Denumirea programului tematic
ÎNVĂȚAREA MODERNĂ PRIN METODE EFICIENTE
de formare profesională continuă
Public-țintă manageri, cadre didactice din învățământul general
Scop Valorificarea strategiilor moderne în procesul instructiv-educativ.
Durata cursului 120 ore (32 de ore contact), 4 credite
Document de absolvire Certificat
Coordonator program formare Liubovi Cibotaru, lector universitar
Cadre didactice (formatori) Liubovi Cibotaru, lector universitar
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate: cognitive, de aplicare, de analiză și sinteză, de învățare.
- realizarea unei descrieri cronologice a principiilor de învățare modernă, eficientă;
- reactualizarea strategiilor de predare/învățare/evaluare a limbii și literaturii române;
- asimilarea apropriată a noilor strategii de predare/învățare/evaluare a limbii și literaturii române și asigurarea
principiului integrat stipulat de curriculumul disciplinar 2019;
- aplicarea conceptului de activizare în demersul educațional - activizare, motivație și gândire; activizare și
transfer; activizare și memorare;
- valorificarea învățării active, a predării activizante și a evaluării interactive;
- valorificarea strategiilor moderne în învățarea limbii și literaturii române;
- aplicarea nuanțată a teoriei inteligențelor multiple;
- aplicarea apropriată a metodelor de dezvoltare a spiritului creativ;
- prezentarea unor produse didactice cu utilizare TIC;
- descrierea competențelor profesorului sec. XXI din perspectiva aplicării unei metodologii moderne de
predare/învățare;
- formularea și agumentarea punctelor de vedere proprii vis-a-vis de rolul aplicativ al strategiilor moderne în
învățarea limbii și literaturii române.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut
1. Învățarea modernă – repere teoretice și acționale. 2. Finalitățile globale ale educației. 3. Modele educaționale
integratoare; paradigmele limbii și literaturii române. 4. Profesorul de succes – principiile de realizare a
demersului educațional la limba și literatura română. 5. Strategii moderne de predare/învățare/evaluare a
conținuturilor gramaticale în gimnaziu. 6. Strategii moderne de interpretare a fenomenului literar în gimnaziu și
liceu. 7. Metode de dezvoltare a spiritului creativ la orele de română. 8. Învățarea limbii și literaturii române cu
ajutorul modelelor. 9. Dezvoltarea spiritului critic al elevilor la orele de română. 10. Perspective asupra
comunicării: Strategii moderne de realizare a competenței de comunicare. 11. Didactica oralului. Tipuri de
activități orale. 12. Paradigme didactice ale lecturii: modalități moderne de abordare a textului literar în
gimnaziu și Liceu. 13. Limba și literatura română la nivel interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar. 14.
Strategii de valorificare a potențialului fiecărui elev în cadrul orei de română. 15. Activitățile extracurriculare:
proiectare, realizare, evaluare. 16. Concluzii, comentarii, sugestii de implementare a cursului.
Finalităţi de studii
La absolvirea modulului formabilii vor fi capabili să:
- opereze cu conceptele noi asimilate;
- valorifice documentele educaționale în demersul didactic aplicând strategii noi de predare/învățare/evaluare;
- realizeze proiecte didactice originale bazate pe strategii care să evidențieze potențialul creativ al fiecărui elev;
- diversifice strategiile de învățare a gramaticii funcționale;
- creeze contexte eficiente de studiere a textului literar;
- aplice diverse paradigme ale lecturii motivând elevii pentru o lectură conștientă, critică, analitică.
- realizeze demersuri educaționale bazate pe transdiciplinaritate, interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate.
- abordeze un stil propriu, original de proiectare didactică, bazat pe creativitate și cunoaștere a individualității
elevilor, a potențialului și capacităților de asimilare și învățare.
Modalități de evaluare
- Prezentarea unui discurs reflexiv la unul din subiectele cursului.
- Realizarea unei secvențe didactice la limba și literatura română cu aplicarea elementelor noi studiate.
Calendarul programului
4 sesiuni de formare pentru un an academic
Locul desfășurării programului

mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă
*La solicitarea beneficiarilor programul poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă/blended-learning
Contacte
Tel. 022 24 07 96; 022 35 83 72
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

