Descrierea programului de studii superioare de master

DIDACTICA EDUCAȚIEI CIVICE
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

011 Științe ale educației
90 credite
1,5 ani
Master în științe ale educației
Facultatea Filologie și Istorie,
Catedra Istorie și Geografie
Valentina Ursu, dr., conf. univ.
Elena Buzinschi, dr. conf. univ.
Noroc Larisa, dr., conf. univ.
Iosif Moldovanu, lector universitar.
Valentina Enachi, dr., conf. univ.
Rus Călin, dr., conf. univ.
Carolina Călăraș, 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).
• Cunoașterea Cadrului de referință al competențelor pentru cultura democratică;
• Definirea conceptelor de bază ale Cadrului de referință al competențelor pentru
cultura democratică;
• Definirea drepturilor copilului, caracteristicile drepturilor copilului, drepturile
specifice pentru copii, legătura dintre drepturile copilului şi drepturile omului,
etapele în recunoaşterea şi adoptare a drepturilor copilului;
• Cunoașterea tipologiei și mecanismului de funcționare a instituțiilor politice,
mediatice;
• Distingerea rolului instituțiilor politice, mediatice în funcție de regimurile
politice;
• Cunoașterea strategiilor didactice în domeniul Educației pentru societate
• Adaptarea sarcinilor de învățare la specificul diferitor grupuri de elevi;
• Identificarea problemelor ce există în comunitate și propunerea soluțiilor pentru
rezolvarea acestora;
• Identificarea diverselor mijloace și resurselor electronice pentru acumularea,
prelucrarea, analiza critică şi sinteza informaţiei necesare demersului
educațional;
• Implicarea în activitatea instituțiilor de stat pentru promovarea valorilor și
principiilor unei societății democratice;
• Elaborarea și realizarea proiectelor comunitare;
• Implicare în activitatea organizaţiilor obşteşti din Republica Moldova,
preocupate de problemele formării competențelor civice la elevi și studenți.
Programul de Master „Didactica Educației civice” este orientat spre pregătirea
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cadrelor didactice pentru predarea disciplinei Educație pentru societate. Procesul
didactic este realizat în deplină corespundere cu tendințele moderne în domeniul
științelor educației. Programul este o oportunitate pentru profesorii ce doresc
perfecționare în cariera didactică. El pregătește profesori de Educație pentru
societate în baza celor mai relevante strategii educaționale. Este primul și unicul
program de acest fel din Republica Moldova.
• Filozofia și axiologia educației
• Pedagogia și psihologia comunicării
• Cadrul de referință a competențelor pentru o cultură democratică
• Educație pentru cetățenie democratică
• Educație pentru drepturile omului
• Metodologia investigației pedagogice
• Educația interculturală și multiculturalitatea
• Metodologia evaluării competențelor prin descriptori
• Participarea la democrație pentru educația media
• Strategii de educație non-formală la Educația pentru societate.
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, consultaţii individuale şi de grup, proiecte comunitare 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 „Didactica Educației civice” vor putea
activa în calitate de: educator în instituțiile preșcolare; învățător în învățământul
rimra; profesor în învățământul gimnazial; profesor în învățământul liceal,
profesor în învățământul profesional; metodist în instituțiile extrașcolare; specialist
în domeniul educației în instituții de stat; asistent universitar, coordonator al
asociațiilor obștești.
Joi, vineri: 15.00 – 20.00, sâmbătă: 8.00 – 13.00.
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului: Ursu Valentina,
e-mail: ursuvalentina@yahoo.com; tel. + (373) 69288623

