Denumirea programului tematic
de formare profesională continuă

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE LA
DISCIPLINA ȘCOLARĂ GEOGRAFIE
Cadre didactice din aria curriculară Geografie din învățământul general şi
Public-țintă din instituţii de învăţământ extraşcolar, publice şi private (centre, palate şi
case de creaţie, şcoli de arte, sport etc.).
Promovarea celor mai noi ajunsuri atinse în cercetările științelor
geografice (geologie, geomorfologie, climatologie, geoecologiea
Scop
mediului, etc.) și facilitarea formării competențelor de cunoaștere și
înțelegere a mediului natural la formabili.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire Certificat
Coordonator program formare Gheorghi Niculița, dr., conf. univ. inter.
Begu Adam, dr.hab. prof. univ.,Vasile Maxim, dr., conf. univ., Ion
Cadre didactice (formatori)
Dănilescu, dr., conf. univ.
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
- explicarea conceptului nou de evoluție a scoarței terestre și formare a reliefului de rang planetar prin prizma
ipotezelor de mărire a volumului planetei;
- argumentarea problemelor globale legate de schimbările climatice;
- argumentarea discordanțelor în evidențierea și utilizarea tipurilor de elemente geomorfologice în predarea
cursului de ”Geografie fizică a Republicii Moldova”
- interpretarea materialelor științifice, cartografice şi grafice care reprezintă diverse procese şi fenomene din
domeniul geologiei, geomorfologiei și climatologiei;
- utilizarea noilor competențe în evidenșierea caracterului complex de evoluție al elementelor natural.
evaluarea rolului componentelor învelișului geografic în formarea calității mediului înconjurător;
- argumentarea măsurilor de ameliorare a situației ecologice la nivel global și regional.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
1. Ipoteze despre mărirea volumului Planetei, formarea scoarței terestre și a plăcilor tectonice. 2. Etapele de
formare a macroreliefului în contextul ipotezelor despre mărirea volumului Planetei Pământ.
3. Discordanțe în evidențierea unităților de relief și caracteristicile lor geomerfologice în limitele Republicii
Moldova introduse în manualele școlare. 4. Probleme actuale ale didacticii disciplinei Geografia. Abordări
postmoderniste în predarea Geografiei. 5. Schimbările climatice globale. Indisolubilitatea factorilor de formare a
climei și consecințele exprimate în sferele Învelișului geografic. 6. Depopularizarea Republicii Moldova –
fenomen demorafic negativ. Argumentarea complexității factorilor care au catalizat migrația în masă a populației
și a caracterului ei ireversibil. 7. Problemele ecologice în Republica Moldova și argumentarea măsurilor de
ameliorare a situației. Conservarea Patrimoniului natural: realizări și probleme. 8. Sisteme de regionare biotică
în contextul dezvoltării durabile și perspectivele conecsiunii la Uniunea Europeană.
Finalităţi de studii
La sfărșitul programului formabilii vor fi capabili să:
identifice corelația dintre noțiunile geologice, geomorfologice, biopedogeografice etc., ca părți ale
învelișului geografic, legate indisolubil între ele;
nominalizeze factorii geografici și consecințele exprimate în mediul natural;
proiecteze scheme ale sistemelor naturale bazate pe influiența reciprocă dintre componentele naturale;
elaboreze grafice și modele ale proceselor naturale din cadrul ținutului natal;
aplice informațiile geografice în explicarea proceselor și fenomenelor naturale globale.
Modalități de evaluare
Evaluarea inițială prevede identificarea nevoilor de formare prin: chestionare de identificare a nevoilor de
formare;
Evaluarea formativă prevede verificări sistematice pe parcursul tuturor activităţilor didactice şi în toate etapele
acestor activităţi, și se efectuează în cadrul seminarelor, al orelor practice, prin diferite modalităţi: teste de
formare, teste de diagnosticare şi evidenţă a formării competenţelor;
Evaluarea sumativă totalizează situaţia intermediară a avansării formabilului şi se prevede a fi realizată prin:
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. 022 24 07 96; 022 35 83 72
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

