
Motto: ”A educa fără să creezi o 

relaţie vie, e ca şi cum ai vrea să 
strângi recolta fără să fi irigat„ 



IMPERATIV –  
Încadrarea universităţilor din Republica Moldova în spaţiul  

european unic al cunoaşterii şi al cercetări 

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPENIZĂRII.  

ROLUL PROIECTULUI INOTLES, TEMPUS 



În contextul europenizării învățământului superior - 

facultatea trebuie să fie liantul dintre piaţa 

muncii şi studenţi 

Profesorul: integrarea noilor tehnologii 
folosind metode moderne de predare – învăţare- evaluare 

 printre care și metoda simulării 



Într-un sistem educaţional în care a şti şi a face sunt adevărate etaloane ale 
formării studentului; 

  
Metodele de învăţământ sunt o punte de legătură între sistemul tradiţional de 

predare şi cel modern, îmbinarea celor două fiind varianta optimă a 

învăţământului actual. 

Metodologia predării joacă un rol important 



METODE DE PREDARE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: 

 SIMULĂRILE 

SIMULĂRILE  
evidenţiază rolul esenţial al condiţionării aflat la 

baza proceselor de învăţare.  

Etimologic cuvântul simulare provine din latinescul  
Simulatio , însemnând capacitatea de a reproduce, a reprezenta sau a imita ceva.  



S-a observat că animalele care 
trăiesc în captivitate şi nu 

trebuie să-şi vâneze prada 

pentru a se hrăni devin leneşe. 

Acest lucru reliefează 
importanţa pe care o are această metodă de învăţământ 

Aşa se întâmplă şi cu 
studenții dacă nu trebuie 

să „muncească” pentru a 
dobândi cunoştinţele, fie şi 

într-un mod simulat.  

Metodele tradiţionale versus moderne utilizate 
 în procesul de predare – învățare: studiu comparativ 



Simularea plasează „studentul în situaţia de a trăi o 

experienţă de învăţare similară celei reale,” 

Simularea: metodă bazată pe experienţă 

Simularea este un domeniu de investigare eficientă multidisciplinar. 



Cuvântul cheie pentru metoda simulării  
- Aplicabilitate -  

Putem simula: 
  un proces în domeniul economic,  

simularea Monte Carlo reevaluează instrumentele în 
funcţie de schimbările pieţei se bazează pe scenarii 

ipotetice; simulări în afaceri  
 aria psihosocială- promovarea, dezvoltarea unei 

gândiri critice şi a creativităţii participanţilor şi 
construcţia unor abilităţi sociale 

 Domeniul juridic – simularea unui proces 
 Jurnalism – elaborare de ziar tipul de ziar (de informaţie 

generală, de informare specială - tip revistă, monden), 
titlul, rubricile lui 

 



Eficienţa metodei simulării rezidă anume în faptul că: 

 oferă un feedback imediat; 
 
  atribuie studentului un rol activ în procesul de instruire având la 

baza balanța de competențe adaptate cerinţelor de pe piaţa 
muncii; 

 
 contribuie în mod special la acumularea de competenţe 

transversale, printre care: 
 formarea de comportamente profesionale cu valențele practice, necesare 

pentru angajarea lor cu succes şi eficienţa pe piaţa muncii. 
 dezvoltarea capacității de a susține argumentat un punct de vedere în 

intervenții individuale și în sarcini de echipă; 
 dezvoltarea capacității de a rezolva o sarcină urmând un model predefinit; 
 Abilităţi de gândire critică; 

  
 

  

Avantajele metodei simulării: 



       Pe lângă avantajele şi 
dezavantajele simulării, trebuie 
să ne amintim bine proverbul:  
Când tot altceva nu-ţi reuşeşte, 

simulează.  


