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Agenda seminarului 

Metode moderne de predare în contextul învățământului dual  

12. - 16.02.2018 

 

Obiectivele şi conţinutul seminarului  

Participanţii vor fi capabili să elaboreze conceptul lecţiei orientate spre acţiune, să 

selecteze metodele de predare în dependenţă de grupul-ţintă şi să le aplice în situaţia 

de învăţare specifică. Ei vor face cunoştinţă cu metode noi şi vor antrena aplicarea lor. 

Este introdus un sistem de stagii și asistenţă reciprocă la ore, cu scopul creşterii calităţii 

predării. 

În particular, se propune realizarea următoarelor conţinuturi: 

 Cerinţele faţă de organizarea lecţiei în contextul învățământului dual 

 Elaborarea curriculum-ului din perspectiva învăţământului profesional dual 

 Orientarea spre acţiune – principiu didactic 

 Trecerea în revistă a macro- şi micrometodelor în cadrul lecţiei de instruire 

profesională 

 Prezentarea metodelor, exemple practice 

 Exerciţii practice pentru metodele selectate 

  

Planificarea seminarului 

Orele de seminar sunt desfășurate sub forma unui consens activ. Pe lângă prelegerile 

ţinute de referenţi, participanţii vor lucra activ în grup şi vor avea posibilitatea nu doar să 

facă cunoştinţă cu metodele orientate spre acţiune, dar şi să le aplice direct la 

prelucrarea sarcinilor. 

Datorită organizării în comun de către ambii experţi a seminarului, la training ar putea 

participa un grup mai numeros. Cerinţele faţă de sala în care va fi organizat seminarul: 

 Ecran şi proiector pentru vizualizarea prezentărilor, exemplelor, secvenţelor 

video 

 Mese aranjate pentru lucrul în grup, max. 6 participanţi în grup 

 Pinboard şi whiteboard pentru lucrul interactiv 

 Valiză cu materiale didactice auxiliare  

 Alimentare cu energie electrică pentru laptop-uri 

 Acces la internet prin WiFi sau prin cablu 

În cazul în care sala de seminar se împarte, atunci în timpul lucrului în grup respectivul 

expert poate participa în activitate. 

  



 
 
 
 
  
 

Proiectul “Reforma structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) în Republica Moldova”  
Republica Moldova, Chișinău, MD-2009, Str. A. Bernardazzi, 66, et. 5, Tel: +373 22 238 428 

 
Agenda seminarului 
 
Data: 12.02.2108 Cerinţele faţă de organizarea lecţiei în contextul învățământului 

dual  
 

Ora 

09:00 – 10:30  Deschiderea lucrărilor seminarului  
Prezentarea experţilor germani  

 Prezentarea participanţilor 

 Sondarea aşteptărilor participanţilor de la seminar prin 
intermediul micrometodei „Sondaj pe fişe“ 

 Explicarea metodei, exemple de aplicare 

 Prezentarea conţinutului seminarului 

 Discuţii 
 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 
 

10:45 – 12:15  Elaborarea elementelor structurale ale învăţământului 
profesional-tehnic în sistem dual 

o câmpuri de acţiune 
o câmpuri de învăţare 
o situaţii de învăţare 

 Lucrul în grup: descrierea unui exemplu de situaţie de 
învăţare  
 

12:15 – 13:00 Prânz 
 

13:00 – 14:30  Prezentarea rezultatelor lucrului în grup 

 Explicarea micrometodei „lucru în grup“ 

 Avantajele lucrului în grup, la ce se va atrage atenţie  

 Elaborarea scenariilor de aplicare posibile  
 

14:30 – 14:45 Pauză de cafea 
 

14:45 – 16:15  Obiectivele învăţământului profesional-tehnic în sistem dual 
o Competenţa profesională ca obiectiv central 
o Elaborarea căilor de achiziţionare a competenţei de 

acțiune profesională 

 Discuţii 

 Rezumatul primei zile de seminar 
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Data: 13.02.2108 Elaborarea curriculum-ului din perspectiva învăţământului 

profesional-tehnic în sistem dual Ora 

09:00 – 10:30  Bazele elaborării curriculum-ului 
o Procesul de elaborare a curriculum-ului 
o Metodica elaborării curriculum-ului 

 Discuţii 
 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 
 

10:45 – 12:15  Realizarea analizei situaţiei în întreprindere 
o Deducerea competenţelor profesionale necesare 
o Definirea abordărilor de elaborare a curriculum-ului 

 Discuţii 
 

12:15 – 13:00 Prânz 
 

13:00 – 14:30  Training Needs Assessment (analiza necesităţilor de 
instruire) ca instrument 

 Pregătirea pentru elaborarea curriculum-ului 
o Planificare 
o Realizare 
o Evaluare 

 

14:30 – 14:45 Pauza de cafea 
 

14:45 – 16:15  Lucru în grup:  
Formularea unei abordări privind elaborarea curriculum-ului 
în baza unui exemplu ales de sine stătător 

 Rezumatul zilei de seminar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 

Proiectul “Reforma structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) în Republica Moldova”  
Republica Moldova, Chișinău, MD-2009, Str. A. Bernardazzi, 66, et. 5, Tel: +373 22 238 428 

 
 
 
 
 

Data: 14.02.2108 Orientarea spre acţiune şi metode de predare orientate spre 
acţiune 
 

Ora 

09:00 – 10:30  Principiul orientării spre acţiune / activitate completă 

 Elaborarea unei activităţi complete în baza unui exemplu 
(lucru în grup) 

 Prezentarea exemplelor selectate 

 Discuţii 
 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 
 

10:45 – 12:15  Trecerea în revistă a metodelor de predare orientate spre 
acţiune 

o Micrometode 
o Macrometode 

 Exemple de aplicare  
 

12:15 – 13:00 Prânz 
 

13:00 – 14:30  Prezentarea micrometodelor spre evaluarea lor 
o Metoda flash (metoda observaţiilor instantanee) 
o Metoda cubului 
o Metoda outbox 
o Metoda semaforului 
o Hârtia de un minut (One Minute Paper) 
o Metoda ratingului 

 Exemple de aplicare 
 

14:30 – 14:45 Pauză de cafea 
 

14:45 – 16:15  Aplicarea unei metode selectate cu descrierea cazului 
concret de aplicare (lucru în grup) 

o Prezentarea rezultatelor 
o Discuţii 

 Rezumatul zilei a treia de seminar 
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Data: 15.02.2108 Macrometode orientate spre acţiune 
 Ora 

09:00 – 10:30  Explicarea macrometodei explorării 
o Specificul 
o Realizare 
o Materialele necesare 

 Discuţii 
 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 
 

10:45 – 12:15  Explicarea metodei textului introductiv 

o Specificul 

o Realizare 

o Materialele necesare 

 Discuţii 
 

12:15 – 13:00 Prânz 
 

13:00 – 14:30  Lucru în grup: Aplicarea unei macrometode  
(50% text introductiv, 50% explorare) 

o Elaborarea obiectivului instruirii 
o Pregătire 
o Realizare 

 

14:30 – 14:45 Pauză de cafea 
 

14:45 – 16:15  Lucru în grup: Aplicarea unei macrometode  

(50% text introductiv, 50% explorare) 

o Evaluare 

o Prezentare 

 Discutarea rezultatelor 

 Rezumatul zilei de seminar 
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Data: 16.02.2108 Macrometodele orientate spre acţiune, în aplicare 
 Ora 

09:00 – 10:30  Explicarea metodei proiectelor 
o Specificul 
o Realizare 
o Materialele necesare 

 Discuţii 
 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 
 

10:45 – 12:15  Lucru în grup: aplicarea metodei proiectelor  

o Elaborarea obiectivelor proiectului 

o Pregătirea documentaţiei proiectului 

o Realizarea unui proiect-simulare 
 

12:15 – 13:00 Prânz 
 

13:00 – 14:30  Lucru în grup: Aplicarea unei macrometode 

o Evaluarea rezultatelor proiectului 

o Prezentarea rezultatelor lucrului în grup 

14:30 – 14:45 Pauză de cafea 
 

14:45 – 16:15  Recapitularea activităţilor seminarului 

 Evaluarea utilizând micrometoda selectată 

 Discuţii 

 Înmânarea certificatelor de participare 

 
 


