Denumirea programului tematic
Educaţia interculturală - o şansă pentru integrare
de formare profesională continuă
Public-țintă cadre didactice din învățământul general
Promovarea competenţelor interculturale în vederea asigurării
Scop şanselor egale în evoluţia fiecărui elev, indiferent de
apartenenţa etnică.
Durata cursului 120 de ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire Certificat
Coordonator program formare Dermenji Svetlana, dr., conf. univ.
Cadre didactice (formatori) Dermenji Svetlana, dr., conf. univ.
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
- interpretarea comunicării interculturale din perspectiva didactică;
- descrierea comportamentelor şi obiceiurilor unor culturi diferite, relevante pentru comunicarea
didactică;
- identificarea barierelor de comunicare în cadrul discursului didactic.
- distingerea factorilor care blochează comunicarea interculturală;
- posedarea abilităţilor de cercetare a fenomenelor interculturale din perspectiva didactică;
- aplicarea metodelor activ-participative pentru facilitatea comunicării interculturale;
- analiza unor modalităţi de combatere, din perspectiva interculturalităţii, a atitudinilor şi acţiunilor
intolerante din şcoală;
- asigurarea respectului diferenţelor între elevi în cadrul unui sistem de atitudini empatice reciproce.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
1. Comunicarea interculturală în mediul şcolar. Fenomenul interculturalităţii. Cadrul psihologic al
procesului de comunicare interculturală. Societatea interculturală vs. procesul educativ. Caracteristicile
şcolii contemporane: modele, succese, probleme. 2. Demersurile de educare interculturală adaptate
cerinţelor formulate în Legea învăţământului şi în OMECT, privind dezvoltarea problematicii diversităţii
în curriculumul naţional. 3. Multiculturalismul normativ. Identitatea socială a grupurilor etnice şi
comunicarea didactică. 4. Imaginea de sine a grupurilor etnice. Etnocentrismul. Stereotipuri. 5. Metode
şi tehnici de lucru în context instructiv-educativ intercultural. 6. Bariere ale comunicării interculturale
(stereotipuri şi prejudecăţi) - reguli şi principii etice pentru facilitarea comunicării interculturale. 7.
Educaţie interculturală, incluziune socială şi coeziune socială. 8. Bune practici pentru dezvoltarea
competenţei interculturale. 9. Aspecte ale problematicii diversităţii în curriculumul national 2019. 10. Proiectul
educaţional intercultural. Componentele şi etapele unui proiect educaţional intercultural (proiectare,
implementare, monitorizare şi evaluare, elemente de follow up).
Finalităţi de studii
La încheierea cursului formabilul va fi capabil să:
- stabilească factorii favorizanţi ai comunicării interculturale în instituţiile cu predare în limbile
minorităţilor naţionale;
- respecte principiile şi valorile specifice societăţii interculturale;
- coopereze cu elevii din instituţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale în rezolvarea unor
probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri etnice;
- realizeze dialoguri interculturale cu elevii alolingvi.
Modalități de evaluare
 discutarea unui proiect de grup privind educaţia interculturală, pe teme negociate între elevi şi profesor
(„Diversitate şi cetăţenie activă”, „Tinerii împotriva intoleranţei”); celebrarea „Zilei drepturilor
copilului” (20 noiembrie), a „Zilei drepturilor omului” (10 decembrie), a „Zilei internaţionale a
toleranţei” (16 noiembrie), a „Zilei Minorităţilor Naţionale” (18 decembrie)
 prezentarea unor videouri despre concursurile, expoziţiile, posterele sau discuţii în baza portofoliilor
realizate în şcoala de aplicaţie, pe teme specifice educaţiei interculturale.
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

