 

 Abordarea interdisciplinară a educaţiei pentru un mod sănătos de viaţă 

 Eficientizarea strategiilor didactice în cadrul orelor de limba engleză 

 Cum poate deveni matematica atractivă pentru elevii de gimnaziu 

 Optimizarea activităţilor diferenţiate în cadrul orelor de limba rusă 

 Învăţarea creativă în cadrul orelor de limba şi literatura română în ciclul primar 

 Utilizarea softului educaţional şi a tablei interactive la lecţiile de chimie 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin utilizarea metodelor interactive la lecţiile de limba engleză 

 Stimularea analizei şi sintezei în gîndirea matematică prin intermediul rezolvării problemelor cu text 

 Aplicarea tehnologiilor informaţionale în asigurarea unui management de calitate 

 Activitatea de dezvoltare în cadrul leadershipului educaţional. Instrumente pentru desfăşurarea şi 

monitorizarea cercetărilor aplicative 

 Ingrediente cheie pentru ridicarea performanţei şcolii prin exercitarea capacităţilor de lider ale 

profesiilor. 

 
 

 


