Descrierea programului de studii superioare de master

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Limba de instruire
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii
Finalități de studii

011 Științe ale educației
120 credite
2 ani
Română, rusă
Master în științe ale educației
Facultatea Științe ale Educației și Informatică,
Catedra Pedagogia Învățământului Primar
Ursu Ludmila, dr., prof.univ.
Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf.univ.
Garștea Nina, dr., conf.univ.
Teleman Angela, dr., conf.univ.
Dubineanschi Tatiana, dr., conf. univ.
Gînju Stela, dr., conf. univ.
Ciobanu Valentina, dr., conf. univ.
Curacițchi Angela, dr., conf.univ.
Calaraș Carolina, dr., conf. univ.
Cojocaru Lidia, dr., conf. univ.
• Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un act
echivalent de studii în domeniul Științe ale educației
• Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în
cazul în care candidatul vine din alt domeniu ((minimumul curricular)
La finalizarea programului de studii, studentul va demonstra că este capabil:
F-1. să explice concepte, teorii, tendințe actuale ale științelor educației din
perspectiva managementului și consilierii în învățământul primar;
F-2. să implementeze teorii și metodologii avansate la proiectarea, desfășurarea și
evaluarea activităților educaționale în clasele primare, în contextul politicilor
educaționale actuale;
F-3. să aplice principii, modele, strategii și tehnici avansate de management și de
consiliere la nivel organizațional și de grup în învățământul primar, în condițiile
asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice;
F-4. să analizeze resurse din domenii de specialitate și inter/transdisciplinare ca
bază a valorificării ideilor teoretice, metodologice, tehnologice în contexte de
activitate și formare profesională;
F-5. să aprecieze schimbările din mediul educațional pentru a răspunde prompt la
necesitățile de actualizare a activității și formării profesionale;
F-6. să susțină o comunicare eficientă cu actorii mediului intern și extern al
instituției de învățământ primar, inclusiv în cadrul dezvoltării parteneriatelor
socioeducaționale, elaborării și administrării proiectelor educaționale;
F-7. să producă investigații pedagogice în conformitate cu principiile și normele
de etică profesională pentru a soluționa probleme de activitate și/sau formare
profesională;
F-8. să-și gestioneze cariera în concordanță cu cerințele și dinamica contextului
actual privind performanțele profesionale personale și instituționale.

Scopul programului

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Profesionalizarea specialiștilor de nivelul 7 CNCRM în domeniile managementului
educaţional și consilierii educaționale prin dezvoltarea unui sistem funcţional de
competenţe care să permită absolvenților realizarea activității profesionale eficiente
în sistemul de învățământ, în condiții de competitivitate pe piața muncii, precum și
continuarea formării în cadrul programelor de studii superioare de doctorat, la
nivelul standardelor și tendințelor naționale și internaționale.
Componenta fundamentală: Filosofia și axiologia educației; Psihologia
comunicării; Fundamente teoretico-practice ale managementului educaţional;
Consiliere educațională; Teoria şi metodologia evaluării în învăţământ; Metodologia
cercetării pedagogice;
Componenta de specialitate: Management în învățământul primar; Consiliere
școlară; Teorii şi metodologii avansate în învăţământul primar: Limba și literatura
română, Matematică, Științe; Strategii de remediere pedagogică în contextul ECD;
Instrumente online în învățământul primar; Managementul dezvoltării
profesionale/Managementul proiectelor educaționale.
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; învățarea prin proiecte; învățarea bazată pe sarcini de
lucru; învăţarea prin descoperire; problematizarea; metode și tehnici interactive,
exercițiul; modelarea; jocul de rol; simularea etc.
Laboratorul: învățarea bazată pe sarcini de lucru; simularea didactică; modelarea;
proiectul; investigația; analiza SWOT; lucrarea practică/de laborator; metode și
tehnici interactive;
Ghidarea lucrului individual al studenților: consultaţii individuale şi de grup;
metode de studiu independent etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
referate, portofolii, probe scrise și practice, teste, studii de caz, situații de problemă,
lucrare de laborator etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor: proiect individual, portofoliu,
investigația etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.
Соnduсătоr întrерrindеrе mică, patron (girant) în învățământ; Dirесtоr cabinet
metodic/didactico-metodic; Dirесtоr colegiu; Dirесtоr (șef) сursuri; Dirесtоr (șef)
instituție ехtrаșсоlаră; Director (șef) internat; Dirесtоr punct de instruirе; Dirесtоr
școală; Asistent universitar; Educator în învățământul primar; Învățător; Рrоfеsоr
în învățământul primar; Сеrсеtător științific stagiar (în învățământ); Inspector
muncă didactică, еduсаtivă, metodică; Inspector școli; Metodist; Metodist instituție
de învățământ, cabinet (centru) metodic, cabinet metodic și de studii; Metodist
instituții ехtrаșсоlаrе; Саdru didactic de sprijin; Маnаgеr de рrоgrаmе
educaționale; Mediator.
Luni, miercuri, vineri: între orele 15.00 și 19.00. Programul de activitate este
flexibil, zilele și orele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului:
Ursu Ludmila, dr., prof. univ.
ursu.ludmila@upsc.md
tel. 0696 03 942

