Denumirea programului tematic
de formare profesională continuă

CONŢINUTURI MULTUCULTURALE ŞI EDUCAŢIA
INTERCULTURALĂ

Public-țintă cadre didactice din învățământul general
Consolidarea competenţelor cadrelor didactice îndreptate spre
Scop valorificarea aspectelor interculturale și eficientizarea educației
interculturale în procesul didactic.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire certificat
Coordonator program formare Liuba Petrenco, dr., conf. univ.
Cadre didactice (formatori) A. Barbăneagră, dr. conf.; S. Dermenji, dr. conf;
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
• cunoașterea modelelor de învățare a limbilor în contexte multi și interculturale;
• documentarea din diverse surse de specialitate în vederea proiectării unui demers didactic eficient;
La nivel de aplicare:
• aplicarea unui spectru larg de strategii didactice de comunicare interculturală, comprehensiunea și producerea
mesajelor interculturale orale și scrise;
• realizarea eficientă a comunicării interpersonale şi interculturale prin utilizarea tehnicilor adecvate situaţiei.
La nivel de integrare:
• utilizarea noilor tehnologii informaţionale, de comunicare interculturală în procesul de cercetare;
• adaptarea realizărilor ştiinţifice în procesul de comunicare interculturală.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
1. Tradiții și experiențe în învățarea limbilor nematerne/străine. Modele de educație lingvistică: educație
lingvistică monolingvă, bilingvă și multilingvă. 2. Studierea limbii prin imersiune lingvistică. Învățarea integrată
a limbii și a conținuturilor (CLIL). Învățarea simultană/paralelă a limbilor. 3. Promovarea dialogului
intercultural în procesul didactic. Competenţa interculturală: conținut și structură. 4. Abordarea interculturală a
textelor literare și nonțiterare la orele de limba și literatura română. 5. Strategii de formare/dezvoltare a
competenței de comunicare interculturală în activități formale și nonformale.
Finalităţi de studii
La finele disciplinei cursantul va fi capabil să:
- recunoască modele de învățare a limbilor în contexte multi și interculturale;
- se documenteze din diverse surse de specialitate în vederea proiectării unui demers didactic eficient;
- aplice un spectru larg de strategii didactice de comunicare interculturală;
- realizeze eficient comunicarea interpersonală şi interculturală prin utilizarea tehnicilor adecvate situaţiei;
- utilizeze noile tehnologii informaţionale, de comunicare interculturală în procesul de cercetare;
- se adapteze realizărilor ştiinţifice în procesul de comunicare interculturală.
Modalități de evaluare
Evaluare iniţială: chestionare de identificare a nevoilor de formare; teste de diagnosticare a nivelului de
pregătire şi determinare a intereselor, a opţiunilor cadrelor didactice;
Evaluare formativă: prezentări, chestionare, evaluare reciprocă, portofolii, studii de caz, rezolvarea unor
situaţii de problemă, teste de formare, proiecte individuale şi de grup, turul galeriei, clustering etc.
Evaluare sumativă: prezentări, portofolii, studii de caz, proiecte, mese rotunde, teste de performanţă, eseuri,
lucrări de curs, interviuri de performanţă 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

