Descrierea programului de studii superioare de master
DIDACTICA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ NEMATERNĂ/STRĂINĂ
Codul, denumirea
domeniului general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obținută
Facultatea, catedra
coordonatoare de program
Titulari de curs

011 Ştiinţe ale Educaţie

90 credite
1,5 ani
Master în științe ale educației
Facultatea de Filologie și Istorie
Catedra Limbă și Comunicare
Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ.
Liuba Petrenco, dr., conf. univ.
Svetlana Dermenji-Gurgurov, dr., conf. univ.
Constantin Șchiopu, dr.hab., prof. univ.
Angela Teleman, dr., conf. univ.
Liuba Mocanu, dr., conf. univ.
Alesea Frunze, dr., conf. univ.
Valentin Cușcă, dr., conf. univ.
Precondiții/Condiții de acces • Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau
la studii
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).
Competențe dezvoltate în
• Valorificarea politicilor de educație lingvistică ca limbă
cadrul programului
nematernă/străină, din perspectiva asigurării calității educației рrin
disciplina școlară Limba și literatura română (în instituții cu
predare în limbile minorităților naționale) din învățământul
general/liceal; Limba română în învățarea adulților;
• Monitorizarea respectării cadrului normativ național și
transpunerea în practică a рrеvеdеrilor de rеformă реntru
învățământul gеnегаl, prin utilizarea cunoștințelor fundamentale
de specialitate sau multidisciplinare în vеdеrеа sроriгii
performanței școlare și mоdеrnizării mediului de învățare;
• Imрlеmеntarea în рrосеsul instructiv-educativ la limba română ca
limbă nematernă/străină
а inovațiilor, pentru asigurarea
condițiilor motivaționale de imрlеmеntаrе și de dezvoltare a
сuгriсulumului șсоlаr;
• Realizarea сеrсеtării și trasarea căilor de dezvoltare curriculară din
perspectiva didacticii limbii române ca limbă nematernă/străină cu
implementarea rezultatelor în activitățile determinate de
Curriculumul National și la decizia școlii;
• Proiectarea și realizarea procesului instructiv-educativ la limba
română ca limbă nematernă/străină сu elevii/studenții/cursanții din

Scopul programului

Unități de curs/module în
planul de învățământ

Strategii de predareînvățare
Strategii de evaluare

Posibilități de angajare

treapta gimnazială/liceală, adulții рrin aplicarea tehnologiilor
educaționale avansate și valorifiсаrеа рrорriеi ехреriеnțe
inovative;
• Evaluarea procesului educațional гealizat cu elevii din treapta
gimnazială/liceală, prin арliсаrеа creativă а metodologiei specifice
de еvаluаrе la didactica limbii române ca limbă nematernă/străină;
• Crearea parteneriatelor și comunicarea eficientă cu actorii
procesului educational în soluţionarea constructive a problemelor,
conflictelor și situațiilor de рrоblеmă în mediul școlar/рrоfеsiоnаl;
• Monitorizarea dezvoltării profesionale continue individuale, în
соrеsрundеrе cu cerințele și dinamica procesului educațional și
social, transmiţând valorile educaţiei lingvistice, abilitatea de a
evalua programe/materiale educaţionale etc.
Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul didacticii limbii române ca
limba a doua/străină, în concordanţă cu abordările moderne în acest
domeniu, reconsiderarea lor dintr-o perspectivă inter/multiculturală şi
aplicarea acestora în activitatea didactică.
•
•
•

Filosofia și axiologia educației
Pedagogia şi psihologia comunicării
Teoria şi praxiologia didacticii limbii române ca limbă
nematernă/străină
• Abordarea didactică a textului literar
• Didactica limbii în învăţământul primar şi preşcolar
• Abordarea interculturală a procesului didactic / Managementul
organizației
• Metodica cercetării pedagogice
• Teoria şi metodologia evaluării
• Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii în activităţi
formale şi nonformale
• Didactica limbii române pentru clasele bilingve şi intensive /
Educaţia lingvistică a adulţilor
Cursurile îmbină caracterul teoretic cu cel practic, metodologia de
predare este bazată pe interactivitate cu exemple reale (studiu de caz,
aplicații, simulări).
Evaluarea formativă şi sumativă se va realiza prin diverse forme
de verificare a cunoștințelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor
practice: examinare orală (prezentare orală), examinare în scris (teste,
portofoliu, proiecte individuale şi de grup, sarcini creative, referate,
eseuri, recenzii etc.), prin sarcini practice (studiu de caz individual
sau în grup etc.), evaluarea asistată de calculator.
Specialistul este pregătit pentru activitatea pedagogică şi de
investigaţie ştiinţifică. calificarea obţinută permite absolventului să
activeze în instituţii de învăţământ general, treapta liceală, în calitate
de profesor de limbă şi literatură română ca limbă nematernă, în
grupurile de persoane alolingve/străine.
Absolventul programului se poate angaja:
− în instituţii de învăţământ general, în calitate de: profesor de limba
şi literatura română, metodist, manager;
− în centre specializate în servicii educaţionale, în calitate de:

Program de activitate

Contacte

profesor de limba română, metodist, manager, pedagog;
− în direcţii teritoriale de învăţământ, în calitate de: specialistcoordonator, metodist; specialist-principal metodist; specialistmetodist, șef al cabinetului metodic, responsabil de procesul
educațional în învățământul gеnеrаl;
− în ministеrеlе de resort în calitate de: consultant în domeniul
învățământului general;
− în alte tipuri de instituții/organizații care solicită servicii în
domeniul educațional, Centre de instruire lingvistică.
Absolventul poate activa în diverse tipuri de instituţii/organizaţii,
în calitate de:
134501 Соnducător intreprindere mică, раtrоn (girant) în învățământ
134503 Director cabinet metodic/didactico-metodic
134506 Director (șеf) instituție ехtrаșсоlаră
134509 Dirесtоr școală/gimnaziu/liceu
235105 lnspector muncă didactică, educativă, metodică
2З5106 Inspector școli
2З3001 Рrоfеsоr în învățământul gimnazial
2ЗЗ002 Profesor în învățământul liceal
2З2001 Profesor îп învățământul profesional
235107 Metodist
235107 Metodist instituție de învățământ, cabinet (сепtru) metodic,
cabinet metodic și de studii
235110 Metodist instituții extrașcolare
2З5926 Маnаgеr de programe educaționale
235929 Меntоr
235104 lпsресtоr în învățământul secundar profesional
134506 Director (șef) instituție ехtrаșсоlаră
231001 Asistent universitar
23510l Сеrсеtător științific (în învățământ)
235102 Cercetător științific stagiar (în învățământ)
Vineri: 14.20 – 18.20, sâmbătă: 8.00 – 14.20.
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în
funcție de cerere.
Coordonatorul programului: Liuba Petrenco, dr. conf.
e-mail: lpetrenco@yahoo.com; tel. + (373)69345133

