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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

METODE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de 

program 

Program propus spre avizare M.E.C. 

Public-ţintă 

vizat 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

primar, gimnazial şi liceal; 

Justificare Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului 

de limba şi literatura română, în scopul sporirii 

eficienţei lecţiei, prin formarea de competenţe ce 

presupun aşezarea elevului în centrul activităţii 

didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi 

atractivă pentru elevi din punctul de vedere 

metodic şi corectă din punctul de vedere ştiinţific. 

Durata Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 

24 de ore, astfel:  

-16 ore (4 sesiuni a câte 4 ore) în format sincron 

(față-în-față, prin intermediul platformelor/ 

aplicațiilor de formare e-learning);  

-6 ore de formare în format asincron (activitate 

individuală la distanță);  

-2 ore evaluare finală. 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D. Giurgiu, Filiale C.C.D., online 

Curriculumul 

programului 

Scop 

 

Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi 

literatura română în scopul creării de scenarii 

didactice moderne, care vizează integrarea 

momentelor de învăţare analitică în secvenţe 

sintetice ample; utilizarea eficientă de către 

profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; 

conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte 

educaţionale inovative, destinate să contribuie la 

îmbunătăţirea performanţelor învăţării elevilor 

Obiective - Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele 

de didactică generală a specialităţii, de 

metodică şi psihopedagogie; 

- Să selecteze metode optime în vederea 

formării gândirii critice; 

- Să dezvolte competenţele necesare 

implementării şi adaptării adiacente reformei 

în cadrul educaţiei (stabilirea curriculum-ului 

la decizia şcolii, alegerea manualelor 
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alternative, aplicarea noului sistem de 

evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii 

didactice etc.); 

- Să-şi formeze capacitatea de utilizare a 

metodelor moderne de predare a limbii şi 

literaturii române înţelegând necesitatea 

folosirii acestora; 

- Să selecteze metode de evaluare centrate 

deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului 

învăţării. 

Activităţi Activități online, ateliere de lucru, evaluarea 

curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a 

cursului 

Competenţe - Proiectarea conţinuturilor instructiv – 

educative în conformitate cu obiectivele 

precizate şi metodele moderne prezentate; 

- Proiectarea, conducerea şi realizarea 

procesului instructiv – educativ, ca act de 

comunicare; 

- dezvoltarea deprinderii de muncă în echipă; 

- Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii; 

- Organizarea activităţilor instructiv-educative, 

în funcţie de stilurile de învăţare; 

- Valorizarea învăţării prin cooperare vs 

învăţarea tradiţională; 

- Utilizarea unor resurse digitale și platforme 

educaționale în derularea procesului instructiv-

educativ, în format sincron. 

Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

-Metode şi procedee folosite în procesul de 

predare-învăţare a limbii române – 4 ore; 

-Modalităţi de creștere a motivaţiei pentru 

învăţarea limbii române – 4 ore; 

-Metode şi procedee folosite în procesul de 

predare-învăţare-evaluare a literaturii române – 2 

ore; 

-Metode de dezvoltare a creativităţii specifice 

literaturii române – 2 ore; 

-Rolul exemplelor în predare-învăţare-evaluare – 2 

ore; 

-Metode şi instrumente de predare-evaluare  în 

mediul online – 2 ore; 

-Aplicații practice – 6  ore; 

-Evaluarea cursului – 2 ore. 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Modalităţi de 

evaluare 

Colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare 

Power Point/portofoliu, feedback 
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Rezultate Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului 

de limba şi literatura română în scopul sporirii 

eficienţei lecţiei de specialitate 

Certificare Adeverinţă C.C.D., Giurgiu 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori -Virginia Rențea - profesor de limba română, 

formator cu competențe în domeniu; 

-Ionel Neagu - profesor de limba română, formator 

cu competențe în domeniu 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 

Nr. ore de 

formare 

24 de ore 

Costuri proiect 1750 lei 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 / 25cursanţi / 24 ore = 2,91 lei 

Coordonator Prof. metodist, Carmen Părpălea 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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