
2351 Specialişti în metodologie didactică

Specialiştii în metodologie didactică desfăşoară activităţi de cercetare şi 

dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile şi metodele de 

predare. Aceştia revizuiesc şi examinează activitatea profesorilor, modul 

de funcţionare a instituţiilor de învăţământ şi rezultatele obţinute şi 

recomandă modificări şi îmbunătăţiri.

Competențe ESCO (RO)

identifică nevoile în materie de educație

gestionează cunoștințele în vederea unui impact strategic

aplică metode științifice

monitorizează evoluțiile din domeniul educației

gestionează dezvoltarea profesională personală

dă dovadă de expertiză disciplinară

desfășoară cercetare calitativă

aplică principiile eticii și integrității științifice în activitățile de cercetare

gestionează publicații deschise

Interacționează profesional în mediile de cercetare și profesionale

gestionează date interoperabile și reutilizabile accesibile și ușor de găsit

vorbește mai multe limbi străine

efectuează cercetare științifică

întocmește rapoarte de lucru

oferă consiliere în ceea ce privește elaborarea programei de învățământ

gândește în mod abstract

redactează lucrări științifice, academice și documentație tehnică

publică lucrări de cercetare academice

solicită finanțare pentru cercetare

comunică constatări științifice

integrează dimensiunea de gen în cercetare

promovează inovarea deschisă în cercetare

desfășoară activități de cercetare la nivel interdisciplinar

dezvoltă rețele profesionale cu cercetători

analizează sistemul de educație

consultă surse de informare

dezvoltă software cu sursă deschisă

sintetizează informații

evaluează programe educaționale

evaluează activități de cercetare

promovează implicarea publicului în cercetare
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dezvoltă un concept pedagogic

îndrumă oameni

scrie publicații științifice

gestionează date în domeniul cercetării

prezintă rapoarte

diseminează rezultatele în rândul comunității științifice

asigură managementul de proiect

promovează transferul de cunoștințe

gestionează drepturi de proprietate intelectuală

colaborează cu profesioniști din domeniul educației

oferă feedback profesorilor

observă activități didactice

realizează audituri de calitate

identifică nevoi organizaționale nedetectate

oferă consiliere în ceea ce privește metodele de predare

asigură respectarea programei de învățământ

efectuează inspecții în instituții de învățământ

oferă consiliere în ceea ce privește planuri de lecție

relaționează cu agențiile guvernamentale

analizează piața formării

analizează programa de învățământ

elaborează programa de învățământ

monitorizează implementarea programei de învățământ

promovează programe educaționale

organizează proiecte pentru îndeplinirea nevoilor educaționale

oferă sprijin în activitatea de management educațional

gestionează programe finanțate de autorități publice

oferă sprijin la organizarea de evenimente școlare

garantează siguranța elevilor și studenților

urmărește progresele științifice în ceea ce privește educația elevilor și 

studenților cu nevoi speciale


