FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
METODE ACTIV-PARTICIPATIVE
DE PREDARE A LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE
• Denumirea programului
• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

METODE ACTIV-PARTICIPATIVE
DE PREDARE A LIMBII ȘI LITERATURII
ROMÂNE
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
gimnazial şi liceal;
Formarea pe tot parcursul vieții este importantă în
pregătirea unui profesor de limba și literatura română,
având ca scop eficientizarea lecțiilor, prin formarea de
competențe ce presupun încadrarea elevului în centrul
procesului instructiv-educativ, astfel încât transmiterea
informațiilor metodice și științifice să fie corectă și
atractivă din orice punct de vedere.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Competențe vizate:
- Să utilizeze în mod corect cunoştinţele de didactică
generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
- Să aplice metode activ-participative în vederea
dezvoltării gândirii critice;
- Să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor
moderne de predare a limbii şi literaturii române,
îmbinate armonios cu metodele tradiționale, pentru a
înțelege importanța acestora în procesul de predareînvățare-evaluare;
- Să dezvolte competenţele necesare implementării şi
adaptării reformei în cadrul educaţiei (planificarea şi
proiectarea activităţii didactice, stabilirea curriculumului la decizia şcolii, aplicarea noului sistem de
evaluare, alegerea manualelor alternative etc.);
- Să utilizeze metode de evaluare tradiționale și
alternative centrate pe elev.
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.
I. Metode şi procedee folosite în procesul de predareînvăţare a limbii române – 4 ore;
II. Aplicarea unor activități de învățare din perspectiva
celor 8 competențe cheie, în vederea sporirii motivației
pentru învățarea limbii române – 4 ore;
III. Metode şi procedee moderne și tradiționale folosite în
procesul de predare învățare a literaturii române – 2
ore;
IV. Metode de dezvoltare a creativității specifice literaturii
române – 2 ore;
V. Rolul exemplelor de predare-învăţare din perspectiva
dezvoltării competențelor pe ani de studiu – 2 ore;
VI. Metode şi instrumente de evaluare – 2 ore;
VII. Aplicații practice individuale – 6 ore
VIII. Evaluarea cursului – 2 ore.
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Portofoliu/prezentare Power Point, proiect educativ în
specialiate, chestionare, feedback.

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Singureanu Georgeta-Gabriela – profesor de limba și
și prenume, specializare,
literatura română, formator cu competențe în domeniu
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
• Înscriere

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

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750 / 25 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei
Completați online Formularul de înscriere.

