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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului  

Scopul proiectului constă în crearea unui cadru de referință care să asigure abordarea 

modernă a inovațiilor în educație.  

Au fost propuse spre realizare următoarele obiective: 

Pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018: 

 Elaborarea cadrului de referință teoretică a problematicii cercetării; 

 Identificarea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație; 

 Conturarea profilului cadrului didactic inovator; 

 Identificarea condițiilor de promovare a inovațiilor în instituția de învățământ. 

Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019: 

 Elaborarea și prezentarea comunicărilor în cadrul manifestărilor științifice; 

 Elaborarea și publicare articolelor științifice; 

 Publicarea ghidului pentru cadrele didactice și manageriale „Managementul inovațiilor în 

educație”. 

 

2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

Încurajarea activităţii de inovare a devenit actualmente un imperativ extrem de important 

al politicilor tuturor ţărilor înrolate în edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Inovarea, astfel, 

devenind nucleul Strategiei Europa 2020 semnată de statele membre în cadrul Consiliului 

European din iunie 2010. Strategia pentru inovare a UE este construită în jurul a cinci priorităţi, 

ce pot servi drept bază pentru o abordare strategică amplă orientată spre promovarea inovării la 

etapa contemporană:  

 Mobilizarea oamenilor să inoveze; 

 Declanşarea inovărilor în organizaţii; 

 Crearea şi aplicarea cunoştinţelor; 

 Aplicarea inovărilor pentru a răspunde provocărilor globale şi sociale; 

 Îmbunătăţirea managementului şi a măsurilor pentru implementarea politicilor pentru 

inovare. 

Iniţiativa „O Uniune a inovării”, una dintre cele şapte iniţiative emblematice anunţate în 

Strategia Europa 2020, abordează conceptul de inovare într-un sens mai larg: atât inovarea 

bazată pe cercetare, cât şi cercetarea care vizează modelele comerciale, proiectarea, strategiile de 

marcă şi serviciile care aduc utilizatorilor o valoare adăugată şi în care Europa are talente 

excepţionale. Creativitatea şi diversitatea cetăţenilor şi forţa industriilor creative europene oferă 

un potenţial considerabil de a genera creştere şi de a crea noi locuri de muncă prin inovare.  
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În Republica Moldova implementarea „triunghiului cunoaşterii” – educaţie-cercetare-

inovare reprezintă de asemenea un imperativ pentru procesul de dezvoltare a ţării. Instituțiilor de 

învățământ le revine rolul de a forma și dezvolta spiritul inovator la tânăra generație. Inovarea în 

instituția de învățământ nu este un scop în sine, ea este condiţia prealabilă pentru crearea unei 

școli bazate pe cunoaştere şi o prioritate absolută pentru sporirea competitivităţii instituționale. 

Documentele de politici educaționale care au fundamentat cercetarea au fost:  

 Codul Educației al Republicii Moldova.  

 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.  

 Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020.  

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”.  

 Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru 

competitivitate”.  

 Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.  

 Standardele de competenţă profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general.  

Studiul realizat reprezintă o analiză generală a factorilor ce asigură transferul de inovații 

în educație și asigură punctul de pornire pentru identificarea condițiilor de implementare 

eficientă a schimbării. Studiul poate fi considerat un suport informativ pentru persoanele 

interesate în vederea dezvoltării culturii inovării la nivel de instituție de învățământ. 

Scopul studiului: identificarea factorilor ce asigură eficiența transferului de inovații în 

instituțiile de învățământ general. 

Obiectivele studiului: 

 Analiza înțelegerii semnificației conceptului de „inovație”;  

 Determinarea opiniei cadrelor didactice și manageriale privind procesul inovațional; 

 Constatarea prezenței elementelor culturii inovării în instituția de învățământ; 

 Identificarea nevoilor profesionale ce asigură transferul de inovații în educație. 

Metodele și instrumente de cercetare aplicate în cadrul studiului: tehnica de cercetare 

Delphi, anchetarea prin interviu de tip focus-grup și chestionar. 

Etapele studiului: 

 Documentarea bibliografică; 

 Stabilirea scopului, obiectivelor, variabilelor și indicatorilor cercetării; 

 Determinarea populației țintă și a eșantionului cercetării; 

 Elaborarea și aplicarea chestionarului; 

 Colectarea  și interpretarea datelor; 

 Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor;  

 Elaborarea concluziilor și recomandărilor; 
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 Definitivarea studiului. 

Descrierea instrumentelor de cercetare 

Tehnica de cercetare Delphi a fost aplicată pentru stabilirea variabilelor și indicatorilor 

cercetării, care au fundamentat elaborarea chestionarului pentru cadrele didactice și manageriale 

„Inovația în educație” fiind parcurse următoarele etape: 

 Elaborarea listei de întrebări deschise în funcţie de obiectivele cercetării; 

 Selectarea a 20 de experţi – cadre didactice universitare și preuniversitare; 

 Intervievarea în scris a experţilor prin poșta electronică; 

 Colectarea și interpretarea datelor obţinute; 

 Analiza rezultatelor obţinute. 

Chestionarul pentru cadrele didactice și manageriale „Inovația în educație” conţine 36 

itemi corelați cu variabilele și indicatorii cercetării (Tabelul 1) și poate fi accesat pe link-urile: 

https://docs.google.com/…/1Ad8f4CINvWcwc2FxhxDxjJsQl_n…/edit      

https://docs.google.com/…/1-Tlli7ZDrhyDB5uE7UtaRTC6uRT…/edit 

Tabelul 1. Corelarea variabile-indicatori-itemi 

Variabile Indicatori Itemi 

Dimensiunea individuală 

Competența profesională Cunoștințe despre inovație 1 - 3 

Abilități de implementare a inovațiilor 4 - 7 

Atitudini față de inovații 8 - 12 

Nevoile profesionale 

 

 

Siguranţa în activitatea inovativă 13 - 14 

Apartenența la grup inovativ 15 - 17 

Recunoașterea potențialului inovativ 18 - 21 

Autorealizarea și dezvoltarea carierei 22 - 24 

Dimensiunea  organizațională 

Proces inovațional Planificarea inovațiilor  25 - 28 

Implementarea inovațiilor 29 -  32 

Evaluarea eficienței inovațiilor 32 - 33 

Cultura inovării Valorile  34 

Credințele despre inovație 35 

Normele comportamentale inovative 36 

Populația-țintă a fost constituită din cadre didactice și cadre manageriale din 

învățământul general din zona de nord a Republicii Moldova. 

Eșantionul a fost selectat aleatoriu, iar gradul de eterogenitate a indivizilor incluși în 

eșantion a concis cu cel specific populației-țintă (caracterul eterogen a fost determinat în funcție 

de variabilele: vârsta, sexul, studiile, stagiul de activitate didactică/managerială, gradul 

https://docs.google.com/forms/d/1Ad8f4CINvWcwc2FxhxDxjJsQl_nWZWAIScK8p1CN8vM/edit?fbclid=IwAR3goo1NryGFdDpUpMQ0V9rRO-4qDol0pFjsAbFQDpWy0ejJoaxCJFz06h8
https://docs.google.com/forms/d/1-Tlli7ZDrhyDB5uE7UtaRTC6uRTPa4Je62HHeyq-iKU/edit?fbclid=IwAR0F4IAIwfbEDpILEzrmkqfDVqaPwcTdq4dUwSteN1p1HK7QZl4jwQNbYN0
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didactic/managerial, reședința). Numărul cadrelor didactice (CD) și cadrelor manageriale (CM) 

este reprezentat în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Numărul CD și CM conform tipurilor de instituții 

Tipul instituției, localitatea Numărul de respondenți 

CD CM 

Instituție de educație timpurie  62 21 

Școală primară 27 12 

Gimnaziu 77 27 

Liceu 50 19 

Total CD/CM  216 79 

 

Ponderea instituțiilor după tipul de reședință în care activează respondenții din eșantion 

sunt reflectate în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Ponderea instituțiilor din mediul urban și rural 

Tipul instituției Urban Rural Total 

Instituții preșcolare 28,88% (26) 6,66% (6) 35,55%(32) 

Școală primară 1,1% (1) 12,22%(11) 13,33%(12) 

Gimnaziu 11,11%(10) 18,88% (17) 30,00% (27) 

Liceu Teoretic 16,66% (15) 4,44% (4) 21,11% (19) 

Total 57,77 % (52) 42,22% (38) 90 

 

Rezultatele obținute în urma studiului din 2018 și a activităților de elaborare a suportului 

metodic din 2019 pentru cadre didactice și manageriale au fost următoarele: 

 Indicatorul: Definiri ale termenului de inovație 

Rezultate studiu (2018): 

Răspunsurile respondenților au fost grupate în dependență de sinonimul la care au apelat 

pentru a explica termenul de inovație. Cu o schimbare spre rezultate mai bune au asociat inovația 

41,56% de CD și 33,33% de CM. Prin prisma noțiunii de noutate inovația a fost definită de 

33,77% de CD și 48,15% de CM. Alte 16,88% de CD și 14,82% de CD au utilizat noțiunea de 

îmbunătățire. Aşadar, conceptul de inovaţie, în viziunea respondenților, păstrează ideea generală 

de îmbunătăţire a procesului educațional printr-o alocare structural nouă a resurselor disponibile. 

Nu au dat răspuns 7,79% de CD și 3,70% de CM, rezultat ce denotă un nivel înalt de cunoaștere 

generală a termenului. 

Recomandări metodice (2019): 

- Inovaţia în învăţământ are nevoie de o teleologie ştiinţifică bine determinată;  

- Inovația se cere a fi analizată profund de către cadrele didactice și manageriale, fiindcă de ea 

depinde asigurarea succesului şi realizarea unei educații de calitate; 
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- Este necesară delimitarea clară a structurii, etapelor implementării inovaţiilor, tipurilor de 

inovaţii; trebuie să fie conştientizat locul şi rolul activităţii inovaţionale în spaţiul educaţional 

al instituţiei.  

 Indicatorul: Definiri ale scopului inovației în educație 

Rezultate studiu (2018): 

Cel mai mare procent de CD – 46,32% și de CM – 38,37% consideră că scopul inovației 

în educație este de asigurare a calității educației. Opinia este formată ca rezultat al preocupărilor 

din ultimele decenii dedicate managementului calității în educație. 20,78% de CD și 23,46% de 

CM au fost de părerea că anume motivarea pentru învățare reprezintă scopul inovației. 

Considerăm că și-au lăsat amprenta teoriile și practice individualizării instruirii și centrării pe 

subiectul educației. Modernizarea mediului educațional, ca scop al educației, a fost selectată de 

13,42% de CD și 18,52% de CM. 4,76% de CD și 8,64% de CM au menționat că scopul 

inovației constă în pregătirea pentru viață. 6,93% de CD și 3,70% de CM consideră că scopul ar 

fi facilitarea comunicării interpersonale. Nu au răspuns 7,79% de CD și 3,70% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Corelarea finalităților strategice instituționale cu scopurile inovaționale; 

- Asigurarea transparenței scopurilor și obiectivelor activităților inovaționale, astfel încât 

tuturor să le fie clară direcția de acțiune. 

 Indicatorul: Tipuri cunoscute de inovații în educație 

Rezultate studiu (2018): 

Răspunsurile structurate în domeniul TIC au fost cel mai frecvente, fiind oferite de 32,9% de 

CD, dar nu și de CM – 12,35%. Inovațiile ce vizează Strategiile de evaluare sunt cunoscute de 

22,51% de CD și 3,70% de CM. În compartimentul Strategii de predare-învățare au fost 

clasificate răspunsurile a celor 11,26,% de CD și 17,20% de CM. Curriculum modernizat, ca 

inovație a fost indicat de 4,76% de CD și de 33,33% de CM. Inovații ce vizează Incluziunea 

copiilor cu CES sunt cunoscute de 2,60% de CD și 18,52% de CM. Nu au răspuns 25,97% de 

CD și 11,11% de CM. O explicație ar fi slaba cunoaștere a tipologiei inovațiilor în educație și 

lipsa curajului de exprimare liberă bazată doar pe propria experiență. 

Recomandări metodice (2019): 

- Cunoştinţele despre natura inovaţiilor trebuie să reprezinte ajutorul managerului instituţiei în 

cadrul prognozării, planificării, organizării, implementării inovaţiilor în managementul 

instituţiei. 

 Indicatorul: Inovații implementate 

Rezultate studiu (2018): 
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Inovațiile din domeniul TIC sunt cele mai frecvent aplicate de către respondenți: 31,17% de 

CD și 22,22% de CM, rezultat explicat de tendințele societății digitale care influențează direct 

mediul intern al instituției de învățământ. Următoarea după ponderea răspunsurilor este opțiunea 

Nu au răspuns, care a fost indicată de  27,27% de CD și 14,82% de CM. Strategii de evaluare 

inovatoare sunt aplicate de către 14,72% de CD și 18,52% de CM. Evaluarea criterială introdusă 

în ultimii ani a determinat opiniile unui număr atât de mare de respondenți. Strategii de predare-

învățare sunt considerate în continuare drept un domeniu inovator fiind selectate de 12,99% de 

CD și 22,22% de CM. Procesul didactic axat pe cel ce învață solicită mereu schimbări, ajustări la 

modul de învățare al subiecților. Curriculum modernizat, aplicat cu statut de inovație, a fost 

indicat de 6,06% de CD și 14,82% de CM. Iar Incluziunea copiilor cu CES, a fost indicată ca 

inovație de 5,19% de CD și 3,70% de CM. 2,60% de CD și 14,82% de CM nu au implementat 

inovații.  

Recomandări metodice (2019): 

- Organizarea manifestărilor științifico-metodice în parteneriat cu universitățile și alte 

organizații responsabile de valorificarea inovațiilor în vederea asigurării accesului la 

resursele informaționale necesare. 

 Indicatorul: Succesele obținute în urma valorificării inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Cea mai mare parte a respondenților au menționat că în urma valorificării inovațiilor au 

obținut progres în învățare – 23,38% de CD și 14,82% de CM.  Interesul cognitiv sporit a fost 

apreciat de 10,39% de CD și 18,51% de CM. Rezultatele, în opinia noastră, sunt bune, deoarece 

una dintre condiţiile de bază ale implementării inovațiilor este cunoaşterea şi înţelegerea modului 

în care percep, gândesc şi îşi reprezintă realitatea cei implicați în procesul inovațional.  Un număr 

mediu de respondenți au specificat baza tehnico-materială modernizată – 15,58% de CD și 

11,11% de CM. Conform actelor normativ-reglatorii ale instituției de învățământ baza materială 

cuprinde: spații pentru procesul de educație și formare profesională și cercetare științifică, 

mijloace de învățământ și de cercetare aferente, biblioteci, edituri și tipografii, stațiuni didactice 

și de cercetare, unități de microproducție, ateliere școlare, ferme didactice, grădini botanice, 

terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case de cultură ale studenților, 

case ale corpului didactic, case universitare, tabere școlare, baze și complexe cultural-sportive, 

palate și case ale copiilor și elevilor, baze de odihnă și tratament, spații cu destinația de locuință, 

precum și orice alt obiect de patrimoniu destinat învățământului și salariaților din educație.  

Dezvoltarea profesională este specificată de 7,79% de CD și 14,82% de CM, în acest caz 

numărul redus de respondenți se datorează obligativității formării profesionale continue o dată la 

trei ani, precum și multiplelor cursuri, seminare metodice, conferințe organizate etc.  
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Creativitate este apreciată de 5,19% de CD și 11,11% de CM, iar parteneriatul 

educațional eficient de 4,55% de CD și 3,70% de CM. Un parteneriat eficient cu agenții 

educaționali, inclusiv cu părinții, sporește calitatea procesului educațional în general, al celui 

inovațional, în special. 

S-a înregistrat un număr mic de respondenți care au menționat că nu au avut succes – 

2,06% de CD și 11,11% de CM. Acest fapt ne-a îngrijorat, deoarece eșecul poate conduce la 

pesimism și la reducerea capacității de muncă a cadrelor didactice și a celor manageriale. 

Pe când numărul celor care nu au răspuns este destul de mare, în opinia noastră – 31,17% 

de CD și 14,82% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Contribuirea organelor ierarhic superioare la dezvoltarea proceselor inovaţionale în instituția 

de învățământ;  

- Pregătirea profesională a managerului în domeniul managementului inovaţional;  

- Realizarea complexului de inovaţii concomitent în diferite funcţii manageriale;  

- Respectarea cerințelor față de criteriile de apreciere: obiectivitate, stabilitate, grad de 

repetare, pregătirea pentru a stabili măsura de corespondenţă a obiectului de studiu cu 

etalonul. 

 Indicatorul: Dificultăți în implementarea inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Cel mai mare număr de respondenți Nu au răspuns: 29,88% de CD și 22,23%, 

Rezultatele indică un nivel scăzut de autoevaluare și reflecție asupra activității inovatoare 

realizate și o frică de eroare. Respondenții  sunt predispuși să ascundă temerile și riscurile pe 

care le simt pentru a nu fi considerați incompetenți. 27,70% de CD, au indicat drept dificultate 

Rezistența la schimbare. Cu 12,89% mai puține CM (14,81%) împărtășesc aceiași opinie.   Orice 

activitate nouă necesită mai multă pregătire teoretică, nenumărate exersări până la dezvoltarea 

abilităților. Astfel, Timpul insuficient, ca dificultate  a fost menționată de 7,36% de CD și 7,41% 

de CM. Resursele financiare insuficiente  sunt indicate ca barieră de 5,49% de CD și de 14,81% 

de CM.  Resurse TIC insuficiente au fost menționate de 15,59% de CD și 3,70% de CM. 

Pregătire profesională insuficientă este considerată ca blocaj al inovațiilor de 7,79% de CD și 

22,23% de CM,  rezultat ce confirmă necesitatea suportului teoretico-practic în procesul de 

implementare a inovațiilor. Nu au avut dificultăți au menționat 6,49% de CD și 14,80% de CM. 

Analizând dificultățile indicate de respondenți se observă o divergență de opinii dintre CD și 

CM. 

Recomandări metodice (2019): 
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- Conștientizarea sistematică a existenței barierelor și eliminarea blocajelor inutile din cadrul 

organizației; 

- Identificarea și aplicarea strategiilor de diminuare a rezistenței la schimbarea a actorilor 

educaționali; 

- Formarea inițială și cea continuă a cadrelor didactice și manageriale pentru activitatea 

inovaţională trebuie să includă cunoştinţe despre esenţa inovaţiilor; competenţele 

profesionale inovaţionale (analitice, de planificare–proiectare, organizaţionale, de control şi 

expertiză); atitudinea emoţional–valorică faţă de procesul inovaţional; calităţile profesionale 

şi personale ale cadrului didactic și ale managerului inovator (creativitate, reflecţie); 

- Aplicarea la nivel instituțional a metodelor de management al timpului de către cadrele 

manageriale și dezvoltarea abilităților personale de gestionare eficientă a resursei temporale 

la cadrele didactice. 

 Indicatorul: Caracteristicile personalității inovatoare 

Rezultate studiu (2018): 

Respondenții au selectat cel mai frecvent din șir învățarea continuă – 77,80% CM și 

72,40% CD. Învățarea continuă este mai mult decât o competență, ea reprezintă un stil de viață. 

Particularitatea acestui „modus vivendi” este dată de faptul că fiecare individ este responsabil de 

propria dezvoltare. Rezultatele obținute indică că atât cadrele didactice cât și cele manageriale s-

au transformat în autodidacți.  

Disponibilitatea la schimbare a fost selectată de 64,50% de CD și 51,90% de CM. 

Procentajul peste mediu indică că schimbarea este percepută ca o necesitate de neevitat. 

Respondenții dețin competențele necesare și acceptă schimbare având resursele necesare. 

 Altă trăsătură de personalitate indicată de 55,30% de CD și 55,60% de CM a fost 

creativitatea. Inovația este indisolubil legată de creativitate, ambele fiind procese care se 

intercondiționează, deoarece găsirea soluției la problemele ce apar într-un proces de inovare 

necesită creativitate. 

 Inovația este un proces complex care se realizează colectiv. Comunicarea și negocierea 

asigurând fluxul eficient al informațiilor. Acest set de caracteristici a fost selectat de 51,30 % de 

CD și 51,90% de CM. 

Dezvoltarea profesională a individului este direct legată de reflecție, care este clasată ca 

o abilitate specială, constând în capacitatea de a fi conștient de direcția de atenție, precum și de a 

monitoriza starea psihologică, gândurile, senzațiile. Cele mai puțin solicitate caracteristici au fost 

reflexia și autoanaliza – 39,50% CD și 18,50% CM. Reflecția și autoanaliza permite 

identificarea potențialului inovator, unde este și unde trebuie să meargă pentru a se dezvolta. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate
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Rezultatele indică că starea reflexivă, care vizează înțelegerea cauzelor, precum și motivele 

inovațiilor, este puțin conștientizată de respondenți. 

Stresul este o trăire subiectivă și reprezintă modul în care se evaluează realitatea. 

Rezistența la stres este dată de mecanismele folosite pentru a interpreta și a gestiona provocările 

care apar în contact cu noul. Doar  30,30% de CD și 18,50% de CM au selectat rezistența la 

stres. Respondenții nu sunt suficient de bine pregătiți pentru gestionarea solicitărilor noi externe 

și interne, dar și a conflictelor dintre aceste solicitări. 

Capacitatea de a aborda sistemic și pronostic inovația a fost indicată doar de 19,70% de 

CD și 22,20% de CM. Respondenții indică un nivel scăzut de înțelegere și control al structurilor 

complexe specifice procesului de implementare a inovațiilor. 

Inițiativa şi curajul oferă imboldul necesar pentru a inova şi a depăşi concurenţa, fiind, 

bineînţeles, şi o calitate personală extrem de importantă când vine vorba de gestionarea propriei 

dezvoltări profesionale. 42,10% de CD și 48,10% de CM declară că dețin curaj şi de o puternică 

stimă de sine pentru a lua iniţiativa de a introduce inovațiile. Respondenții sunt predispuși să 

manifeste ideile progresive, să le susţină şi să le pună în aplicare prin activitatea profesională, 

prin prezenţa de entuziasm, de inovare, altruism, interes. În momentul în care indivizii trăiesc 

experienţe diferite faţă de cele cunoscute deja, când aceste experienţe sunt pozitive, spiritul de 

iniţiativă, creativitatea, gustul pentru reuşită se dezvoltă şi favorizează inovaţia, indiferent de 

domeniul de activitate. 

Recomandări metodice (2019): 

- Elaborarea și implementarea programelor de dezvoltare profesională/personală continuă care 

ar contribui la valorificarea inovațiilor; 

- Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii creative; 

- Cunoașterea și valorificarea tehnicilor de facilitare a rezistenței la stres; 

- Dezvoltarea spiritului de inițiativă. 

 Indicatorul: Starea afectivă generată de inovație 

Rezultate studiu (2018): 

Majoritatea de respondenții au indicat că inovațiile  stimulează - 84,20% de CD și 

85,20% de CM, dar au fost identificate 15,80% de CD și 11,10% de CM care se  stresează. Doar 

3,70% de CM demonstrează o stare neutră, iar inovațiile nu prezintă interes. 

Recomandări metodice (2019): 

- Identificare și analiza surselor de disconfort a personalului şi excluderea sancţiunilor sau 

ameninţărilor ca mijloace de a convinge să se implice în activitatea de inovare; 

- Evidențierea avantajelor și beneficiilor spre care persoanele implicate trebuie să aspire; 

- Introducerea inovațiilor prin activități clare, simple, uşor de înţeles şi aplicat. 
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 Indicatorul: Frecvența implementării inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Lunar sunt predispuși să inoveze 7,90% de CD și 7,40% de CM. Numărul mic de 

respondenți este unul firesc. Majoritatea oamenilor sunt predispuși spre păstrarea zonei de 

confort. Inovațiile lunare suprasolicită și scad din motivația angajaților. Semestrial sunt gata să 

inoveze 13,20% de CD și 14,80% de CM. Anual consideră că ar fi posibilă introducerea 

inovațiilor 27,60% de CD și 25,90% de CM. O dată la 3-5 ani a fost opțiunea cea mai frecvent 

selectată de 51,30% de CD și 51,90% de CM.  

Recomandări metodice (2019): 

- Introducerea inovațiilor în instituțiile de învățământ trebuie să fie ca un  răspuns ferm 

nevoilor şi aşteptărilor cadrelor didactice, elevilor, părinților etc.; 

- Desfăşurarea unui proces permanent de inovare în toate domeniile de activitate ale instituției 

de învățământ; 

- Crearea unui spirit de parteneriat educațional pentru eficientizarea și optimizarea procesului 

inovațional; 

- Stimularea la toate nivelurile de management educațional a pasiunii pentru schimbări şi a 

capacităţii de antrenare a cadrelor didactice la realizarea unei idei sau propuneri bune; 

- Utilizarea unor instrumente de conducere simple, dar capabile să asigure o activitate 

eficientă. 

 Indicatorul: Necesitatea inovațiilor în educație  

Rezultate studiu (2018): 

Dacă inovația urmărește realizare unei ameliorări care poate fi măsurată, atunci sunt de 

acord să inoveze 64,93% de CD și 66,66% de CM, parțial de acord 32,46 de CD și 33,33% de 

CM și doar 2,59% de CD au manifestat dezacord. 

Sunt de acord să valorifice inovațiile dacă aceste vor asigura durabilitatea acțiunilor 

realizate de 70,12% de CD și 62,96% de CM, parțial de acord au fost 24,67% de CD și 29,62% 

de CM, iar dezacord au indicat 5,19% de CD și 7,40% de CM. 

59,25% de CD și 67,53% de CM sunt de acord să accepte inovațiile în educație în cazul 

când acestea vizează Reușita școlară a unui număr cât mai mare de elevi,  parțial de acord sunt 

27,27% de CD și 37,03% de CM, iar dezacordul a fost menționat de 5,19% de CD și 3,70% de 

CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Scopul implementării inovațiilor trebuie să fie corelat cu necesitățile beneficiarilor și ajustat 

la contextul intern și extern al instituției; 
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- Comunicarea deschisă și transparentă a argumentelor ce fundamentează inovația este 

necesară în toate etapele de implementare a activităților inovatoare în vederea monitorizării 

și stimulării interesului; 

- Misiunea și viziunea organizației școlare trebuie să încurajeze implementarea inovațiilor la 

nivel organizațional. 

 Indicatorul: Domenii recomandate pentru inovare 

Rezultate studiu (2018): 

71,60% de CD sunt de părerea că planurile de învățământ, curriculum școlar, 

conţinuturile și produsele curriculare necesită o inovare. De aceiași părere fiind doar 22,20% de 

CM. 49,4% constituie divergența în opinii, rareori întâlnită în cadrul studiului dat.  

Procesul de învățământ tinde a fi un proces progresiv (planificat, sistematic, metodic și 

intensiv) de acces la cunoaștere și acțiune, pus sub controlul personalului didactic, bazat pe 

selecționarea și structurarea strictă a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. Totuși 

60,80% de CD și 77,80% de CM nu sunt mulțumiți respondenții și de organizarea procesului de 

învățământ la etapa actuală și recomandă inovarea acestui domeniu.  

31,10% de CD și 51,90% de CM sunt de părerea că necesită introducerea inovațiilor la 

nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de persoanele implicate în educație. 

Mediul educaţional (fizic și socioafectiv) este necesar de a fi inovat în opinia a 41,90% de 

CD și 55,60% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Rezultatele confirmă necesitatea de a aborda orice inovație global, complex, la nivel de 

sistem. Drumul inovației de jos în sus sau de sus în jos trebuie să vizeze toți actorii 

educaționali și să producă eficientizarea tuturor proceselor; 

- Inovațiile realizate în diferite domenii trebuie să se completeze reciproc, să susțină realizarea 

unui scop comun, să faciliteze munca didactică și managerială și să asigură un nivel înalt de 

satisfacție atât a nevoilor individuale cât și a celor de grup. 

 Indicatorul: Tipuri de subiecți – realizatori de inovații 

Rezultate studiu (2018): 

40,70% de CD și 40,50% de CM s-au autocaracterizat drept inovatori selectând 

descrierea „mereu deschis(ă) spre nou, în permanenţă dispus(ă) să utilizez inovaţiile în practică, 

bine orientat(ă) în spaţiul de comunicare al inovatorilor, predispus(ă) la risc.” 

29,60% de CD și 39,20% de CM  sunt „axat(ă) pe inovații, însă fără risc; nu pledez 

pentru fiecare inovaţie, sunt chibzuit(ă) la evaluarea oportunităţilor rezultatelor obţinute la 

aplicarea inovaţiilor” și reprezintă realizatorii timpurii. 
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Majoritatea preliminară a fost constituită din 10,80% de CD și 22,20% de CM, care au 

afirmat că „însuşesc inovaţiile deja confirmate în activitatea inovatorilor; distanţa dintre 

cunoaşterea inovaţiilor confirmate şi decizia proprie este destul de mare; prefer libertatea de 

alegere, sunt axat(ă) pe variante diverse de acţiune.” 

Doar 2,70% de CD s-au caracterizat ca majoritatea tardivă – „sceptic(ă) faţă de orice 

inovaţie, utilizez inovaţia sub o presiune puternică din partea mediului educaţional; mă orientez 

numai spre acele inovaţii care sunt recunoscute în mediul profesional, prefer reproducerea 

inovațiilor.” 

Restul 7,40% de CD și 6,80% de CM se consideră nehotărâți alegând opțiunea 

„orientat(ă) spre valorile tradiţionale şi experienţa generaţiilor anterioare; utilizez inovații doar 

când devin o normă semnificativă şi de organizare.” 

Recomandări metodice (2019): 

- Organizarea activităților de auto/evaluare a cadrelor didactice și manageriale în vederea 

identificării structurii colectivului didactic în dependență de tipurile de subiecți-inovatori;  

- Constituirea echipelor de lucru, incluzând subiecți de diferite tipuri, astfel încât să nu fie 

frânată introducerea inovațiilor. 

 Indicatorul: Exprimarea deschisă a opiniei 

Rezultate studiu (2018): 

Din figura precedentă sesizăm o deschidere spre comunicare constructivă în instituțiile de 

învățământ, cadrele didactice și cele manageriale fiind sincere cu colegii și exprimându-și 

deschis poziția față de inovații. Afirmația este confirmată de 75,70% de CD și 85% de CM. 

Totuși, există și respondenți care, din anumite motive, nu-și exprimă deschis opinia diferită față 

de cea a colegilor. Printre aceștia se numără 24,30% de CD și 14,80% de CM.  

Recomandări metodice (2019): 

- Comunicarea clară și deschisă a problemelor cu referire la inovații evitând zvonurile şi 

generând respect şi încredere faţă de lideri; 

- Încurajarea dialogului deschis, constructiv, bazat pe stimă și respect în instituție. 

 Indicatorul: Cauzele respingerii inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Aranjate în ordine descrescătoare, pe primul loc a fost menționată obișnuința – 39,20% de 

CD și 37% de CM, urmată de prioritate – 36,50% de CD și 37,00% de CM. Percepția selectivă a 

fost menționată de 24,30% de CD și 22,20% de CM, lipsa de încredere în sine – 8,10% de CD și 

7,40% de CM. Ultimul loc este ocupat de dependența de opiniile colegilor – 6,80% de CD și 0% 

de CM. 

Recomandări metodice (2019): 
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- Stimularea încrederii în sine a cadrelor didactice, a managerilor, a elevilor etc.; 

- Dezvoltarea interesului cognitiv, a curiozității pentru inovație, a motivației intrinseci; 

- Argumentarea clară a motivelor pentru implementarea inovațiilor; 

- Anticiparea obstacolelor ce pot apărea în procesul de implementare a inovațiilor; 

- Ajustarea planului de acțiuni la oportunitățile care apar pe parcursul schimbării; 

- Crearea echipelor de implementare a schimbării. 

 Indicatorul: Entuziasmul colectiv 

Rezultate studiu (2018): 

Referindu-ne la entuziasmul colectiv, menționăm că mai mult de jumătate dintre respondenți, 

64,90% de CD și 81,50% de CM, reușesc să trezească un interes viu față de inovații; un procent 

mic de respondenți, 6,80% de CD și 3,70% de CM, au menționat că nu au capacitatea de a 

mobiliza și entuziasma colegii, la care se adaugă și cei care nu știu ce să răspundă, 28,40% de 

CD și 14,80% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Argumentarea necesității implementării inovației prin specificarea avantajelor pentru 

instituția de învățământ și pentru fiecare membru al colectivului; 

- Identificarea precisă a scopului inovației, precum și operaționalizarea finalităților respective 

pentru asigurarea înțelegerii corecte a efectelor acțiunilor realizate; 

- Concentrarea pe obiectivele echipei, nu doar pe obiectivele personale prin respectarea 

drepturilor și convingerilor altora; 

- Planificarea resurselor disponibile pentru realizarea finalităților inovației, precum și 

combinarea eficientă a metodelor și procedeelor cu mijloacele accesibile; 

- Crearea unui climat socioafectiv în care fiecare membru al colectivului să fie motivat 

personal în munca pe care o face prin stimularea interesului pentru inovație și prin 

încurajarea discuțiilor deschise; 

- Crearea situațiilor de interacțiune eficientă a membrilor colectivului prin responsabilizarea 

fiecărei persoane în grup. 

 Indicatorul: Analiza colectivă a succeselor și dificultăților 

Rezultate studiu (2018): 

Marea majoritate a respondenților au menționat că discută succesele sau dificultățile cu 

colegii, 94,60% de CD și 92,60% de CM. Un număr destul de mic, 4,10% de CD și 7,40% de 

CM nu discută cu colegii și doar 1,40% de CD n-au știut ce să răspundă. Datele obținute reflectă 

răspunsuri asemănătoare oferite de cadrele didactice și de cele manageriale, fapt ce confirmă 

eficiența activităților de transfer a inovațiilor în instituțiile de învățământ. 

Recomandări metodice (2019): 



16 

 

- Corelarea inovațiilor ce se cer a fi implementate cu structura organizatorică a instituției de 

învățământ; 

- Identificarea barierelor în comunicarea organizațională și elaborarea modalităților de 

diminuare sau excludere a acestora; 

- Respectarea dreptului la opinie a fiecărui angajat și repartizarea volumului de lucru în 

dependență de scopul inovației; 

- Stimularea comunicării organizaționale prin analiza opiniilor cu referire la inovații a diferitor 

actanți ai procesului educațional; 

- Comunicarea clară și repartizarea echitabilă a sarcinilor cu referire la implementarea 

inovațiilor; 

- Monitorizarea corespunderii intereselor cu referire la inovații a instituției de învățământ cu 

interesele subdiviziunilor și cu ale fiecărui cadru didactic; 

- Crearea situațiilor de conlucrare prin diversificarea componenței grupurilor de lucru, în 

dependență de problema ce se solicită a fi rezolvată (cadre didactice, părinți, elevi, alți actori 

educaționali). 

 Indicatorul: Încurajarea reușitelor 

Rezultate studiu (2018): 

Un număr impunător de respondenți, 94,60% de CD și 92,60% de CM, susțin că reușitele 

de grup sunt încurajate în egală măsură cu reușitele individuale. Numărul celor care neagă 

această afirmație este destul de mic – 4,10% de CD și 7,40% de CM, completate cu 1,40% de 

CD care nu au știut ce să răspundă. Aceste rezultate subliniază că angajaţii au nevoie de o 

abordare pozitivă şi optimistă a lucrurilor. Astfel, fiind pozitiv, managerul contribuie direct la 

formarea/menţinerea unui climat psihologic pozitiv la locul de muncă, de care, ca de aer, au 

nevoie angajaţii. Aceasta nu înseamnă că riscurile şi aspectele negative în activitatea 

profesională nu trebuie luate în serios. Ideea este ca pozitivismul să prevaleze scepticismul lui. 

Recomandări metodice (2019): 

- Stimularea activității în echipă prin oferirea de recompense materiale, încurajări, mențiuni 

publice etc.; 

- Angajarea persoanelor potrivite în funcţiile vacante, prin promovarea în bază de merit sau 

transfer, în funcţie de interesele profesionale și de scopul inovației; 

- Demonstrarea de către cadrele didactice și manageriale a profesionalismului, devotamentului 

la locul de muncă şi a exemplului propriu în implementarea inovațiilor; 

- Monitorizarea respectării regulamentului de ordine internă de toți angajații, inclusiv de 

managerii instituției de învățământ; 
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- Repartizarea de sarcini provocatoare şi interesante, care să stimuleze curiozitatea 

profesională şi, desigur, aprecierea muncii/efortului depus. 

 Indicatorul: Aprecierea tipurilor de inovații  

Rezultate studiu (2018): 

Cel mai mare număr de CD – 55,40% consideră că sunt apreciate procesele creative, iar 

48,10% de CM consideră că ideile noi sunt mai des apreciate. Pe ultimul loc au plasat produsele 

originale atât 35,10% de CD, cât și 29,60% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Ascultarea și discutarea oricăror propuneri, idei ale cadrelor didactice cu referire la inovații, 

chiar dacă nu sunt cele mai potrivite; 

- Asigurarea încrederii prin deschiderii pentru întrebări, clarificări etc.; 

- Monitorizarea progreselor înregistrate, a stării fizice și emoționale ale persoanelor implicate 

în implementarea inovațiilor și oferirea suportului necesar; 

- Solicitarea și oferirea feedbackului regulat, în mod critic, dar pozitiv, referitor la inovații prin 

sublinierea părţilor forte şi mai puţin forte, prin prezentarea argumentelor, pe un ton calm şi 

pozitiv, încurajator; 

- Recunoașterea și aprecierea regulată atât a ideilor noi, cât și a produselor, dar și procesului 

care a condus la obținerea rezultatelor originale; 

- Recunoașterea meritelor în public, iar greșelile să fie discutate în mod individual; 

- Implementarea principiilor de bază ale managementului performanței. 

 Indicatorul: Valorificarea potențialului de inovator 

Rezultate studiu (2018): 

Mai mult de jumătate dintre respondenți și-au valorificat potențialul inovativ în calitate 

de membri ai comisiilor/grupurilor de lucru – 64,90% de CD și 59,30% de CM, fiind urmată de 

activitatea în calitate de formator – 28,40% de CD și 44,40% de CM. În calitate de mentori au 

fost 9,50% de CD și 25,90% de CM. Coordonatori/membri de proiecte au activat 14,90% de CD 

și 22,20% de CM, iar în calitate de membri ai ONG s-au manifestat 6,80% de CD și 7,40% de 

CM. Cei mai puțini respondenți au avut posibilitatea de a fi expert – 2,70% de CD și 7,40% de 

CM. Au fost oferite de respondenți și alte variante de răspuns: diriginte – 1,40% de CD, metodist 

– 1,40% de CD, cercetător – 1,40% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Informarea cu privire la oportunităţile și beneficiile implementării inovațiilor în instituțiile de 

învățământ; 

- Oferirea accesului la noutățile din domeniu și la posibilitățile de implicare în procesul de 

implementare a acestora; 
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- Crearea condiţiilor necesare pentru stimularea interesului pentru dezvoltarea inovaţională 

prin încurajarea participării în activități de implementare a inovațiilor. 

 Indicatorul: Recunoașterea potențialului inovator 

Rezultate studiu (2018): 

Datele cercetării arată că mai mult de jumătate de CD – 52,70% și doar 29,60% de CM 

nu dețin diplome, certificate, mențiuni, titluri ce dovedesc recunoașterea potențialului inovator. 

Observăm că numărul CD este de două ori mai mic, fapt ce confirmă că sunt puțin implicați în 

procesul de implementare a inovațiilor și că meritele lor sunt încă minime. La nivel național au 

fost recunoscute meritele a 35,10% de CD și 48,10% de CM, la nivel municipal/raional – la 

17,60% de CD și 25,90% de CM. Numărul celor recunoscuți la nivel republican descrește – 

10,80% de CD și 22,20% de CM, cel mai mic număr fiind înregistrat la nivel internațional – 

6,80% de CD și 3,70% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Încurajarea şi lauda chiar şi pe cei mai slabi angajaţi atunci când fac ceva nou bine;  

- Oferirea felicitărilor sincere, necondiţionate, cu entuziasm;  

- Sărbătorirea oricărui progres, nu doar a rezultatelor finale;  

- Oferirea premiilor, sporurilor la salariu, zilelor libere, prelungirea concediului; 

- Asigurarea transparenței realizărilor;  

- Oferirea feedback-ului pozitiv pentru îmbunătăţirea performanţei;  

- Recunoaşterea ajutorului oferit de angajaţi;  

- Aprecierea valorii asumării riscului şi a greşelilor. 

 Indicatorul: Valorificarea practicilor inovatoare 

Rezultate studiu (2018): 

Practicile inovatoare sunt preluate de 66,20% de CD și 77,80% de CM, urmate de 

31,10% de CD și 14,80% de CM care nu știu dacă practicile lor inovatoare au fost preluate. Un 

număr destul de mic de respondenți – 2,70% de CD și 7,40% de CM au menționat că practica lor 

inovațională n-a fost preluată de colegi. 

Recomandări metodice (2019): 

- Planificarea activităților de studiere a experienței avansate în domeniul implementării 

inovațiilor în educație; 

- Studierea practicilor de implementare a inovațiilor realizate de alte instituții de învățământ; 

- Crearea condițiilor de participare la activități de formare continuă în instituțiile din țară și de 

peste hotare; 

- Încurajarea aplicării la proiecte educaționale naționale și internaționale; 

- Organizarea Zilelor ușilor deschise în instituția de învățământ; 



19 

 

- Racordarea temelor de cercetare metodică a cadrelor didactice la misiunea și viziunea 

instituției; 

- Monitorizarea rezultatelor obținute de către cadrele didactice și manageriale în cadrul 

temelor de cercetare metodică. 

 Indicatorul: Frecvența informării despre inovații 

Rezultate studiu (2018): 

Atât cadrele didactice, cât și cele manageriale se informează cu referire la inovații: 

întotdeauna – 75,70% de CD și 70,40% de CD, uneori – 24,30% de CD și 29,60% de CM. Nu s-

au înregistrat respondenți care să nu se informeze deloc. 

Recomandări metodice (2019): 

- Pregătirea cadrelor didactice pentru ansamblul de responsabilităţi pe care urmează să şi le 

asume în cursul vieţii ca membru al unui colectiv; 

- Integrarea eforturilor şi resurselor pedagogice (şcolare, extraşcolare; organizate, spontane; 

morale, intelectuale, profesionale, estetice, fizice etc.) pentru informarea cu referire la 

inovațiile în educație, realizată succesiv (în timp) şi simultan (în orice moment şi în orice 

spaţiu profesional) în diferite contexte, printr-o experienţă reînnoită fără încetare; 

- Revenirea periodică asupra formării profesionale anterioare prin completarea cunoștințelor și 

dezvoltarea competențelor didactice și investigaționale; 

- Oferirea posibilității cadrelor didactice de a-şi alege perioadele şi tipurile de studii pe care 

vor să le urmeze alternativ sau concomitent cu activitatea didactică. 

 Indicatorul: Sursele de informare 

Rezultate studiu (2018): 

Analizând modul în care respondenții obţin informaţii despre inovațiile în educație se 

constată că majoritatea acestor surse au un caracter informal: „convorbiri cu colegii la întrunirile 

pedagogice” şi „navigarea pe internet” oscilând de la 51,90% până la 59,50%. Obţinerea 

informaţiilor în cadrul cursurilor de perfecţionare au o pondere de 66,20% la CD și 70,40% la 

CM. Literatura metodică oferă informații celor 52,70% de CD și 44,40% de CM. Puțini 

respondenți citesc ziarele și revistele științifico-practice – 32,40% de CD și 22,20% de CD. Cel 

mai mic număr de respondenți s-a înregistrat la studierea experienței avansate – 18,90% de CD și 

11,10% de CD. 

Recomandări metodice (2019): 

- Sporirea procesului de instruire colectivă prin include strategiilor de înlăturare a obstacolelor 

legale şi regulatorii de cooperare instituțională; 

- Stimularea cercetărilor colaborative între cadrele didactice din instituție, dar și între 

instituțiile preuniversitare şi universitare; 
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- Orientarea dezvoltării profesionale în conformitate cu cerinţele pieţii muncii; 

- Motivarea cadrelor didactice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii; 

- Creşterea responsabilităţii personale a fiecărui cadru didactic pentru reuşita propriei cariere 

profesionale. 

- Promovarea transparenţei, recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor. 

 Indicatorul: Motivele de acceptare a inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Printre motivele de bază ale acceptării inovațiilor se înscrie creșterea în carieră. Acest 

fapt a fost menționat de 90,50% de CD și 96,30% de CM. Pentru obținerea gradelor 

didactice/manageriale au optat 37,80% de CD și 40,70% de CM, urmat de asigurarea sporului la 

salariu, ca rezultat al obținerii gradelor didactice/manageriale – 29,70% de CD și 33,30% de CM. 

Pentru conferirea titlurilor onorifice au motivat cel mai mic număr de respondenți – 5,40% de 

CD și 3,70% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Motivarea cadrelor didactice în perioadele când volumul de muncă este mai mare; 

- Stimularea creativității in momentele critice pentru instituția de învățământ; 

- Îmbunătățirea imaginii instituției de învățământ pe plan intern; 

- Motivarea prin comunicare ținând cont de nevoile cadrelor didactice, de factorii ce 

stimulează productivitatea muncii prin discuții individuale, monitorizări ale performanței, 

feedback din partea superiorului direct; 

- Stabilirea unor obiective realiste pentru fiecare cadru didactic în parte, consultarea acestora 

în legătură cu termenele și libertatea de acțiune pe care o au; 

- Delegarea muncii prin stabilirea clară a sarcinilor care pot fi delegate, a persoanelor cărora le 

pot fi delegate sarcini de lucru și perioada de timp pentru care se aplică; 

- Implicarea cadrelor didactice în activitățile de organizare și gestionare a instituției. 

 Indicatorul: Preocupări pentru schimbările la nivelul sistemului de educaţie 

Rezultate studiu (2018): 

În opinia respondenților, instituțiile de învățământ sunt preocupate de schimbările la 

nivelul sistemului de educație. Acest lucru a fost confirmat de 78,40% de CD și 81,5% de CM. 

Un număr mic de respondenți au negat această afirmație – 5,40% de CD și 3,70% de CM. N-au 

știut ce să răspundă 16,20% de CD și 14,80% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Elaborarea de oportunităţi, strategii, prin care să fie atinse finalitățile instituționale; 
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- Identificarea în instituție a persoanelor responsabile de implementarea inovațiilor, care nu se 

vor limita la stabilirea portofoliului de proiecte, ci vor dezvolta strategii de implementare a 

inovațiilor prin crearea atitudinii favorabile inovării. 

 Indicatorul: Reflectarea activității inovaționale în actele normative instituționale 

Rezultate studiu (2018): 

Marea majoritate a respondenților confirmă reflectarea activității inovaționale în actele 

normative instituționale – 73,00% de CD și 88,90% de CM. Au negat această afirmație doar 

5,40% de CD și 3,70% de CM. Puțini n-au știut ce să răspundă la această întrebare – 21,60% de 

CD și 7,40% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Asigurarea calității procesului de inovare prin aplicarea stilurilor eficiente de conducere și 

prin implicarea membrilor organizației în luarea deciziilor; 

- Implementarea strategiilor specifice inovării: strategii legislative, de cooperare, colaborare, 

competiţie. 

- Angajarea cadrelor didactice care posedă un avantaj competitive, deoarece aceștia, pe lângă 

experienţa lor, stimulează calitatea în instituția de învățământ; 

- Tratarea cadrelor didactice debutante ca angajaţi permanenţi; 

- Orientarea către medii inovative de activitate, deoarece inovaţia decurge din presiune şi 

provocare. 

 Indicatorul: Decizii instituționale referitoare la dezvoltarea inovațiilor 

Rezultate studiu (2018): 

Referindu-ne la deciziile instituționale privind dezvoltarea inovațiilor, menționăm că 

85,10% de CD și 96,30% de CM au dat răspuns afirmativ, doar 4,10% de CD și 3,70% de CM au 

negat afirmația respectivă și 10,80% de CD n-au știut ce să răspundă. 

Recomandări metodice (2019): 

- Menţinerea unui permanent contact între manageri şi cadre didactice, în deosebi între cei 

aflaţi în raporturi de subordonare ierarhică nemijlocită; 

- Recunoaşterea şi încurajarea persoanelor care posedă o apreciabilă capacitate creatoare; 

- Instaurarea unei atmosfere ambiante, permisive la nou, flexibile în cadrul instituției de 

învățământ; 

- Protejarea şi menţinerea încrederii în sine a creatorilor; 

- Crearea posibilităţilor creatorilor de a munci independent; 

- Toleranţa faţă de eşecurile creatorilor; 

- Evaluarea rapidă a ideilor noi de către managerii instituțiilor de învățământ; 
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- Motivarea morală şi materială a creatorilor corespunzător performanţelor generate sau 

facilitate prin aplicarea inovaţiilor. 

 Indicatorul: Fundamentarea proiectării activităților inovaționale 

Rezultate studiu (2018): 

Răspunsurile respondenților se focusează pe „analiza problemelor instituţiei” – 71,60% 

de CD și 77,80% de CM, urmate de „cerințele beneficiarilor” – 40,70% de CD și 37,80% de CM. 

Pentru „indicațiile organelor de conducere superioară” au optat 35,10% de CD și 44,40% de CM, 

rezultate asemănătoare fiind și pentru „analiza progresului tehnico-științific” – 40,50% de CD și 

22,20% de CM. Pentru „solicitările partenerilor educaționali” s-au pronunțat 27,00% de CD și 

44,40% de CM, pe ultimul loc fiind răspunsul „studierea experienței altor persoane și instituții” – 

29,70% de CD și 25,90% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Proiectarea activităților inovative ce vor avea drept finalitate evitarea riscurilor, 

incertitudinilor și crizelor; 

- Exercitarea funcţiei de previziune la nivelul echipei de inovatori ce se concretizează în 

prognoze, planuri, programe, strategii, tactici şi politici, diferenţiate în funcţie de orizontul de 

timp la care se referă, gradul de detaliere şi obligativitatea îndeplinirii; 

- Dezvoltarea la cadrele didactice și manageriale a priceperii de a folosi și de a îmbina cu 

abilitate toate mijloacele disponibile, toate împrejurările, condițiile etc. favorabile în vederea 

implementării inovațiilor în instituția de învățământ. 

 Indicatorul: Asigurarea cu resurse în viziunea CM 

Rezultate studiu (2018): 

Cadrele didactice și cadrele manageriale chestionate au menționat asigurarea de către 

instituția de învățământ în măsură medie a tuturor tipurilor de resurse necesare pentru 

implementarea inovațiilor. Cea mai mare pondere o au resursele materiale – 77,03% de CD și 

62,97% de CM, urmate de resursele financiare – 70,27% de CD și 59,26% de CM. Pe locul trei 

au fost plasate resursele informaționale – 52,71% de CD și 55,56% de CM, ultimul loc revine 

resurselor umane – 52,72% de CD și 44,44% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Identificarea soluțiilor la dilema instituției privind implementarea inovațiilor justificată prin 

prisma dificultăţii de a activa eficient, caracterizată de mediul şi condiţiile în care evoluează 

managementul resurselor financiare ale acestora; 

- Implicarea agenților economici în susținerea inovațiilor în instituția de învățământ; 

- Crearea condițiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice în scopul informării 

și dezvoltării competențelor de implementare a inovațiilor. 
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 Indicatorul: Practicarea instruirilor instituționale în viziunea CM 

Rezultate studiu (2018): 

Răspunsurile respondenților cu referire la frecvența instruirilor instituționale dedicate 

implementării inovațiilor se rezumă la „uneori” în toate cazurile indicate. Răspunsul „frecvent” 

în instruirea managerilor este menționat de 51,86% de CM și de 48,65% de CD. Pentru cadrele 

didactice instruiri „frecvente” au menționat 45,95% de CD și 37,04% de CM. Destul de puțin 

sunt instruiți elevii și cadrele non-didactice. 

Recomandări metodice (2019): 

- Favorizarea procesului de învăţare instituțională – cadrele didactice învaţă, în primul rând, să 

colaboreze, să coopereze între ele, cu autorităţile locale, cu familia în scopul creşterii 

şanselor de reuşită a inovațiilor; 

- Diseminarea rezultatelor activității de inovare; 

- Studierea experienței avansate a persoanelor sau grupurilor de lucru implicate în 

implementarea inovațiilor; 

- Cultivarea atitudinii favorabile schimbării la nivelul colectivului didactic. 

 Indicatorul: Domenii de aplicare a inovațiilor în viziunea CM 

Rezultate studiu (2018): 

Respondenții au menționat că inovațiile se aplică frecvent în toate domeniile. Diferențe 

nesemnificative au înregistrat strategiile de predare-învățare – 66,23% de CD și 70,37 % de 

CM, urmate de TIC – 50,64% de CD și 70,37% de CM. Diferențe de opinii s-au înregistrat la 

domeniul strategii de evaluare: 57,14% de CD didactice față de 0% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Analiza detaliată a efectelor procesului de inovare în instituția de învăţământ; 

- Descentralizarea învăţământului prin introducerea de opționale, transferul de responsabilităţi, 

implicarea directă a diverșilor actori în procesul educaţional, schimbarea modului de lucru, 

participarea directă în procesul decizional etc. 

 Indicatorul: Promovarea valorilor 

Rezultate studiu (2018): 

Respondenții consideră că toate valorile sunt promovate în mare măsură la nivelul 

instituției de învățământ. Cel mai mare număr de aprecieri a avut creativitatea – 71,42% de CD și 

74,07% de CM, urmată de comunicare 68,83% de CD și 66,66% de CM și cunoaștere – 68,83% 

de CD și 59,25% de CM. Un număr apropiat de respondenți au apreciat competența – 64,93% de 

CD și 55,55% de CM. Cel mai mic număr de respondenți evidențiază promovarea curajului – 

49,35% de CD și 51,85% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 
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- Instruirea în creativitate a cadrelor didactice, managerilor, elevilor, părinților etc.; 

- Implementarea strategiilor de dezvoltare a creativității; 

- Crearea unui mediu creativ în întreaga instituție de învățământ; 

- Realizarea distincţiei între performanţele scăzute şi eşecurile din inovare și stabilirea unei 

strategii de inovare adecvată nivelului de risc acceptat; 

- Crearea climatului socio-emoțional inteligent prin încurajarea asumării de riscuri, prin 

analiza cauzelor eșecurilor și prin valorificarea succeselor. 

 Indicatorul: Credințe despre inovație 

Rezultate studiu (2018): 

Cel mai mare număr de respondenți cred că inovația necesită resurse financiare– 52,70% 

de CD și 66,70% de CM, cred că inovația este o responsabilitate a fiecărui angajat – 55,40% de 

CD și 63,00% de CM și cred că inovația este motorul dezvoltării personale și organizaționale – 

66,20% de CD și 44,40% de CM.  

Un număr mediu de respondenți cred că inovația poate fi implementată doar dacă are 

bază legală – 13,50% de CD și 25,90% de CM și cred că inovația solicită prea mult efort – 

27,00% de CD și 29,60% de CM.  

Cel mai mic număr de respondenți cred că instituția poate obține performanțe și fără a 

introduce inovații – 12,20% de CD și 11,10% de CM și cred că inovația nu este necesară într-o 

instituție educațională – 1,40% de CD și 3,70% de CM. 

Recomandări metodice (2019): 

- Susținerea și promovarea credințelor cu referire la inovare ce conduc la acceptarea 

schimbărilor în instituția de învățământ; 

- Promovarea credințelor, ca elemente ale culturii inovative în instituția de învățământ. 

 Indicatorul: Comportamente instituționale inovatoare 

Rezultate studiu (2018): 

Printre comportamentele specifice instituției inovatoare pe primele locuri se plasează 

promovarea noului de către manageri – 51,40% de CD și 66,70% de CM, aprecierea ideilor noi 

– 54,10% de CD și 59,30% de CM.  

Pe locul doi se plasează dezvoltarea abilităţilor în inovare ale întregului personal – 

48,60% de CD și 33,30% de CM, oportunităţi de inovare pentru fiecare angajat – 37,80% de 

CD și 48,10% de CM, stimularea  manifestării talentelor – 33,80% de CD și 29,60% de CM și 

explorarea noului – 37,80% de CD și 44,40% de CM. 

Pe ultimul loc se plasează autonomie în organizarea muncii – 17,60% de CD și 18,50% 

de CM și asumarea riscurilor – 16,20% de CD și 29,605 DE CM. 

Recomandări metodice (2019): 
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- Promovarea inovațiilor și a noutăților în domeniul educațional; 

- Crearea oportunităților de afirmare în procesul de implementare a inovațiilor; 

- Stimularea cadrelor didactice inovatoare prin accentuarea talentelor și creativității; 

- Organizarea activităților de formare profesională continuă cu referire la dezvoltarea 

capacităților de creare și implementare a inovațiilor. 

 

Fenomenul inovării este profund sistemic, multifactorial şi mult mai complex şi mai 

divers decât se considera până nu demult. El este determinat de întregul context socio-economic 

şi abordarea lui necesitată o viziune orizontală largă.Inovarea nu este un scop în sine. Ea este 

condiţia prealabilă pentru crearea unei școli bazate pe cunoştinţe şi o prioritate absolută pentru 

sporirea competitivităţii pe piața serviciilor educaționale. Preocupările instituționale pentru 

inovațiile în educație vor respecta următoarele caracteristici: 

 inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie al 

populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale obţinute 

de elevi la diferite examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); 

 inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului); 

 inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr 

cât mai mare de elevi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să menţină 

în sistem şi populaţia şcolară expusă riscului abandonului şcolar, programe educaţionale de 

incluziune în sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi din 

punct de vedere socio-economic şi familial, a adulţilor etc.). 

La nivelul instituţiilor de învățământ, aplicarea inovațiilor urmărește: 

 valorizarea individului, a capacităţilor sale printr-un demers didactic formativ; 

 guvernarea şcolii cu „instrumente” manageriale adecvate noii filozofii: management bazat pe 

obiective, pe rezultate, pe competenţe; 

 crearea unui climat stimulativ, pozitiv, bazat pe comunicare deschisă, transparenţă în actul 

decizional şi încurajarea iniţiativelor. 

Finalitățile activităților inovative în instituția de învățământ se reflectă în acțiunile de 

proiectare, implementare și evaluare. 

Proiectarea activităților inovaționale prevede orientarea științifico-metodică, pe termen 

lung și scurt, implicând specificarea obiectivelor referitoare la inovație, dezvoltarea politicilor și 

planurilor destinate să realizeze aceste obiective și alocarea resurselor pentru implementarea 

proiectelor. Ulterior, se solicită responsabilizarea cadrelor didactice pentru supravegherea, 

proiectarea și controlul procesului de implementare a inovațiilor. 
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Analiza diverselor abordări referitoare la managementul inovării scoate în evidenţă că 

modelele utilizate pentru sistemele de management al inovării includ:  

 procese de management, care se referă la stabilirea strategiei şi planificarea inovării, 

stabilirea responsabilităţilor, comunicare şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale adecvate 

(cultura inovării), evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor din inovare; 

 procese de bază, care contribuie în mod direct la realizarea inovării: managementul ideilor, 

dezvoltarea proiectelor de dezvoltare şi inovare;  

 procese suport: managementul resurselor umane şi al creativităţii, asigurarea infrastructurii 

pentru inovare şi gestiunea informaţiilor etc. 

Procesul inovaţional reprezintă un sistem complex de evenimente succesive, începând de 

la promovarea unei idei ştiinţifice noi şi încheind cu crearea pe baza ei a unor produse noi. C. 

Alpopi prezentă astfel etapele unui proces de inovare. (Figura 1) 

 

Figura 1. Etapele unui proces de inovare [1] 

Activitățile inovaționale în instituția de învățământ pot fi încurajate și create în moduri 

diferite. Ele se pot realiza sub forma transferului de bune practici sau adaptări ale tehnologiilor 

didactice aplicate în alte instituții din țară sau de peste hotare. În alte situații, activitățile 

inovaționale se pot baza pe idei complet noi și pe activități de cercetare de ultimă oră. Proiectele 

educaționale noi, dezvoltarea de metode didactice interactive și furnizarea de servicii 

educaționale moderne reprezintă modalități practice prin care se poate îmbunătăți procesul de 

dezvoltare instituțională. 

Modul cum se realizează inovarea determină performanţele organizaţiilor şi durabilitatea 

acestora. Se consideră că pasiunea schimbării este cea care va asigura prosperitatea instituției de 

învățământ. Următoarele principii ale managementului inovaţional constituie premisa succesului 

în organizația școlară: 

 un  răspuns ferm nevoilor şi aşteptărilor actorilor educaționali; 

 desfăşurarea unui proces permanent de inovare în toate domeniile de activitate ale instituției 

de învățământ; 
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 crearea unui spirit de parteneriat; 

 existenţa la toate nivelurile de management a pasiunii pentru schimbări şi a capacităţii de 

antrenare a personalului angajat al instituției la realizarea unei idei sau propuneri bune; 

 utilizarea instrumentelor de conducere simple, dar capabile să asigure o activitate eficientă. 
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3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 

În cadrul proiectului au fost obținute următoarele realizări: 

 Au fost identificați factorii ce asigură eficiența transferului de inovații în instituțiile de 

învățământ general; 

 Au fost publicate 13 lucrări științifice și științifico-metodice: 1 capitol în monografie 

colectivă, 1 studiu științific, 1 ghid metodic, 1 articole în revistă ştiinţifică națională de 

categoria B, 2 articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare),  6 

articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova), 1 articol în 

lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale;  

 Au fost infuzionate conținuturile „Cultura inovării în organizația școlară”, „Metode inovative 

de management al timpului”, „Inovațiile și imaginea organizației școlare” în cadrul unității 

de curs „Managementul organizațional” din cadrul Programelor de master „Managementul 

educațional”, 90/120 ECTS și conținuturile „Lidearschipul și inovația”, „Managementul 

schimbării” în cadrul modulului „Dezvoltarea profesională” din cadrul programelor de 

formare profesională continuă, Domeniul 011 Științe ale educației; 

 A fost consolidată competența de cercetare științifică la 4 cercetători tineri. Membrii 

proiectului și-au dezvoltat deprinderele de formulare a problemei, ipotezei, scopupului, 

obiectivelor de cercetare, elaborarea logicii cercetării, de selectare și aplicare a diferitor 

metode de cercetare, de promovare a rezultatelor științifice în cadrul manifestărilor științifice 

și prin publicarea lucrărilor științifice, de respectare a limitelor temporale, de divizare a 

muncii, de organizare a cercetărilor de grup și individuale). 
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4. Participarea în programe și proiecte internaționale  

Pe parcursul anilor 2018-2019 membrii echipei de proiect s-au implicat activ în realizarea 

activităților de cercetare adiacente tematicii proiectului: 

 Proiecte/programe/granturi naționale de cercetare propuse la concursul „Program de 

Stat” (2020-2023) în anul 2019 

Nr. 

d/o 

Director de 

proiect, 

membru 

Titlul proiectului Organizația 

finanțatoare 

1. Sova, T. 

Cotos, L. 

Bețivu, A 

Rusov,V. 

245/23.10.19 F, Explorarea culturii organizaționale în 

învățământul superior prin managementului stresului 

profesional al cadrelor didactice 

MECC 

2. Cotos, L. 

 

232/23.10.19 A, Managementul eficientizării educației 

economice și pentru antreprenoriat în sistemul 

învățământului primar 

MECC 

 

 Proiecte/programe/granturi internaționale de cercetare obţinute în anul 2019 

Nr. 

d/o 

Director de 

proiect / membru 

al USARB 

Numărul 

de 

participanţi 

Titlul proiect/program/grant Organizația 

finanțatoare 

1. Coordonator 

USARB  

PRIȚCAN V.,  

Membru al echipei 

de proiect  

ȘOVA T. 

5 MHELM – Leadership și 

Management în Învățământul 

superior din Republica Moldova / 

Moldova Higher Education 

Leadership and Management, număr 

de referință: 609656-EPP-1-2019-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Erasmus + 

 

 Proiecte/programe/granturi naționale de cercetare obţinute în anul 2018 

Nr. 

d/o 

Director de 

proiect, 

membru 

Titlul proiectului Organizația 

finanțatoare 

1. Sova, T., Cotos, 

L., Bețivu, A. 

18.00059.08.16A/MS, Managementul educațional: 

realizări și perspective de dezvoltare, ediţia a II-a 

MECC 

2. Rusov, V. 18.00059.08.20A/MS, Educația incluzivă: dimensiuni, MECC 
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Panco, T. provocări, soluții, Ediția a IV-a 

 

 Proiecte/programe/granturi individuale de cercetare obţinute în anul 2018 

Nr. 

d/o 

Director de 

proiect 

Titlul proiectului Organizația 

finanțatoare 

1. Cotos, L. 18.00059.08.11A/M, Formarea și dezvoltarea culturii 

manageriale în instituția preșcolară 

MECC 

 

 Proiecte/programe/granturi de cercetare realizate curent 

Nr. 

d/o 

Membru Titlul proiectului Organizația 

finanțatoare 

1. Rusov, V. 

Panco, T. 

15.817.06.25A Proiectul instituţional  „Optimizarea 

procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a 

cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar” 

MECC 

 

 Participare la proiecte în alte instituţii 

Nr. 

d/o 

Membru  Titlul proiectului Instituţia  Organizația 

finanțatoare 

1. Şova, T.  15.817.06.15F, Formarea cadrelor 

didactice pentru cercetarea şi 

renovarea paradigmei educaţiei 

contemporane 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chişinău 

MECC 

 

 Participare la proiecte în alte instituţii 

Nr. 

d/o 

Numele, 

Prenumele  

Titlul proiect/program/grant Instituţia  Organizația 

finanțatoare 

1. Şova, T.  Formarea cadrelor didactice pentru 

cercetarea şi renovarea paradigmei 

educaţiei contemporane, cifrul 

15.817.06.15F 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chişinău 

MECC 

2. Șova, T. 

Rusov, V. 

Bețivu, A. 

Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale (EIC) în formarea 

inițială a cadrelor didactice 

CE PRO 

DIDACTICA 

Fundația pentru 

copii Pestalozzi, 

Elveția 
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5. Colaborări științifice internaționale/naționale 

Membrii echipei de proiect au realizat diferite forme de cooperare: avizarea actelor 

normative, materialelor științifice și științifico-metodice, cercetare în cadrul proiectelor naționale 

și internaționale, organizare și participare la manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice în comun. 

Acordurile de colaborare semnate în anul 2019 au fost: 

Nr. 

d/o 

Obiectul acordului Instituția semnatară, 

structura 

Data, luna, 

anul 

1. Implementarea diferitor modele de integrare 

a Curriculumului la „Managementul carierei” 

în programele de formare continuă existente 

Asociația Obștească A.O. 

„Centrul pentru Educație 

Antreprenorială și 

Asistență în Afaceri” 

(CEDA) 

2019-2020 

2. Organizarea și desfășurarea în comun a 

activității prevăzute în cadrul proiectului de 

cercetare științifică aplicativă „Explorarea 

culturii organizaționale în învățământul 

superior prin managementul stresului 

profesional al cadrelor didactice” din cadrul 

concursului „Program de Stat” (2020-2023) 

Universitatea de Stat din 

Tiraspol, cu sediul în 

mun. Chişinău 

17.10.19 

 

6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate 

Pe parcursul realizării proiectului vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate nu au fost 

organizate. 

 

7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului 

Pe parcursul realizării proiectului nu au fost susținute teze de doctorat/postdoctorat. 

 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional 

2018 

Nr. 

d/o 

Denumire manifestare Coordonatori Locul 

realizării 

manifestării 

Data, 

luna, anul 

1. Atelier didactic „Strategii didactice 

innovative și experiențe de învățare 

ȘOVA, T. 

. 

Bălţi, 

USARB 

25 aprilie 

2018 
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valoroase” sau „Cum răspundem 

nevoilor de formare profesională 

continuă?” 

 

 

2019 

Nr. 

d/o 

Denumire manifestare Coordonatori Locul realizării 

manifestării 

Data, luna, 

anul 

1. Concurs de eseu „Mândru să fiu 

pedagog” organizată în cadrul Zilelor 

Educației și Creației artistice, Ediția a 

III-a 

BEȚIVU, A. 

 

Moldova, Bălţi, 

USARB 

17.04.2019 

 

2. Masa rotundă „Promovarea şi 

dezvoltarea educaţiei interculturale în 

formarea iniţială a cadrelor didactice”. 

ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

Moldova, Bălţi, 

USARB 

23.10.2019 

3. Masa rotundă „Profilul cadrului didactic 

innovator” 

ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

COTOS, L. 

BEȚIVU, A. 

Moldova, Bălţi, 

USARB 

29.10.19 

 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului  

Aprecierea activității științifice realizate în cadrul proiectului prin premii, medalii, diplome 

nu a fost realizată. 

 

10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor 

Factorii transferului de inovații în educație identificați prin studiu analitic realizat au fost 

clasificați și analizați din perspectiva cadrelor didactice și cadrelor manageriale din instituțiile de 

învățământ preuniversitar. În baza rezultatelor studiului analitic a fost elaborat suportul metodic 

și recomandările de impementare a inovațiilor în instituțiile preuniversitare.  

Infuziunea conținuturilor și activităților de învățare cu tematica managementului 

inovațiilor în educație în cadrul programelor de formare profesională inițială și continuă a 

cadrelor didactice și manageriale va asigura durabilitatea asitenței metodice oferite de mebrii 

echipei de proiect. 

Impactul activitățile de cercetare realizate asupra resursei umane (membrii echipei de 

proiect, beneficiarii activităților de informare/formare – studenții ciclului II, studii superioare de 
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master, cadree didactice și manageriale din învățământul preuniversitar, partenerii din 

învățământul preuniversitar) a vizat: conștientizarea necesității implementării inovațiilor, 

stimularea activității de cercetare a factorilor transferului de inovație în educație la nivel de 

instituție pornind de a specificul culturii inovării,   diminuarea  rezistenței la transferul de 

inovații în educație.  

Relevanța proiectului este obiectivată de produsele științifice obținute.  

Sinteza actelor de politică educațională a fundamentat variabilele cercetării cu referire la 

factorii determinanți ai transferului inovațional în educație.  

Lista bibliografică și Glosarul de termeni la tema cercetării include și sursele utilizate de 

către membrii echipei de proiect în elaborarea lucrărilor științifice, fiind recomandată cadrelor 

didactice pentru consultare în cadrul procesului de atestare, dar și pentru promovarea experienței 

avansate în domeniu.  

Variabilele identificate, corelate cu itemii chestionarului aplicat cu cadrele didactice și 

manageriale din învățământul general, sunt punctul de start în proiectarea activităților de 

cercetare ulterioare ce se vor reflecta în condițiile de promovare a inovațiilor în instituția de 

învățământ și în profilul cadrului didactic inovator.  

Recomandările metodice elaborate contribuie la realizarea managementului inovațiilor în 

instituțiile de învățământ preuniversitar la un nivel înalt. 

 

11. Concluzii 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. De aceea 

este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le 

permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din 

punct de vedere cultural şi bazată pe cunoaştere. Obiectivul principal este promovarea unor 

abordări inovative şi creative în diferite domenii de activitate şi, în special, în educaţie. Noul 

mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite până 

acum.  

Necesitatea organizației școlare inovative este determinată de prevederile Codului 

Educației și Strategii dezvoltării învățământului în RM. Se stimulează renovarea globală a 

învățământului, în special, o renovare conceptuală, renovare metodologică, renovare tehnologică, 

renovare praxiologică, orientată spre racordarea învățământului și societății la tendințele de 

integrare a RM în Uniunea Europeană. 

Învățământul din RM, în ultimul deceniu, a cunoscut o continuă transformare și 

dezvoltare sub aspectul conținutului, tehnologiei didactice, având drept reper didactico-metodic 

formarea de competențe. Au  fost asimilate noi concepte care au determinat inovarea activității 
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cadrelor didactice: educația centrată pe copil, educația incluzivă, didactica axată pe competențe, 

standarde educaționale, evaluare prin descriptori etc. 

Inovația în domeniul educației reprezintă un subiect complex și necesită a fi studiat la 

mai multe niveluri: la nivelul indivizilor care suportă efectele unei schimbări sau care îi 

determină pe alții să inoveze, la nivelul comunității sau al mediului ambiant mai larg, unde unele 

inovații sunt acceptate iar altele vin în contradicție cu valorile existente.     

Activitatea inovaţională este foarte complexă şi include un şir de alte activităţi de tip 

ştiinţific, tehnic, organizatoric, financiar etc. Ea vizează atât utilizarea şi diseminarea rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice, cât şi diversificarea, eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii procesului 

educațional, perfecţionarea tehnologiilor didactice și manageriale, urmată de implementarea ei 

eficientă. 

Modul cum se realizează inovarea determină performanţele organizaţiilor şi durabilitatea 

acestora. Se consideră că pasiunea schimbării este cea care va asigura prosperitatea instituției de 

învățământ. Următoarele principii ale managementului inovaţional constituie premisa succesului 

în organizația școlară: 

- un  răspuns ferm nevoilor şi aşteptărilor actorilor educaționali; 

- desfăşurarea unui proces permanent de inovare în toate domeniile de activitate ale instituției 

de învățământ; 

- crearea unui spirit de parteneriat; 

- existenţa la toate nivelurile de management a pasiunii pentru schimbări şi a capacităţii de 

antrenare a personalului angajat al instituției la realizarea unei idei sau propuneri bune; 

- utilizarea instrumentelor de conducere simple, dar capabile să asigure o activitate eficientă. 

Prescripţiile privind inovarea permanentă prevăd încurajarea lansării de noi proiecte în 

domeniul educațional, astfel încât să nu se întârzie în raport cu evoluţia schimbărilor ultrarapide 

ale împrejurărilor actuale. Se întâmplă rar ca o instituție de învățământ să recurgă în mod 

spontan la schimbări. O instituție de învățământ trebuie să se expună la presiunile şi stimulentele 

externe care determină necesitatea de acţiune. Ea trebuie să identifice şi să creeze impulsuri în 

direcţia schimbării. Deci, de la manageri se aşteaptă să conducă în aşa fel încât toţi cei implicaţi 

în procesul educațional să fie mulţumiţi de munca lor. 

Cercetarea  a revelat mai multe realități: 

 Inovarea depinde de oameni, de capacitatea lor de a genera cunoştinţe şi idei şi de a le aplica 

la locul lor de muncă şi în societate. Performanţele din inovare ale organizaţiilor sunt în 

legătură cu: organizarea relaţiilor de muncă, învățarea continuă, accesul la informaţii, 

diseminarea cunoștințelor interne, recompensarea performanţelor etc. 

 Managementul resurselor umane trebuie să fie un motor al inovării. 
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 Există o diferenţă semnificativă între credinţa responsabililor cu resursele umane că inovarea 

este importantă pentru viitorul organizaţiei şi ceea ce se face practică. 

 Descătuşarea şi administrarea creativităţii angajaţilor reprezintă o problemă cheie în 

contextul preocupărilor instituției de învățământ pentru îmbunătăţirea performanţelor din 

inovare. Managementul creativităţii implică folosirea sistematică a metodelor de creativitate 

şi crearea unui mediu care să stimuleze creativitatea şi participarea angajaţilor la inovare. 

 Este necesară dezvoltarea culturi organizaţionale în care inovarea este văzută ca 

responsabilitate a fiecăruia şi ca obiectiv pe care angajaţii de la toate nivelurile încearcă să-l 

realizeze în activitatea zilnică. 

 Dezvoltarea unei culturi favorabile inovării este un proces complex şi se desfăşoară în paralel 

cu implementarea unor structuri adecvate, deschise la schimbare, şi a instrumentelor noi de 

management al inovării. Cheia succesului o constituie comunicarea, antrenarea şi instruirea 

personalului. 

 

12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 123 000 (una sută 

douăzeci și trei mii lei) lei 

123 000 (una sută douăzeci și 

trei mii lei) lei 

33 000 (treizeci și trei 

mii lei) lei 

2019 123 000 (una sută 

douăzeci și trei mii lei) lei 

123 000 (una sută douăzeci și 

trei mii lei) lei 

33 000 (treizeci și trei 

mii lei) lei 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul nașterii Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului Semnătura 

1.  Cotos Ludmila 1984 doctor cercetător științific stagiar, director  

2.  Șova Tatiana 1973 doctor cercetător științific  

3.  Rusov Veronica 1981 - cercetător științific  

4.  Panco Tatiana 1988 - cercetător științific  

5.  Bețivu Aurelia 1974 - cercetător științific stagiar  

6.  Harpaila Radu 1995 - cercetător științific stagiar  

7.  Vanio Irina 1995 - cercetător științific stagiar  

8.  Stratuța Diana 1983 - economist  

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul nașterii 
Titlul științific Funcția în cadrul proiectului 

1.  Cotos Ludmila 1984 doctor cercetător științific stagiar, director 
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2.  Panco Tatiana 1988 doctor cercetător științific 

3.  Harpaila Radu 1995 - cercetător științific stagiar 

4.  Vanio Irina 1995 - cercetător științific stagiar 

Lista doctoranzilor  

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 
Funcția în cadrul proiectului 

1.  Panco Tatiana 1988 cercetător științific 

2. Bețivu Aurelia 1974 cercetător științific 

 

Conducătorul  proiectului             COTOS Ludmila, lect. univ., dr.                     

__________________ 

                              (nume, prenume, grad, titlu științific)                                                               (semnătura) 

          

 

13. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului  

2018 

  Studii științifice 

1. ȘOVA, T.; RUSOV, V., COTOS, L. Factorii transferului de inovaţii în educaţie: Studiu 

analitic. Bălți: S. n., Tipografia din Bălți, 2018, 65 p. ISBN 978-9975-3276-4-0. 

Articole  în culegeri ştiinţifice 

 în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

1. COTOS, L.; BEȚIVU, A. Incursiune în evoluția conceptului de management al inovațiilor. 

In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Materialele 

Conferinței științifico-practice internaționale, Ediția a 2-a, 27 aprilie 2018. Bălţi: Tipografia 

din Bălți, 2018. p. 159-163, ISBN 978-9975-3260-0-1. 

2. RUSOV, V. Reprezentările managerilor despre inovații. În: Educaţia incluzivă: dimensiuni, 

provocări, soluţii. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ediţia a 4-a, 19 

octombrie, 2018, Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2018. p. 450. pp. 416-419 ISBN 978-9975-

3276-1-9. 

3. ȘOVA, T.; RUSOV, V. Învățarea organizațională în contectul școlii moderne. In: 

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinței 

științifico-practice internaționale, Ediția a 2-a, 27 aprilie 2018. Bălţi: Tipografia din Bălți, 

2018. p. 171-174, ISBN 978-9975-3260-0-12019 

2019 

Cărți de specialitate colective (cu specificarea contribuţiei personale) 
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1. ȘOVA, T., RUSOV, V. Tendințe actuale ale transferului de inovații în educație. In: 

Contribuții pedagogice de transfer inovațional pentru renovarea paradigmei educației 

contemporane. Monografie colectivă. Chişinău: Tipografia „Garomont-Studio”, 2019. 345 

p. pp. 57-82. ISBN 978-9975-134-86-6. 

Articole  în reviste ştiinţifice din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu 

indicarea categoriei 

1. BEȚIVU, A. Blog-ul – tehnologie inovațională în formarea stilului existențial al 

adolescenților. In: Studia Universitatis Moldaviae. 2019, nr. 9 (129), pp. ISSN online 2345-

1025, Categoria B 

Articole  în culegeri ştiinţifice 

 în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

1. COTOS, L., BEȚIVU, A. Profesor inovativ – profesor creativ. In: Bune practici în educația 

incluzivă. Culegere de referate științifice și studii de specialitate prezentate în cadrul 

Simpozionului Național cu Participare Internațională, Comănești, mai 2019. Iași: 

Performantica, 2019, 232 p., pp. 15-17. ISBN 978-606-685-647-8  

2. ȘOVA, T., RUSOV, V. Creativitatea – element al culturii inovării. In: Bune practici în 

educația incluzivă. Culegere de referate științifice și studii de specialitate prezentate în cadrul 

Simpozionului Național cu Participare Internațională, Comănești, mai 2019. Iași: 

Performantica, 2019, 232 p., pp. 9-11. ISBN 978-606-685-647-8 

 în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale  

1. ȘOVA, T.  Provocări pentru o cultură a inovării în organizația școlară. In: Tradiție și inovare 

în cercetarea științifică. Materiale COLLOQUIA PROFESSORUM ediția a VIII-a din 12 

octombrie 2018, Bălți: US „Alecu Russo”, 2019. 369 p., pp. 172-174 ISBN 978-9975-50-

235-1  

 în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

1. COTOS, L. Inovația în școală: bariere și succese. In: Educația incluzivă: dimensiuni, 

provocări, soluții. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ed. a 5-a. Bălți, 

18 octombrie 2019. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2019, 352 p., pp. 323-327. ISBN 978-9975-

3302-8-2 

2. RUSOV, V. Inovaţia în educaţie din perspectiva personalităţii profesorului. In: Educația 

incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale, Ed. a 5-a. Bălți, 18 octombrie 2019. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2019, 352 p., 

pp. 332-335. ISBN 978-9975-3302-8-2. 

3. ȘOVA, T. Rezistența la stres – calitate specifică cadrelor didactice de sprijin. In: Educația 

incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 
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internaţionale, Ed. a 5-a. Bălți, 18 octombrie 2019. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2019, 352 p., 

pp. 62-68. ISBN 978-9975-3302-8-2. 

Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii) 

1. ȘOVA, T.; RUSOV, V.; COTOS, L. Managementul inovațiilor în educație. Ghid pentru 

cadrele didactice și manageriale. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2019. 80 p. ISBN 978-99-75-32-

76-40 

Teze de licență 

1. Strategii mangeriale de stimulare a inovației în organizația școlară (M. Mazur, PD41R, 

conducător științific: V. Rusov). 

 

Conducătorul  proiectului             COTOS Ludmila, lect. univ., dr.                     

__________________ 

                              (nume, prenume, grad, titlu științific)                                                               (semnătura)  

          

 

14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

2018 

Nr. 

d/o 

Participant / ți 

 

Denumire eveniment Instituția 

organizatoare 

Locul 

realizării 

manifestării 

Data, luna, 

anul 

Scopul 

participării 

/ note 

1. SOVA, T. Conferința internațională 

„Changing roles and 

impact of teachers in the 

modern society” 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

Moldova, 

Chișinău, 

Universitatea 

de Stat din 

Tiraspol  

20.10.2018 Comunicare  

științifică 

2. SOVA, T. 

RUSOV, V. 

PANCO, T. 

COTOS, L. 

BEȚIVU, A. 

 

Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională 

„Managementul 

educaţional: realizări şi 

perspective de dezvoltare”, 

Ediţia a II-a  

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, USARB 

27.04.2018 Comunicare  

științifică 

3. ZORILO, L. 

PERETEATCU, 

M., 

RUSOV, V. 

PANCO, T. 

SOVA,T. 

BEȚIVU, A. 

COTOS, L. 

Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională 

„Educaţia incluzivă: 

dimensiuni, provocări, 

soluţii”, Ediţia a IV-a  

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, USARB 

19.10.2018 Comunicare  

științifică 



41 

 

 

6. SOVA,T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

COLLOQUIA 

PROFESSORUM 

„Tradiţie şi inovare în 

cercetarea ştiinţifică”, 

Ediţia a VIII-a 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, USARB 

12.10.2018 Comunicare  

științifică 

7. SOVA, T. 

RUSOV, V. 

Adunarea Generală 

APSCF 

APSCF Moldova, 

Chișinău, 

APSCF 

06-07 

12.2018 

Formare 

continuă 

8. BEȚIVU, A. The fifth international 

conference on adult 

education 

„Education for values – 

continuity and context” 

Universitatea 

„Alexandru Ioan 

Cuza”, Iaşi; 

Universitatea din 

Bucureşti; 

Universitatea 

Babeş-Bolyai; 

Universitatea de 

vest din 

Timişoara; 

Universitatatea 

de Stat din 

Moldova 

 

Moldova, 

Chișinău, 

USM 

27-28 

04.2018 

Comunicare  

științifică 

9. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

COTOS, L. 

 

Cursuri de formare 

profesională continuă a 

cadrelor didactice 

universitare „Strategii de 

învățare eficientă” (5 

ECTS); „Tehnologii 

avansate de instruire prin 

utilizarea TIC” (5 ECTS) 

în cadrul proiectului 

TEACH ME  

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, USARB 

25.05.2018 

- 

28.06.2018 

 

 

Formare 

continuă 

10. BEȚIVU, A. Cursul de formare 

continuă în domeniul 

educaţiei incluzive (150 de 

ore) în cadrul proiectului 

MCCE, Lumos Foundation 

Moldova 

IȘE Moldova, 

Chișinău, IȘE 

18.06.2018 

- 

29.06.2018 

Formare 

continuă 

11. SOVA, T. 

PERETEATCU, 

Maria, 

Masă rotundă „Adaptări 

curriculare”, organizată în 

cadrul Zilelor Educației și 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, USARB 

24.04.2018 Formare 

continuă 
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ZORILO, L. 

RUSOV, V. 

PANCO, T. 

COTOS, L. 

BEȚIVU, A. 

Creației artistice,Ediția a 

II-a 

17. COTOS, L. Conferința Republicană a 

cadrelor didactice 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

(cu sediul la 

Chișinău) 

Moldova, 

Chișinău, UST 

10.03.2018 Comunicare  

științifică 

18. ZORILO, L. 

 

Conferința științifică cu 

participare internațională 

„Probleme de filologie: 

aspecte teoretice şi 

practice”, Ediția a V-a 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălți, USARB 

07.12.2018 Comunicare 

științifică 

22. PERETEATCU, 

Maria, 

RUSOV, V. 

ZORILO, L. 

PANCO, T. 

COTOS, L. 

Masă rotundă cu cadrele 

didactice universitare 

„Indexul incluziunii 

școlare” 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

Moldova, 

Bălți, USARB 

03.12.2018 Formare 

continuă 

24. COTOS, L. Conferința științifică 

națională cu participare 

internațională 

„Învățământ superior: 

tradiții, valori, 

perspective”  

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

(cu sediul la 

Chișinău) 

Moldova, 

Chișinău, UST 

28.09.2018 

- 

29.09.2018 

 

Comunicare 

științifică 

 

2019 

Nr. 

d/o 

Participanți 

 

Denumire eveniment Instituția 

organizatoare 

Locul 

realizării 

manifestării 

Data, luna, 

anul 

Scopul 

participării 

/ note 

1. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

PERETEATCU, 

M. 

BEȚIVU, A. 

COTOS, L. 

Simpozionul Național cu 

Participare Internațională 

„BUNE PRACTICI IN 

EDUCAŢIA 

INCLUZIVĂ”   

Centrul 

Educațional de 

Educație 

Incluzivă nr. 2, 

Comănești 

România, 

jud. Bacău, 

Comănești,  

29.05.19 Comunicare  

științifică 

4. ZORILO, L. 

PERETEATCU, 

M. 

II Междунар. науч.-

практ. Конф. 

„Актуальные проблемы 

образования и 

Ярославский 

Университет 

Россия, 

Ярославль 

16.05.19 Comunicare  

științifică 
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общества” 

6. ȘOVA, T. 

ZORILO, L. 

PERETEATCU, 

M. 

RUSOV, V. 

PANCO, T. 

BEȚIVU, A. 

 

Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională 

„Educaţia incluzivă: 

dimensiuni, provocări, 

soluţii”, Ediţia a V-a  

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” din 

Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, 

USARB 

18.10.19 Comunicare  

științifică 

7. ZORILO, L. 

PERETEATCU, 

M. 

V Intern. Spring 

Symposium Proceedings 

„Proffesional 

Development in 

Language Contexts: 

Perceptions and 

Practices” 

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” din 

Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, 

USARB 

15.03.2019 

- 

16.03.2019 

Comunicare  

științifică 

8. ZORILO, L. Conferința științifică cu 

participare internațională 

„Probleme de filologie: 

aspecte teoretice şi 

practice”, Ediția a VI-a 

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” din 

Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, 

USARB 

06.12.19 Comunicare  

științifică 

9. PANCO, T. Simpozionul ştiinţific 

internaţional „Tradiţie şi 

inovaţie în educaţie” 

Universitatea 

de Stat din 

Tiraspol (cu 

sediul la 

Chișinău) 

Moldova,  

Chișinău, 

Universitatea 

de Stat din 

Tiraspol 

19.10.19 Comunicare  

științifică 

10. PANCO, T. IV Конференция 

объединения русских 

педагогов Молдовы 

«учитель» (AGIRoMD) 

«Актуальные 

проблемы образования 

республики Молдова 

на современном этапе» 

Генеральная 

Ассоциация 

Учителей 

Молдовы 

AGIRoM, 

Liceul Teoretic 

„Dmitrie 

Cantemir” 

Moldova, 

Bălţi, 

Liceul 

Teoretic 

„Dmitrie 

Cantemir” 

02.03.19 Comunicare  

științifică 

12. COTOS, L. 

 

COLLOQUIA 

PROFESSORUM 

„Tradiție și inovare în 

cercetarea științifică”, 

Ediția a IX-a  

 

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” din 

Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, 

USARB 

11.10.19 Comunicare  

științifică 

13. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

Atelier „Principii de bază 

în proiectarea 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

21.02.19 

- 

Formare 

continuă 
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BEȚIVU, A. 

 

curriculumului 

universitar Educaţie 

Interculturală” 

Pro Didactica 22.02.19 

14. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Atelier 

privind elaborarea 

curriculumului modular 

de Educaţie 

Interculturală pentru 

viitoarele cadre didactice 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

14.03.19 

- 

15.03.19 

Formare 

continuă 

15. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Atelier „Strategii de 

formare-dezvoltare-

evaluare a competenţei 

interculturale” 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău,  

CE Pro 

Didactica 

04.04.19 

- 

05.04.19 

Formare 

continuă 

16. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Training de dezvoltare 

profesională în domeniul 

educației interculturale. 

 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

17.04.19 

- 

19.04.19 

Formare 

continuă 

17. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Atelier 

privind elaborarea 

ghidului metodologic 

universitar de Educație 

Interculturală 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

03.10.19 

 

Formare 

continuă 

18. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Masa rotundă 

„Promovarea şi 

dezvoltarea educaţiei 

interculturale în 

formarea iniţială a 

cadrelor didactice” 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Bălți, 

USARB 

23.10.19 Formare 

continuă 

19. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Atelier 

„Dezbateri cu profesorii 

universitari pe marginea 

curriculum-ului și a 

ghidului metodologic 

universitar de Educație 

Interculturală” 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

31.10.19 Formare 

continuă 

20. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Atelier pentru managerii 

universitari privind 

informarea despre 

curricula și ghidul EIC,  

în vederea sensibilizării 

asupra importanței și 

necesității EIC în 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

 

14.11.19 

Formare 

continuă 
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formarea inițială a 

cadrelor didactice 

21. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

BEȚIVU, A. 

 

Seminar-training pentru 

cadrele didactice 

universitare privind 

dezvoltarea competenței 

interculturale a viitorilor 

pedagogi 

CE Pro 

Didactica 

Moldova, 

Chișinău, CE 

Pro Didactica 

26.11.19 

- 

28.11.19 

Formare 

continuă 

22. RUSOV, V. Atelierul „Procese 

bugetare și 

managementul finanțeor 

publice în domeniul 

educației” 

Alianța ONG-

urilor active în 

domeniul 

Protecției 

Sociale a 

Copilului și 

Familiei 

(APSCF) 

Moldova, 

Chișinău, 

Aria Hotel 

25.09.19 

- 

26.09.19 

Formare 

continuă 

23. ZORILO, L. 

PERETEATCU, 

M. 

RUSOV, V. 

PANCO, T. 

BEȚIVU, A. 

COTOS, L. 

 

Cursuri de formare 

profesională continuă la 

programul „Educație 

incluzivă”, 300 ore 

Centrul de 

Formare 

Profesională 

Continuă, 

USARB 

Moldova, 

Bălți, 

USARB 

16.04.19 

- 

31.05.19 

Formare 

continuă 

24. BEȚIVU, A. 

 

Curs de formare de 

formatori și ulterior cu 

implicarea în pilotarea și 

implementarea 

programului de formare 

continuă la 

„Managementul carierei”   

CEDA, 

Chișinău 

Moldova, 

Chișinău, 

CEDA 

03.06.19 

- 

07.06.19 

 

Formare 

continuă 

25. BEȚIVU, A. 

 

Workshopul „Metoda 

SOLE: experiențe 

internaționale” 

 

Organizat cu 

suportul 

Programului 

regional DARE 

„O viață mai 

bună pentru 

copii noștri” 

Moldova, 

Bălți, 

USARB 

15.05.19 

 

Formare 

continuă 

26. BEȚIVU, A. TOT (formare de 

formatori) 

„Managementul carierei” 

MECC, CEDA Moldova, 

Chișinău, 

CEDA, 

FORA Event 

13.05.19 

- 

17.05.19 

Formare 

continuă 
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Conducătorul  proiectului             COTOS, Ludmila, lect. univ., dr.                    

__________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu științific)                                                                (semnătura) 

 

 

Room 

27. COTOS, L. 

 

Programul de formare 

profesională continuă la 

modulul tematic 

„Implementarea noilor 

politici educaționale în 

educația timpurie” 

Institutul de 

Științe ale 

Educației  

 

Moldova, 

Chișinău, 

Institutul de 

Științe ale 

Educației  

 

27.06.19 

- 

28.06.19 

Formare 

continuă 

28. ȘOVA, T. 

RUSOV, V. 

COTOS, L. 

BEȚIVU, A. 

PANCO, T. 

 

Masa rotundă „Profilul 

cadrului didactic 

innovator” 

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” din 

Bălţi 

Moldova, 

Bălţi, 

USARB 

29.10.2019 Formare 

continuă 


