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Destinaţia studiilor:

Cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic
secundar și postsecundar
 Aplicarea principiilor didactice în vederea eficientizării
a procesului de educație a adulților.
 Formarea unui stil propriu de predare și ghidare a
studenților în procesul de învățare și evaluare formativă
a rezultatelor lor
 Elaborarea produselor curriculare: programa analitică,
curriculum, proiect de lungă şi scurtă durată.
 Aplicarea principiilor psihopedagocice în proiectarea,
pregătire a unui curs de lecții.
 Relaţionare şi comunicare constructivă în mediul social
şi didactic.
 Utilizarea metodologiilor de predare eficientă.
 Aplicarea metodelor adecvate formarii competențelor
de specialitate.
 Crearea condițiilor optime în cadrul lecțiilor pentru a
spori activismul și interesul studenților pentru învățare.
 Evaluarea obiectivă a rezultatelor academice și
dezvoltarea capacității de autoevaluare la studenți..
 Respectarea criteriilor de evaluare a calităţii produsului
obţinut în timpul predării şi învățării.
 Formarea concepției despre modelul de învățământ axat
pe formarea competențelor.
 Proiectarea strategiilor didactice în corelație cu
obiectivele curriculare și formarea competențelor.
 Elaborarea tacticii de implementate a metodelor de
învățare prin acțiune, prin cercetare și descoperire, prin
problematizare.
 Proiectarea modelului de evaluare a competențelor.
 Utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ,
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realizarea şi utilizarea materialelor didactice specifice
acestora.
Formarea unei atitudine responsabile faţă de rezultatele
activității didactice.
Aplicarea conştientă şi corectă a cunoştinţelor de
didactică generală în activitatea de predare a
disciplinelor tehnice.
Optimizarea activității didactice sub raportul formelor
de organizare și desfășurare a predării – învățării
Aplicarea cunoştinţele noi în implementarea
strategiilor de învăţare semnificativă în grupa de
studenţi, formându-le abilităţi metacognitive și de
interrelaționare.
Identificarea oportunităţilor de eficientizare a
procesului educaţional.
Desfășurarea unui învățământ activ-participativ.
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