Denumirea programului de
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAȚIA
formare profesională continuă
INCLUZIVĂ
Public-țintă cadre didactice din învățământul general
Formarea/dezvoltarea competențelor de educație incluzivă a cadrelor didactice
Scopul
din învățământul general.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire certificat
Coordonator program formare Aurelia Racu, dr. hab., prof. univ.
Cadre didactice (formatori) Ciobanu Andriana, dr., conf. univ.
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
- Competențe de înțelegere a mesajelor complexe din perspectivele tradiționale și moderne ale psihopedagogiei
școlii incluzive.
- Competențe de proiectare a strategiilor didactice în educația incluzivă.
- Competențe de utilizare a strategii didactice în educație pentru fondarea unei Școli pentru Toți.
- Competenţe de integrare a conţinutului psihopedagogie școlii incluzive în demersul educaţional contemporan
privind formarea atitudinilor civice pentru tineretul studios.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
Tema 1. Perspectiva istorică cu privire la integrare și incluziune. Tema 2. Orientări teoretice și practice în educația
incluzivă. Tema 3. Educația incluzivă: cadru legislativ internațional, european și național. Tema 4. Evoluții recente
în domeniul abordării dizabilității și incluziunii. Tema 5. Practici incluzive în RM: începuturi și experiență. Tema
6. Intervenția psihopedagogică în școala incluzivă. Tema 7. Caracteristica copiilor cu CES. Învățarea
individualizată: tehnologii și metode de intervenție în educația incluzivă. Tema 8. Profil de competențe existente la
specialiști din domeniul psihopedagogiei speciale. Tema 9. Managementul educației incluzive: structuri, instituții,
servicii. Roluri și responsabilități.
Finalităţi de studii
La finele programului cursanții vor fi capabili să:
- înțeleagă mesaje complexe din perspectivele tradiționale și moderne ale psihopedagogiei școlii incluzive.
- proiecteze strategii didactice în educația incluzivă.
- utilizeze strategii didactice în educație pentru fondarea unei Școli pentru Toți.
- integreze conţinutul psihopedagogie școlii incluzive în demersul educaţional contemporan privind formarea
atitudinilor civice pentru tineretul studios.
Modalități de evaluare
Evaluare inițială: chestionare de identificare a nevoilor de formare;
Evaluare formativă: teste de diagnosticare şi evidenţă a formării competenţelor;
Evaluare sumativă: studii de caz, proiecte, 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, bloc 4, aula 1
*La solicitarea beneficiarilor programul de formare poate fi realizat în teritoriu
Contacte
Tel. 0 22 24 0796 ; 022 358372
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

