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18 FEBRUARIE 2020 

REZUMAT 

În ultimii ani, Republica Moldova a adoptat o serie de inițiative în sprijinul dezvoltării competențelor 

digitale și încurajarea utilizării tehnologiilor digitale în educație și pregătire profesională, inclusiv, 

printre altele, Strategia Națională „Moldova Digitală 2020”, care promovează dezvoltarea 

competențelor digitale, și Strategia Națională de dezvoltare a sistemului de educație și formare 

profesională în Republica Moldova (2013-2020), care accentuează utilizarea tehnologiei informațiilor 

și comunicațiilor în cadrul metodelor moderne de predare și învățare. 

 

În acest context și în conformitate cu cadrul de cooperare convenit între Moldova și Fundația 

Europeană de Formare1 (ETF) pentru anul 2020, acest eveniment este organizat cu scopul lansării 

proiectului-pilot SELFIE2 în câteva școli din Moldova. 

                                                      

1 Fundația Europeană de Formare (ETF) - https://www.etf.europa.eu   
2 Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (SELFIE) - 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en  

https://www.etf.europa.eu/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
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SELFIE3 este un instrument elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene4 cu scopul 

de a sprijini utilizarea inovațională a tehnologiilor digitale în predare și învățare la nivelul 

învățământului primar, secundar general și profesional și formarea competențelor digitale ale elevilor.  

SELFIE ghidează școlile în cadrul unui proces de auto-analiză cu participarea personalului de 

conducere al școlilor, cadrelor didactice și elevilor cu scopul determinării potențialelor modalități de 

integrare și utilizare eficace a tehnologiilor digitale în predare, învățare și evaluarea elevilor. 

Chestionarul SELFIE explorează șase domenii, și anume conducerea, infrastructura și dotarea, 

predarea și învățarea, practicile de evaluare și competențele digitale ale studenților. Rezultatele sunt 

sintetizate sub forma unui raport interactiv, în format digital. 

La nivel de sistem, SELFIE oferă, prin intermediul datelor anonimizate și agregate, o privire de 

ansamblu asupra gradului de pregătire digitală a sistemului școlar din Moldova. 

 

Obiectivele atelierului de lucru includ: 

- Lansarea proiectului-pilot SELFIE în Moldova, cu implicarea anumitor școli din învățământul 

primar, secundar general și profesional, selectate de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării; 

- Formarea a câte un manager și doi profesori de la fiecare școală participantă în ceea ce 

privește modul de configurare și utilizare a instrumentului SELFIE în școlile lor, inclusiv 

interpretarea și aplicarea rezultatelor. 

În baza acestui eveniment și a rezultatelor ulterioare ale pilotului SELFIE, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării va decide care vor fi următorii pași în direcția digitalizării școlilor din Moldova, inclusiv o 

potențială testare a instrumentului SELFIE la nivel de sistem. 

 

 

18 FEBRUARIE 2020 

Ora Sesiunea 

09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților 

10:00 – 10:30 Întâmpinare și deschidere 

- Un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova (urmează a fi confirmat)  

- Un reprezentat al Delegației UE în Moldova (urmează a fi 
confirmat)  

- Ralph Hippe, Șeful Departamentului Științific, Centrul Comun de 
Cercetare  

- Alessandro Brolpito, Specialist principal în învățare și 

competențe digitale, ETF 

 

10:30 – 10:45 Susținerea învățământului în școli în era digitală și proiectul UE 

SELFIE  

 
Alessandro Brolpito, Specialist principal în învățare și competențe 

digitale, ETF 

                                                      

3 SELFIE se descifrează ca Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational 
technologies - https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en  
4 Centrul Comun de Cercetare (JRC): https://ec.europa.eu/jrc/en 

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/jrc/en
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10:45  – 11:45 Formarea coordonatorilor școlari în utilizarea SELFIE  

- Cum înregistrez școala mea; 
- Cum configurez SELFIE în școala mea; 
- Cum rulez SELFIE; 
- Cum creez și utilizez raportul școlar SELFIE 

 
Ralph Hippe, Șeful Departamentului Științific, Centrul Comun de 
Cercetare 
 

11:45 – 12:00 Pauză de cafea 

12:00 – 13:00 Sesiune practică de instruire 

- Înregistrarea școlii și prima autentificare; 
- Începutul lucrului cu SELFIE 

 

13:00 – 13:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri 

- Care acțiuni legate de SELFIE v-au părut dificile? 
- Cum ar trebui să funcționeze rețeaua națională de coordonatori 

școlari SELFIE? 
 

13:30 – 13:45 Concluzii și pașii următori 

- Coordonatorul național al proiectului SELFIE, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării (urmează a fi confirmat) 

- Ralph Hippe, Șeful Departamentului Științific, Centrul Comun de 
Cercetare  

- Alessandro Brolpito, Specialist principal în învățare și 
competențe digitale, ETF 
 

14:00 Prânz 
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