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CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ 

Workshop-uri - Predarea centrată pe student 

 

 

Din dorinţa de a oferi un suport practic pentru gestionarea 

cât mai eficientă a problematicii aplicării principiilor instruirii 

centrate pe student în activitatea didactică universitară şi în 

vederea îmbunătățirii procesului didactic universitar, Centrul de 

Dezvoltare Academică din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara organizează în perioada 18-20 septembrie următoarele      

workshop-uri:  

WS1: „ Stimularea învățării active”  

Tot mai multe cercetări arată că stimularea unei învățări active facilitează o înțelegere 

profundă a conținuturilor și o creștere a temeiniciei păstrării cunoștințelor. Într-o predare centrată pe 

student, profesorul devine un facilitator al învățării, iar studentul trebuie să-și asume o mai mare 

responsabilitate pentru propria învățare. Cele mai bune rezultate se pot obține astfel prin creșterea 

eficienței predării, a implicării studenților în învățare și printr-o evaluare continuă. Plecând de la 

aceste premise, acest workshop își propune două obiective: (1) prezentarea modului în care învață 

studenții (caracteristicile cognitive) și (2) exersarea unor metode active de predare, învățare și 

evaluare. Dacă exercițiile privind modul în care învață studenții și cum ar putea fi gândite sarcinile de 

învățare și evaluarea în funcție de caracteristicile lor cognitive vor avea un caracter mai general, 

aplicațiile cu diferitele tipuri de metode va fi particularizat în funcție de specializarea participanților la 

workshop. 

Responsabili workshop: 

Formator Conf. univ. dr. Ramona PALOȘ 

Consultant CDA Izabella SMARANDACHE 

 

WS2: „Feedback și predare reflexivă” 

Minte deschisă, responsabilitate și inimă deschisă sunt caracteristici fundamentale ale 

profesorului pentru asigurarea unei predări reflexive și a unui feedback eficient în procesul didactic. 

Desigur că, pe lângă aceste caracteristici personale, profesorul universitar trebuie să cunoască  
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abordarea științifică a acestor demersuri educaționale (cercetări asupra problematicii) și să aplice 

reflecția în practica educațională de zi cu zi, în procesul predării și al evaluării. Astfel, vor fi asigurate 

fundamentele pentru o învățare reflexivă, o autocunoaștere și autoevaluare obiectivă a studentului, 

condiții pentru asigurarea unei învățării eficiente și durabile. 

În baza celor enunțate anterior, prezentul workshop are ca obiective: (1) reflectarea asupra 

abordărilor științifice ale feedback-ului și predării reflexive (2) identificarea unor modalități concrete 

prin care participanții pot valorifica feedback-ul și predarea reflexivă în activitatea didactică 

universitară (aplicații practice).  

Responsabili workshop: 

Formator Lect. univ. dr. Carmen Maria ȚÎRU 

Consultant CDA Dalia STOIA 

 

WS3: „Implicarea studenților în organizarea procesului didactic”  

Centrarea procesului de învățământ pe nevoile și particularitățile concrete ale studenților cu 

care se lucrează efectivă poate fi susținută de creștere implicării studenților în proiectarea 

activităților de instruire. Participarea studentului, din postura de beneficiar direct al instruirii, la 

proiectarea activităților de predare, învățare și evaluare este susținută de argumente relevate de 

studii care dezbat teme ca: design-ul instruirii, dezvoltare curriculară, motivație pentru învățare și/sau 

implicarea studenților. Acest workshop își propune două obiective: (1) utilizarea dovezilor științifice 

furnizate de studiile din domeniul educației pentru argumentarea valorii adăugate a implicării 

studenților în proiectarea activităților de instruire și (2) exemplificarea și exersarea unor modalități 

concrete de implicare a studenților în proiectare activităților de instruire universitară prin utilizarea 

unui framework comprehensiv. Activitățile workshop-ului presupun acțiuni de dezbatere, analiză, 

interpretare de studii de caz, schimb de bune practici și proiectare de situații de instruire prin 

implicarea studenților. 

Responsabili workshop: 

Formator Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

Consultant CDA Silvia TOTH 

 

Responsabil organizare workshop-uri:  

Consultant CDA Daniel IANCU  
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