Descrierea programului de studii superioare de master

DIDACICA DISCIPLILEOR ISTORICE
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/Condiții
de acces la studii

Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

Scopul programului

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

011 Științe ale educației
90 credite
1,5 ani
Master în științe ale educației
Facultatea Filologie și Istorie,
Catedra Istorie și geografie
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Lisnic Angela, dr., conf. univ. Larisa Cuznețov, dr.hab., prof. univ.
Elena Buzinschi, r.lector univ., Natalia Carabet, dr., conf. univ.,
Carolina Calaraș, dr., conf. univ.Chiriac Tatiana dr.conf.univ.,
Palade Eugen, dr., conf. univ., Sava Igor, 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).
• Proiectarea, activității didactice, a rezultatelor învățării individuale și
organizaționale, în contextul modernizării învățământului istoric;
• Realizarea și evaluarea performanței individuale și colective a activității
didactice pentru educația istorică în gimnaziu și liceu;
• Comunicarea, relaționarea și dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale cu
actorii mediului intern și extern al instituției din învățământ preuniversitar;
• Realizarea unor cercetări educaționale și valorificarea rezultatelor în practica
profesională, respectând principiile și normele de etică profesională;
• Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale personale și a performanțelor
instituționale în concordanță cu cerințele și dinamica contextului profesional și
social.
Programul de masterat „Didactica disciplinelor istorice”, este un masterat de
profesionalizare care își propune pregătirea specialiștilor de nivelul 7 CNCRM prin
dezvoltarea unui sistem competențe funcționale, procedurale și atitudinale la nivel
de dezvoltarea competențelor cheie europene şi naţionale, cu precădere în ceea ce
priveşte formarea calităţilor viitorului cetăţean democratic;
– dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru a forma cetăţeanul
participativ şi responsabil prin înţelegerea specificului cunoaşterii istorice şi pe
funcţionalitatea acesteia pentru diferite domenii de activitate în diferite contexte
cotidiene.
• Filosofia şi axiologia educației
• Pedagogia și psihologia comunicării
• Teorii și metodologii ale formării competențelor specifice istorice
• Tratarea didactică a problemelor sensibile și controversate în istorie
• Abordarea didactică a surselor istorice

• Utilizarea TIC în predarea învățarea istorie/Utilizarea TIC în evaluarea
demersului didactic la istorie
• Elaborarea și expertizarea produselor curriculare la istorie/
• Teoria și evaluarea competențelor specifice la istorie
• Metodologia investigației pedagogice
• Managementul în învățământul liceal
Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, psihodrama,
simularea, exercițiul, consultații individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de
grup, proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și practice,
teste, studii de caz, rezumatelor ştiinţific etc. – 60% din nota la curs.
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
proiecte tehnologice, portofolii etc. – 40% din nota la curs.
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.
Absolvenţii programului de master vor putea activa în învăţământul
preuniversitar şi universitar la profilul respectiv; ocupa funcţii de conducere în
învăţământul preuniversitar.
Absolventul se poate angaja în instituţiile de învăţământ preuniversitar (liceu),
de profesionalizare în calitate de: profesor de istorie; manager școlar, inspector
școlar la aria curiculară sociumanistă.
Joi, vineri: 14.00 – 20.00; sâmbătă 8.30 – 14.00
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului: Lisnic Angela
e-mail: lisnic.angela@upsc.md; tel.: + (373) 69089471

