
  

 

Mic glosar de termeni utili pentru un formator 

Andragogie Andragogia este știința învățării la adulți, inițiată de Malcolm Knowles în anii 1970. El definește 
andragogia ca „arta și știința ajutării adulților să învețe”. Spre deosebire de pedagogie (care se 
adresează procesului de învățare la copii), andragogia identifică principiile specifice învățării la 
adulți și propune strategii și metode specifice. 

Autorizarea unui 
curs de formare / 
unui furnizor de 
formare 

Procesul de conferire a statutului de curs autorizat / organizaţie de training autorizată, de către o 
autoritate special desemnată sau recunoscută, pe baza unei proceduri clare şi obiective. În 
România, acreditarea se poate face de ANC (http://www.anc.edu.ro/), pe bază de standarde 
ocupaționale sau pentru o serie de competențe cheie comune mai multor ocupaţii1. Dar, pentru 
ocupațiile reglementate prin lege, autorizarea se face de organismele de reglementare pentru 
fiecare domeniu specific (de exmplu, ISCIR – pentru ocupații precum sudor, macaragiu etc., 
COPSI – pentru cursuri de formare a psihologilor etc. De asemenea, pentru cursuri finanțate de 
la bugertul de stat, se stabilesc organismele de autorizare specifice (de exemplu pentru cursurile 
gratuite pentru șomeri). 

Calificare (1) Cunoştinţe şi deprinderi suficiente pentru a exercita o anumită ocupație. 
(2)  Un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare a competențelor, respectiv o 

confirmare oficială a unei autorități recunoscute, care este obținut atunci cînd un organism 
competent stabilește că o persoană, după realizarea obiectivelor învăţării unui program de 
educaţie sau de formare profesională, a obținut rezultate ale învățării la anumite standarde 
definite, care îi permit să desfășoare o anumită ocupație 

Competență (1) O persoană competentă este acea persoană care are toate aptitudinile şi cunoştinţele 
necesare (personale, sociale şi/sau metodologice), precum și experienţa relevantă și 
atitudinea față de muncă și de viață, necesare pentru a realiza, mulţumitor pentru 
angajator, sarcinile sau activităţile 
desemnate de către acesta. 

(2) Competența: nivel suficient de calificare şi 
experienţă, pentru a realiza o activitate 
stabilită 

Noțiunea de competență poate include calificări formale, 
dar şi aspecte precum capacitatea de transfera 
deprinderi şi cunoştinţe într-o nouă situaţie de lucru, 
capacitatea de a inova, de a interpreta un fenomen, 
de a rezolva o problemă, de a lua o decizie, de a efectua o 
acţiune, de a relaționa cu ceilalți etc. Astfel, competența se referă la responsabilitate și autonomie 
în realizarea sarcinilor curente sau a celor ocazionale, noi, accidentale etc. 
Modelul uzual al competenței este: Competența = Cunoştinţe  + Abilităţi + Atitudine  
 în franceză: Savoir + Savoir faire + Savoir etre; în engleză: Knowledge (Know)+ Skills (Know-How)+ 
Attitude 

Cunoştinţe (fapte, concepte, definiții, teorii etc.) =  Ce ştiu şi înţeleg? 
Abilităţi, deprinderi (moduri de lucru, metode, proceduri experimentate și aplicabile în 

context cunoscut sau nou) = Ce pot face? 
Atitudine (motivații, valori și interese personale, credințe, imagine și stimă de sine etc.) = Cum 

trebuie să mă comport? Care este poziția mea faţă de ceea ce este de făcut? Ce 
vreau să fac? 

Competenţele pot fi de mai multe tipuri, cum ar fi: cheie (vezi nota 1), generale (de exemplu 
respectarea legislaţiei specifice, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și 
securitatea în muncă și în domeniul situaţiilor de urgență, aplicarea normelor de protecţie a 
mediului, asigurarea calităţii), specifice (de exemplu controlul proceselor automatizate sau 

                                                                                 

1 Comunicarea în limba maternă; Comunicarea în limbi străine; Competențe de bază în matematică, știință, 
tehnologie; Competențe informatice; Competența de a învăța; Competențe sociale și civice; Competențe 
antreprenoriale; Competența de exprimare culturală 
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realizarea activităţilor de formare), metodologice (capacitatea de a gîndi critic şi de a decide, 
capacitatea de inovare), sociale (competenţe lingvistice, de comunicare, lucru în echipă etc.). 

Cunoştinţe Ansamblul de date, 
informații, 
concepte, principii, 
teorii și practici 
referitoare la un 
anumit domeniu 
științific sau de 
muncă; 
cunoștințele pot fi 
teoretice și/sau 
practice, fiind 
rezultatul 
asimilării de date și 
dezvoltării unor 
abilități prin 
învățare și 
exersare. 

Deprindere Capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice și de a folosi îndemînarea pentru a 
finaliza sarcini de lucru, a rezolva probleme, a desfășura activități. Deprinderile pot fi cognitive 
(implică utilizarea gîndirii logice, intuitive și creative) sau practice ( implică dexteritate manuală, 
utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente). Deprinderile apar prin exersarea și 
dezvoltarea unor aptitudini sau abilități existente. Fleishman a realizat o taxonomie, utilă 
pentru a alege deprinderile utile și nivelul necesar pentru anumite sarcini de lucru, specifice unei 
anumite ocupații. 

Didactică Didactica este "arta de a-i învăţa pe alţii” sau "arta de a preda” sau "arta universală de a-i învăţa 
pe toţi totul" ("omnes omnia docendi artificium“, cum a spus J. A. Comenius, creatorul didacticii). 
Formatorul trebuie să aleagă tehnici și mijloace didactice specifice, pentru construirea unor 
situații de învățare adecvate. 

Educația adulților Orice formă de învăţare continuă sistematică a adulţilor, utilă pentru dezvoltare personală sau 
profesională, fie formală (finalizată cu certificarea competenţelor necesare unei anumite 
ocupații), fie non-formală (pentru obținerea de cunoștințe de bază sau de specialitate). 

Educaţie Educaţia are, de obicei, un caracter formal și constă într-un proces de influenţare, modelare şi 
formare a personalităţii umane, cu ajutorul unor învăţători şi profesori, care au rolul de a 
conduce procesul de învățare. Etimologic, termenul „educație” vine din latină (educere) și 
înseamnă eliminarea ignoranţei. 
Spre deosebire de educația adulților, educația inițială, din sistemul de învățămînt, se 
caracterizează prin cîteva reguli implicite: 

� Necesităţile elevului sînt determinate de profesor. 
� Experienţa specifică a elevului nu este de obicei utilă și valorizată în procesul de învăţare. 
� Învăţarea se face în jurul unui subiect sau a unei teme date, prin lecții succesive. 
� Motivarea este stimulată prin factori externi (note, aprecieri, presiunea părinţilor). 

Educaţie formală Educaţie instituţionalizată, intenţionată şi planificată prin intermediul sistemului național de 
învățămînt. Programele de educaţie formală sînt în acest mod recunoscute ca atare de 
autorităţile din sistemul naţional. Educaţia formală constă mai ales din educaţie iniţială, iar 
rolurile de profesor (instructor/trainer/formator) şi elev (cursant) sînt bine definite şi în care 
fiecare parte acceptă responsabilitatea celeilalte. Parțial, sistemul formal de educaţie poate 
include unele programe de educaţie pentru nevoi speciale și de educaţie pentru adulţi. 

Educaţie generală Include programele destinate dezvoltării cunoştinţelor generale, aptitudinilor şi competenţelor 
de bază, utile tuturor. Educaţia generală nu include programe de educaţie destinate calificării în 
anumite ocupaţii specifice și nu oferă o pregătire utilă și recunoscută pe piaţa muncii. 

Educaţie 
informală 

Proces de învăţare ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobîndeşte cunoştinţe, 
deprinderi, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice realizat într-o situaţie în care nu se 
pot distinge clar cele două părţi – elev și profesor; include cunoştinţele/deprinderile obţinute de unul 
singur, prin citit, experienţa de viaţă, etc. 

Educaţie iniţială Educaţia formală care se realizează înainte de a intra pe piaţa muncii – include educația 
generală, dar și calificarea inițială pentru o anumită ocupație.  

Educație la 
distanță 

Se referă la diferite categorii de programe de educație, pentru diferite niveluri de pregătire, care 
se desfășoară în afara sălii tradiționale de clasă, fără prezența și supravegherea directă și 
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continuă a unui profesor, chiar dacă procesul de învățare este condus și verificat periodic de 
acesta. Se poate realiza în timp real sau în momentul ales de participant, prin diverse modalități: 
corespondență, e-learning – folosind suport electronic (computer, sisteme audio-video) sau online 
– prin Internet– în sistem de video-conferință, webinar, forumuri etc. 
Are avantajul că fiecare participant își alege ritmul adecvat, forma și momentul în care învățarea 
este optimă. Dezavantajul este interactivitatea limitată și necesitatea unor resurse individuale 
(calculator, programe, Internet etc. – după caz). 

Educaţie la locul 
de muncă 

Activităţile educaţionale (instruire practică, participarea la activităţile de muncă sub îndrumarea unor 
muncitori experimentaţi sau a unor instructori) se desfăşoară la locul de muncă, de obicei ca parte a 
unui program educațional complex. 

Educaţie non-
formală 

Include programe de educaţie realizate în afara sistemului formal, in house sau de un furnizor 
de educaţie, cu caracter alternativ şi/sau complementar educației formale, care oferă anumite 
tipuri de învăţare unor subgrupe specifice. De obicei, se desfășoară ca parte a educației continue 
și poate fi recunoscută sau nu de diferite entități de reglementare sau pe piața muncii. Poate 
avea durată mai scurtă sau mai lungă (între cîteva ore și cîteva luni), intensitate diferită (învățare 
accelerată sau cu ritm normal), forme diferite (curs, seminar, conferință). 

Educație 
permanentă 

Potrivit prevederilor art. 328 alin.(2)-(3) din Legea nr. 1/2011, educaţia permanentă reprezintă 
totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii în contexte 
formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o 
multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională. 

Educaţie şi 
formare 
profesională 
continuă 

Sintagmă comprehensivă, care include toate formele şi tipurile de educaţie și formare la care 
participă persoanele care au intrat deja pe piața muncii (adulți), pe parcursul întregi lor vieți, 
indiferent de nivelul lor de pregătire obținut prin educația inițială. Acestea pot fi programe de 
educație generală, specializată sau vocaţională, de formare, în condiții formale sau non-formale 
și vizează actualizarea și dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor ce au deja o 
calificare iniţială, orientată spre nevoi viitoare, în scopul îmbunătățirii performanţelor curente și 
a progresului în carieră; include elemente specifice, de regulă într-un domeniu specializat. 
Alte sintagme folosite, cu sens similar: 

� Educație permanentă 
� Învățare pe tot parcursul vieții 

Scopuri urmărite: 
� Îmbunătăţire, completarea sau actualizarea cunoştinţelor sau competenţelor obținute prin 

educația inițială 
� Dobîndirea de noi competenţ, pentru adaptarea la schimbările de mediu, avansarea în carieră 

sau perfecţionare; 
� Continuarea dezvoltării personale sau profesionale continue. 

Formarea continuă este obligatorie (în domeniile reglementate) sau voluntară. Există mai multe 
tipuri de programe de formare continuă:2 

(1) Iniţiere 
(2) Calificare 
(3) Recalificare 
(4) Perfecţionare 
(5) Specializare 

Evaluarea 
competenţelor 

În general, în educația și formarea continuă. evaluarea este o formă de a aprecia fie persoana 
care învaţă, fie profesorul/trainerul, fie metodele și condițiile de formare (evaluarea metodelor 
de training, analiza programului de formare). 
Evaluarea competenţelor, respectiv evaluarea rezultatelor și a eficacității învățării, se poate face 
prin diferite procedee: 

1. Competenţele dobîndite prin învăţare formală se identifică în cadrul procedurilor 
specifice de evaluare în sistemul educaţional (testare / examinare orală sau scrisă, 
teoretică sau practică, proiecte, portofolii, în timpul sau la sfîrşitul unui program de 
educaţie) ce conduc la certificare (de exemplu, acordarea unei diplome, a unui titlu sau 
a unui certificat). 

2. Competenţele dobîndite prin învăţare non-formală / informală se evaluează pe baza 
unor criterii sau standarde de referinţă stabilite în funcţie de nivelul considerat 
(întreprindere / sector / nivel naţional / european etc.) şi de nivelul de control (piaţa 
muncii sau sistemul de educaţie) 

                                                                                 

2 Mai multe detalii în materialele de pe http://www.anc.edu.ro/ 
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Formare Formarea implică un proces de învăţare 
legat direct de o serie de rezultate 
operaţionale specifice. Include o 
succesiune de situații de învățare, ce au ca 
finalitate dezvoltarea cunoştinţelor, 
capacităţilor, comportamentelor, nivelului 
de înţelegere, aptitudinilor utile într-un 
cadru de muncă. Scopul este de a 
îmbunătăţi comportamentul şi performanţele individuale şi de grup, precum şi rezultatele 
organizaţionale. 
Există o deosebire esenţială între educaţie şi formare: 

� Educaţia este polivalentă şi vizează persoana în întregul său (plan social, afectiv, intelectual, 
cognitiv), fără a avea o anume finalitate specifică. 

� Formarea se axează pe obţinerea unor competenţe profesionale specifice unui anumit domeniu.  
 

Formare iniţială Pregătire în scopul practicării unei meserii, după finalizarea unui program de educație generală, 
printr-un program de calificare, urmat de o certificare a competenţelor 

Formare în 
alternanţă 

Tip de formare care constă în alternarea unor module de studiu teoretic, într-un centru de 
formare, cu perioade de practică (industrială, profesională sau comercială) sub supraveghere, 
într-un alt context sau de alternare a modulelor față în față cu educația la distanță. 

Instruire Instruirea reprezintă o sumă de activităţi destinate dobîndirii de cunoştinţe, preponderent 
procedurale, şi dezvoltării de aptitudini și deprinderi practice specifice exercitării unei meserii 
sau realizării unei operaţiuni, sarcini și activități de lucru; se referă la dezvoltarea şi furnizarea 
metodelor pe care oamenii le aplică uzual, în mod concret, respectiv “cum” (învăţarea de a face) 
trebuie să se realizeze activitățile și implică explicarea şi demonstrarea, pentru a permite 
învăţarea unui mod de lucru. 
Teoria instruirii (Gagne) – implică: 

� Informaţii verbale 
� Deprinderi intelectuale 
� Strategii cognitive 
� Deprinderi psihomotorii 
� Atitudini 

Învăţare Învăţarea este un proces cumulativ prin care o persoană asimilează gradual noţiuni din ce în ce 
mai complexe şi mai abstracte (concepte, categorii şi tipuri de comportament sau modele) şi/sau 
dobîndeşte deprinderi şi competenţe generale. Acest proces se desfăşoară în context informal, 
de exemplu prin activităţi recreative, precum şi în contexte de învăţare formală care includ şi 
locul de muncă. (Definiţie din Cadrul European al Calificărilor (EQF) – 2005) 
Învăţarea reprezintă o activitate umană fundamentală, un proces care însoţeşte viaţa oricărei 
fiinţe şi este rezultatul interacţiunii individului cu mediul de învăţare, cu efecte asupra 
schimbării relativ permanente a comportamentului sau a potenţialului comportamental (sau a 
abilităţilor), ca rezultat al experienţei sau exerciţiului. 
Rezultatele învăţării apar pe nivel: 

� Cognitiv - cunoştinţe  
� Comportamental - aptitudini, dexterităţi, abilităţi, comportamente 
� Afectiv - atitudine 

Învăţarea poate fi: 
� Sistematică (formală, şcolară): activitate instructiv-educativă planificată, organizată 
� În context profesional (non-formală): perfecţionare, specializare, “reciclare” – la locul de muncă 

sau într-un centru de formare 
� Informală: învățare intenţionată, deliberată, dar neinstituţionalizată, realizată în familie, la 

locul de muncă, în comunitate, în viaţa de zi cu zi sau învățare spontană (socială, incidentală): în 
familie, în mediul profesional, în societate – fără caracter intenționat 

Învăţare 
anterioară 

Cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini dobîndite anterior, prin formare sau experienţe informale 

Învăţare cu 
frecvenţă parţială 

O oportunitate de învățare în care învățarea necesită mai puțin de 75 la sută frecvenţă pentru un 
program educațional sau de formare 

Învăţare faţă în 
faţă 

Tip tradițional de studiu într-o sală de clasă, în care cursanţii se întîlnesc față în față cu profesorii, 
formatorii, instructorii, în același loc și în același timp 

Învăţare formală Învăţarea care apare într-un context formal - organizat şi structurat (într-o şcoală, într-un centru de 
formare profesională sau la locul de muncă – cursuri autorizate) şi care este explicit desemnată ca 
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învăţare (respectiv se identifică obiective de învăţare, se stabilesc situaţii de învăţare şi se utilizează 
elemente suport pentru învăţare). Învăţarea formală este intenţionată din punctul de vedere al 
celui care învaţă. De obicei, învăţarea formală se finalizează cu o certificare. 

Învăţare 
incidentală 

Diverse forme de învăţare ocazionale, întîmplătoare, care nu au caracter intenționat sau care nu 
implică situații planificate de învățare. Învățarea incidentală poate apărea în timpul activităţilor 
zilnice, ale unor evenimente sau contexte  care nu sînt destinate activităţilor deliberate de 
învățare sau educaţie (de exemplu, învăţarea care apare în cursul unei întîlniri multiculturale, în 
timpul ascultării unui program de radio, a unui documentar TV despre animale, vizitei la un 
muzeu, vacanței într-o țară străină sau citind o carte – chiar și de ficțiune.  

Învăţare informală Învăţare ce apare ca rezultat al activităţilor curente, fie că este vorba de locul de muncă, viaţa de 
familie sau timpul liber. Învăţatea informală nu implică un proces organizat sau structurat (în 
ceea ce priveste obiectivele, durata, ritmul sau suportul pentru învăţare), fiind de cele mai multe 
ori rezultatul unui proces neintenţionat, din punctul de vedere al celui care învăţa. 

Învățare în grup Tip de situație de învățare în care participanții la un program de formare, cu nivel similar de 
pregătire sau grupați după alt criteriu de similaritate, învață unii de la alții, prin explicații, 
exemple, schimb de experiență. 
Implică existența unui facilitator, care să asigure respectarea unor reguli de lucru în grup și care 
să contribuie la crearea unui climat de cooperare, pentru realizarea în comun a unor sarcini. 
Situațiile de învățare în grup trebuie să respecte o serie de cerinţe: 

- Stabilirea criteriilor specifice de realizare a grupelor de lucru: dimensiuni, caracter 
permanent sau ocazional, roluri fixe sau variabile etc. 

- Stabilirea obiectivelor de învățare și a regulilor de lucru în grup 
- Stabilirea unor criterii specifice de evaluare a participanților. 

Învăţare 
nonformală 

Învăţarea care apare într-un context non-formal, în afara sistemului formal de educaţie, care de 
obicei nu conduce la certificarea competenţelor dobîndite. 

Învăţare pe tot 
parcursul vieţii 
(Lifelong 
Learning) 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde toate formele de educație și formare: educația 
generală, educația inițială, educația și formarea continuă a adulților, toate tipurile şi nivelurile 
de învăţare formală, non-formală şi informală, în toate domeniile vieții umane (profesional, 
social, personal, economic etc.). 
Conceptul cheie este că schimbările rapide ale contextului în care trăim și cerințele din ce în ce 
mai exigente de dezvoltare, flexibilitate, adaptare etc. nu mai permit ca învățarea să se încheie la 
intrarea pe piața muncii. Întreaga viață este o succesiune de situații de învățare, conștientizate 
sau nu, inter-relaționate. 

Învățare prin 
exersare 

Învăţare practică prin repetarea realizării unei sarcini, utilizarea repetată a sculelor / 
instrumentelor / facilităţilor / echipamentelor, fără parte de teorie 

Metode didactice Metodele didactice se împart în trei mari clase, în functie de obiecivele de învățare, de situația de 
învățare aleasă, de conținut și de maniera de desfăşurare, respectiv: 

1. Activităţi frontale – formatorul are rolul principal, se află în față și lucrează cu întregul 
grup, transmite informaţii, explică, demonstrează, argumentează, formulează 
întrebări, dirijează activitatea întregului grup, situațiile de învățare fiind de diverse 
tipuri: lecție, seminar / atelier de lucru, lucru în laborator, vizită de lucru etc. 

2. Activităţi de grup – grupul mare se împarte în grupuri mici (minim 2, maxim 8 
membri), iar sarcinile de lucru, identice sau diferite, se alocă fiecărui sub-grup, ceea ce 
crește implicarea participanților în situațiile de învățare; sub-grupul poate fi: omogen 
sau eterogen, permanent sau ad-hoc, format aleatoriu sau cu membri numiți de formator, 
cu sau fără un leader etc., în funcție de obiectivele de învățare urmărite și a sarcinilor de 
realizat 

3. Activităţi individuale – implică muncă independentă, fară supraveghere directă şi 
suport continuu din partea formatorului: exerciții, studiu individual, proiecte, teme de lucru 
pentru acasă etc.  

Modelul 
Kirkpatrick 
(Modelul celor 
patru niveluri de 
evaluare) 

Modelul celor patru niveluri de evaluare, propus de Donald L. Kirkpatrick în 1954, se poate folosi 
pentru determinarea eficacității unui program de formare, trecînd succesiv prin fiecare nivel: 
Nivelul 1 – Evaluarea reacției 
Se evaluează percepțiile participanților, referitoare la experiența de formare: Cum s-au simțit? Ce 
le-a plăcut? Ce activități au avut cel mai mare succes? Ce nu li s-a părut interesant? De obicei, se folosesc 
chestionare de evaluare, așa numitele chestionare de satisfacție, completate imediat după 
terminarea acțiunii de formare. 
Nivelul 2 – Evaluarea învățării 
Se referă la evaluarea participanților, mai ales a nivelului de cunoștințe teoretice, prin teste 
înainte, în timpul și la finalul formării, pentru a se evidenția achizițiile datorate acțiunii de 
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formare. Se pot folosi diverse metode de evaluare: teste grilă, teste cu întrebări deschise, lucrări, 
simulări, proiecte individuale sau în echipă, auto-evaluări etc. 
Nivelul 3 – Evaluarea comportamenului nou, ulterior formării 
Acest nivel implică o evaluare mai dificil de realizat, care nu mai depinde doar de formator, ci de 
responsabilii de la locul de muncă al participanților. Este nevoie să se măsoare schimbarea 
comportamentelor participanților, ca urmare a acțiunii de formare. Astfel, se caută răspunsuri 
referitoare la ceea ce se întîmplă după finalizarea formării: Participantul aplică în practică ceea ce a 
învățat? Și-a schimbat comportamentul anterior? Pentru a evalua comportamentele, trebuie să 
existe o formă de follow-up a formării, cu vizite sau chestionare post factum, ce trebuie 
completate la 3 – 6 luni după finalizarea programului de formare, în condițiile în care 
participantului i se asigură la locul de muncă acele condiții necesare pentru a pune în practică 
ceea ce a învățat. 
Nivelul 4 – Evaluarea rezultatelor 
Al patrulea nivel cuantifică impactul formării, cuantificat în termeni de rezultate, de obicei 
financiare, sau ca îmbunătățire a indicatorilor de producție, calitate, satisfacția clienților, 
comerciali etc., obținute ca urmare a noilor comportamente apărute după formare. Astfel se 
poate evalua eficiența formării, la nivelul organizației în care lucrează participantul la formare. 
Acest nivel este foarte dificil de atins, din moment ce necesită accesul la datele organizației 
(economice, financiare etc.), iar variația acestora, chiar și atunci cînd este favorabilă în perioada 
de după formare (de minim 6 – 12 luni), este dificil de alocat unui singure variabile, respectiv 
participarea unei persoane sau a unui grup la o acțiune de formare. Acest nivel este posibil mai 
ales în cazul formării in-house, fiind utile chestionare, asistență pe o perioadă post-formare 
(pentru monitorizarea rezultatelor în zona de impact a formării), vizite de observare și evaluare 
periodică, interviuri cu persoanele implicate (participanți, manageri, colegi, colaboratori, clienți 
etc.). 

Modul O parte / un calup de formare, care include de obicei o succesiune de situații de învățare care 
contribuie la atingerea unui obiectiv de învățare sau la obținerea unei unități de competență clar 
definite. Împărțirea în module permite organizarea secvențială a unui program complex de 
formare, din rațiuni de timp, de conținut sau de alte criterii și resurse necesare. 

Nevoie de formare Diferențe între competențele disponibile și cele necesare, sau între cele existente și cele utile în 
viitor, la nivel personal, de grup sau organizațional. Acestea pot fi explicite (conștiente), implicite 
(neconștientizate, dar evidente pentru oricine), latente (neconștientizate, dar evidente pentru 
un expert), potențiale (utile în viitor). 

Obiectiv de 
învățare 

Obiective ce definesc rezultatele urmărite în fiecare situație de învățare. 

Ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit, pe care o persoană o desfăşoară în mod obişnuit; ansamblu 
de sarcini sau obligaţii de serviciu, ce trebuie executate de un salariat. Ocupaţia poate fi o funcţie 
sau o meserie: 
- Funcţie: Activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie 
- Meserie: Complex de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru executarea 

anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor 
servicii 

Nota:   OCUPAŢIE ≠ PROFESIE ≠ MESERIE 
Profesia = specialitatea (calificarea) obţinută printr-un program de educație inițială 
Meseria = calificarea obţinută printr-un program de formare inițială sau prin recalificare 
Ocupaţia = specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă 

Rezultat al 
învăţării 

Totalitatea informaţiilor, cunoştinţelor, înţelegerii, atitudinilor, valorilor, aptitudinilor, 
competenţelor sau comportamentelor stăpînite după finalizarea unui program de formare: ceea 
ce un cursant cunoaște, înțelege și este capabil să realizeze la finalizarea unui proces de învățare. 

Rolurile 
formatorului 

În limbajul curent, se folosesc mai mulți termeni referitori la persoanele implicate în realizarea 
de activități de formare: 

• Formator / Trainer: conduce activitățile de formare, în special cele teoretice, pentru 
atingerea obiectivelor de învățare 

• Instructor: conduce activitățile practice de formare, asigură transferul de cunoștințe 
procedurale și dezvoltarea deprinderilor specifice 

• Coach: susține participanții pe parcursul procesului de învățare, prin instrucțiuni, 
demonstrații, ghidarea realizării sarcinilor de lucru individuale, fiind orientat mai mult 
spre metodele de lucru, decît spre concepte, cunoștințe teoretice, fapte 

• Facilitator: asigură climatul de încredere și cooperare, creează cadrul de învățare în 
grup 
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De obicei, formatorul trebuie să asigure toate aceste roluri, pe măsură ce se parcurg situațiile de 
învățare care, pentru a capta și menține atenția participanților, trebuie să fie variate și să 
alterneze diferitele strategii, metode și tipuri de activități de formare. 

Situație de 
învăţare 

Activitate construită deliberat, pentru a facilita învățarea și atingerea unui obiectiv de învățare, 
prin care o persoană participantă poate achiziționa sau dezvolta cunoștințe sau deprinderi. 

Strategia didactică Strategia didactică  constă în alegerea, combinare şi organizarea cronologică a ansamblului de 
metode, mijloace, materiale şi alte resurse educationale necesare pentru a atinge anumite 
obiective de învățare, în contextul situațiilor de învățare imaginate. 
Strategia didactică depinde de caracteristicile grupului țintă, de obiectivele de învățare, de stilul 
formatorului, de resursele disponibile. 
Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregatire, reprezinta 
din acest  
Strategiile didactice se clasifică după mai multe criterii: 
1. în funcție de activitatea dominantă în procesul de formare: 

• Strategii de predare: prezentare, expunere, explicaţie, demonstraţie, exerciţiu 
• Metoda activă: intercalarea predării cu metode şi procedee activ-participative, 

activități independente, lucru în grupuri mici, sarcini de învăţare euristică 
• Strategii de învăţare algoritmică: repetare, exersare, memorare, algoritmizare 
• Strategii de învăţare euristică: observare, descoperire, rezolvare de probleme, 

experimentare, dezbateri, dialog, simulare, modelare, aplicaţii 
• Metode mixte 

2. în funcție de natura obiectivelor de învățare: 
• Strategii cognitive 
• Strategii afective 
• Strategii psihomotorii 
• Strategii combinate 

3. în funcție de nivelul de dirijare a învăţării: 
• Strategii de dirijare pas cu pas (algoritmice) 
• Strategii de semidirijare (semialgoritmice) 
• Strategii de nedirijare (creative) 

4. în funcție de tipul de raţionament abordat 
• Strategii inductive - de la particular la general 
• Strategii deductive - de la general la particular 
• Strategii transductive – cu explicaţii prin metafore 
• Strategii analogice – cu ajutorul modelelor și a analogiilor 
• Strategii mixte. 

Validarea învăţării 
informale / 
nonformale 

Validarea implică procese de evaluare şi recunoaştere a unor cunoştinţe, aptitudini şi 
competenţe, pe care oamenii le dezvoltă pe parcursul vieţii (în diferite situaţii – activităţi 
educaţionale, de muncă, petrecerea timpului liber etc.). Se folosesc diverse metode de evaluare 
(teste/examene scrise și/sau orale, probe practice, proiecte şi portofolii); nu presupune 
participarea obligatorie la un program de formare. 

 


