
În perioada 10-11 decembrie 2015, în incinta Universităţii 

de Stat din Tiraspol a avut loc Şedinţa de Lansare a 

proiectului Erasmus+ Capacity Building 

,,Creating Moldovan E-network for promoting e-

teaching in the continuing professional education” cu 

nr. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. 

Acest proiect este unul de Consolidare a capacităţilor şi îşi 

propune să creeze la nivel naţional a E-rețelei pentru 

promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă. 

Acronimul acestui proiect este TEACH ME  

 

La eveniment au participat atît partenerii din UE cît şi cei din 

RM, astfel: 

Partenerii UE ai acestui proiect sunt: 

1. Universitatea Fachhochschule des Mittelstands - 

Bielefeld, Germania – coordonatorul proiectului 

2. Universite de Nice Sophia Antipolis – Nice, Franţa 

3. Kingston University Higher Education Corporation - Kingston Upon Thames, Anglia 

4. Nacionaline Distancinio Mokymo Asociacija – Kaunas, Lituania 

5. World University Service of the Mediterranean – Girona, Spania 

 

Partenerii din RM participanţi ai proiectului sunt: 

1. Universitatea de Stat din Tiraspol 

2. Universitatea de Sta Alecu Russo din Balti 

3. Universitatea Tehnica a Moldovei 

4. Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu" din Cahul 

5. Universitatea de Stat din Comrat 

6. Universitatea Agrara de Stat din Moldova 

7. Institutul de Formare Continua 

 

 

Obiectivul de bază constă în Modernizarea sistemului de Formare Profesională Continuă prin 

valorificarea potențialului metodologiei e-Learning și utilizarea ulterioară a acesteia la elaborarea unor 

cursuri inovatoare pentru LLL, care vor contribui la schimbarea paradigmelor de predare-învățare-

evaluare. 

 

 

Durata 

15.10.2015 – 14.10.2018 

Surse de finanțare 

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, 

surse proprii 

Bugetul total 

683 225 Euro 



Rolul Universităţii și a Centrului de Formare Continuă în acest proiect constă în: 

 Analiza celor mai bune practici cu privire la educația profesională continuă  în MD & EU  

 Participarea la seminariile naționale de experți 

 Vizite de lucru și participarea la seminariile organizate în cadrul proiectului de către partenerii 

europeni 

 Crearea rețele și stabilirea Centrelor de Formare Profesională Continuă (CFPC) 

 Participarea la traininguri pentru cadrele didactice și personalul tehnic al CFPC 

 Elaborarea unor orientări privind e-predarea 

 Revizuirea  și adaptarea cursurilor existente, selectate în conformitate cu  metodologia de 

eLearning 

 Crearea de multimedia și resurse digitale de învățare 

 Testarea, evaluarea si integrarea cursurilor pilot în programele de CFPC 

 

Rezultatele preconizate 

o E-rețea de Centre de FPC din instituțiile partenere din Republica Moldova. 

o Două cursuri inovative pentru FPC a cadrelor didactice acreditate. 

o Personal academic al centrelor de FPC instruit în cheia aplicării tehnologiilor e-Learning și a abordărilor 

pedagogice inovative. 

o Cursuri de FPC reproiectate, testate și puse în aplicare. 

o Cadre didactice universitare instruite în cheia aplicării tehnologiilor e-Learning și a abordărilor 

pedagogice inovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


