Denumirea programului de
Strategii de formare a competențelor specifice în domeniul disciplinelor socioumane
formare profesională continuă
Public-țintă cadre didactice din aria curriculară Istorie, învățământ preuniversitar
Valorificarea tehnologiilor moderne în formarea competențelor specifice din cadrul orelor
în aria curriculară a disciplinelor socioumnane, prin utilizarea noilor resurse de instruire, a
Scopul
elementelor inovative din domeniul didacticii pe niveluri. Cursul promovează inovațiile din
didactica contemporană în demersul didactic.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
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Coordonator program
Lisnic Angela, dr., conf. univ.
formare
Cadre didactice (formatori) Burlacu Valentin Cataraga Sergiu, lector universitar, Tabac Silviu, dr.conf.
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
Competențe de cunoaștere și înțelegere a noilor tehnologii aplicate în didactica contemporană.
Competențe de proiectare a strategiilor didactice în formarea competențelor specifice în domeniul disciplinelor
sociumane din învățământul general.
Competențe de utilizare a strategii didactice în educație disciplinelor socumaniste în învățământul general.
Competenţe de integrare a conţinutului istoric în demersul educaţional contemporan privind formarea atitudinilor
civice pentru tineretul studios.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut
Tema 1. Referințe teoretice privind conceptul cognitivist și constructivist în didactica contemporană. Tema 2. Transpunerea
didactică a domeniu de competenţe specifice. Tema 3. Proiectarea instruirii bazate realizarea strategiilor în formarea
competenţelor..Tema 4 Modele de strategii de instruire în contextul competenţelor. Tema 5 Dimensiuni disciplinare de
aplicarea a strategiilor de formare a competențelor la disciplina istoria. Tema 6.Evaluarea realizării competenţelor şi a
progresului şcolar. Tema 7. Rolul strategiilor și tehnicilor în formarea competențelor pentru receptarea și formarea
contemporană a realității
Finalităţi de studii
la finele programului de instruire cursanții vor putea să:
identifice conceptul cognitivist și constructivist din didactica contemporană;
realizeze o proiectare didactică prin aplicarea unor strategii didactice eficiente la disciplinele socumaniste;
aplice în demersul didactic diverse elemente și tehnici privind formarea competențelor specifice;
elaboreze modele de strategii didactice aplicate la aria curriculară a disciplinelor socumane
Modalități de evaluare
Evaluare inițială prevede identificarea nevoilor de formare prin: chestionare de identificare a nevoilor de formare;
Evaluare formativă prevede verificări sistematice pe parcursul activităţilor didactice, se efectuează în cadrul seminarelor, al
orelor practice, prin diferite modalităţi: teste de diagnosticare şi evidenţă a formării competenţelor;
Evaluare sumativă: studii de caz, proiecte (proiectul unei activităţi didactice, susţinerea publică a portofoliului etc.
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. 0 22 24 0796 ; 022 358372
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

