
 

 

 

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  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

METODE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI 

LITERATURII ROMÂNE 

 

• Public-țintă vizat 
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primar, 

gimnazial şi liceal; 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

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 punct de vedere metodic şi 

corectă din punctul de vedere ştiinţific. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competențe vizate: 

- 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 versus învăţarea 

tradiţională; 

Utilizarea unor resurse digitale și platforme educaționale în 

derularea procesului instructiv-educativ, în format sincron. 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de 

ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:  

-16 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.  

• Metode şi procedee folosite în procesul de predare 

învăţare a limbii române – 3 ore; 

• Modalităţi de creștere a motivaţiei pentru 

învăţarea limbii române – 3 ore; 

• Metode şi procedee folosite în procesul de 

predare-învăţare-evaluare a literaturii române – 3 

ore; 

• Metode de dezvoltare a creativităţii specifice 

literaturii române – 3 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: 

Anul școlar 2021-2022 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare Power 

Point/portofoliu, feedback. 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

-Virginia Rențea - profesor limba română, formator cu 

competențe în domeniu; 

-Ionel Neagu - profesor limba română, formator cu 

competențe în domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Carmen Părpălea 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

1750 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

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

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

 

 

  

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

