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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul constituie un component bazal al sistemului de pregătire și are menirea să completeze şi să dezvolte
cunoştinţele masteranzilor obţinute de ei în procesul studierii Protecţia socială a familiei. Serviciile de A.S. etc., în cadrul
ciclului I de studii.
În cadrul cursului se studiază particularităţile și subtilitățile relațiilor interfamiliale sub aspect intercultural.
Cursul respectiv ajută studenții să cunoască situația existentă în legătură cu nivelul fenomenului studiat la un moment
dat, structura fenomenului, modificările în dinamică ale fenomenului din punct de vedere al nivelului şi al structurii; aspecte
ale interculturalității în stabilirea raporturilor familiale, politica de ocrotire a copiilor și nu numai.
Disciplina este necesară pentru elaborarea, comunicarea și proceselor sociale sub aspectul multiculturalismului.
Conştientizând importanţa predării acestei discipline pentru viitorul specialist sau profesionist practician, curriculumul
proiectat înregistrează în rândul disciplinelor profesionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului














La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, integrând noţiunile în modele de explicare teoretică a
familiei polietnice;
să posede cunoştinţe cu referinţă la legislaţia internaţională şi naţională privind protecţia copilului.
să reproducă conţinutului fenomenologiei familiei multietnice;
să determine şi să interpreteze problemele pe care le provoacă conflictul familiei în cadrul îngust al familiei şi
cel larg – social;
să cunoască metodologia şi tehnologiile care pot fi utilizate în asistenţa familiilor multietnice şi a persoanelor
implicate în educaţia lor;
La nivel de aplicare:
să definească şi să explice probleme concrete legate de dezintegrarea temporară a familiei multietnice;
să recunoască tipurile şi formele de familii;
să analizeze comportamentul copiilor şi al părinţilor prin prisma modelelor teoretico-explicative;
să poată defini rolul şi funcţiile psihologului în echipa multidisciplinară, în cadrul centrelor de asistenţă a
copiilor şi familiei;
să definească şi să explice sindromul de stres posttraumatic şi să poată explica manifestarea lui în cazul
specific al copiilor şi adulţilor din familiile polietnice;
să utilizeze metode de psihodiagnostic în cercetarea fenomenului dezintegrării temporare a familiilor
rezultate din căsătoriile interetnice;
să stabilească şi să aplice programe de consiliere în cazurile de familiilor polietnice aflate în situație de
conflict;






La nivel de Integrare:
să-şi edifice o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemei
consolidării familiilor multietnice și pregătirii tinerilor pentru căsătorie și familie;
să întocmească un program de cercetare a familiei multietnice;
să analizeze cazuri de familii multietnice;
să gestioneze o cercetare empirică a fenomenului dezintegrării temporare a familiilor căsătoriilor interetnice
Finalităţi de studii

La finele cursului studentul va fi capabil:
 Să utilizeze cunoștințele teoretice și practice specializate, privitor la diversitatea culturală
 Să identifice modele culturale și construcția identității sociale
 Să confere noi dimensiuni problemei etnocentrismului
 Să cunoască modele de cultură și etnocentrism cultural
 Să aplice în practică specificul cunoștințelor acumulate
Precondiții

Studentul trebuie să cunoască noțiuni despre valori, activități școlare, mass-media, probleme sociale, școală,
profesor, diriginte, să posede cunoștințe generale din domeniul filosofiei, abilități de lucru la calculator.
Conținutul unităților de curs
1. Noțiuni introductive în educația interculturală
2

Modele de cultură și etnocentrism cultural „Diversitatea culturală, etnocentrism și relativism”

3.

Competenţe ale profesorului în contextul educaţiei interculturale

4.

Cogniția socială și determinările culturale
5
Educația
interculturală: principii, dimensiuni, factori, stadii

5.
6.

Principiile metodologice de bază ale educației interculturale
7
Importanța
educației interculturale în instituțiile de învățământ

7.
8
Educaţia
multiculturală şi interculturală în condiţiile globalizării societăţii
8.
9
Psihologia
interculturală şi posibilitățile ei de aplicare în mediul şcolar
9
1
Educația
interculturală: niveluri, etape, metode, strategii în învățământ
10
1
Separatismul
universitar
11
1 competenţe ale profesorului în contextul educaţiei interculturale
Noi
12
Strategii de evaluare

Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota
notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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