Denumirea programului de
EDUCAȚIE PENTRU MEDIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
formare profesională continuă
Public-țintă cadre didactice din învățământul general
Programului de formare Educație pentru media în învățământul general este un program
novator destinat cadrelor didactice din învățământul general, care include promovarea
Scopul alfabetizării mediatice și dezvoltarea abilităților, deprinderilor privind aplicarea informației
din spațiul mediatic în demersul didactic, prin utilizarea resurselor de instruire, a
elementelor inovative din domeniul didacticii pe niveluri.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire certificat
Coordonator program
Lisnic Angela, dr., conf. univ.
formare
Cadre didactice (formatori) Țap E., dr. conf., Armașu L., dr. con.
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
- Competențe de înțelegere a mesajele complexe din ziare, reviste, cărți, radio, televiziune, panouri publicitare, jocuri video,
muzică, internet, platforme de socializare și toate celelalte forme de media, dar și să producă ei înșiși mesaje mediatice.
- Competențe de proiectare a strategiilor didactice în educație pentru media în învățământul general
- Competențe de utilizare a strategii didactice în educație pentru media 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, timp alocat
1. Rolul spațiului media în receptarea și formarea contemporană a realității. Tema 2. Educația mediatică ca mijloc de educație
a gândirii critice. Tema 3. Alfabetizarea mediatică condiție de echilibrare a efectelor sociale ale informațiilor din spațiul
media. Tema 4. Capcanele manipulative ale media și profilactica lor în spațiul mediatic. Tema 5. Scara valorilor în spațiul
mediatic. Tema 6. Comunicarea în noile condiții ale spațiul mediatic
Modalități de evaluare
Evaluare inițială: chestionare de identificare a nevoilor de formare;
Evaluare formativă prevede verificări sistematice pe parcursul tuturor activităţilor didactice şi în toate etapele acestor
activităţi, se efectuează prin: teste de diagnosticare şi evidenţă a formării competenţelor;
Evaluare sumativă: studii de caz, proiecte, prezentarea unui proiect; schimb de modele de „bune practici”, învățarea
aventură/ de tip expediționar (eng. Expeditionary learning, adventure learning)
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

