
 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

UTILIZAREA JOCURILOR DE SOCIETATE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

UTILIZAREA JOCURILOR DE SOCIETATE ÎN 

PREDAREA LIMBILOR STRĂINE – curs dezvoltat în 

cadrul Proiectului Erasmus+ KA210-SCH 

WORKSHOP: Using board-games in foreign language 

trainings” 

• Public-țintă vizat 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, în special 

din învățământul primar și gimnazial 

 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Sprijinirea cadrelor didactice din județul Giurgiu, în 

dinamizarea activităților didactice în cadrul orelor de limbi 

străine, prin utilizarea jocurilor de planșă, tradiționale 

romanești, dar și ale celor cunoscute la nivel internațional, 

în scopul realizării unei atmosfere mai destinse, în anumite 

momente ale lecțiilor. 

În contextul unei programe destul de încărcate pentru elevi, 

jocurile reprezintă o formă de învățare care poate fi o 

alternativă foarte bună de abordare a demersului didactic și 

o modalitate de a crea coeziune. Orice joc poate fi adaptat 

astfel încât să înlocuiască metodele tradiționale în predarea 

și învățarea limbilor moderne. De asemenea, jocurile 

practicate de elevi în copilărie pot conduce la o comunicare 

mult mai bună în cadrul aceleiași echipe sau între echipele 

adverse. 

Jocurile de planșă pot fi folosite în scop didactic atât la 

nivelul primar, cât și la nivel gimnazial și liceal, adaptate la 

cerințele de învățare ale elevului, pentru a dezvolta 

competențele lingvistice. Acest program de formare își 

propune să pregătească cadrele didactice pentru utilizarea 

jocurilor clasice românești în orele de limbi străine, 

folosind regulile cunoscute și adăugând elemente de 

vocabular, gramatică sau, pur și simplu, comunicare 

ghidată sau semi-ghidată. De asemenea, programul de 

formare își propune pregătirea cadrelor didactice pentru a 

realiza CDȘ-uri pe tema jocurilor de societate. 

• 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: 

• Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă 

străină; 

• Dezvoltarea abilităților de utilizare a jocurilor în 

demersul didactic; 

• Clasificarea jocurilor de societate pe categorii, în 

funcție de competențele vizate; 

• Adaptarea jocurilor în funcție de competențele 

lingvistice ale elevilor; 

• Utilizarea jocurilor ca modalitate de abordare inovativă 

a predării limbilor moderne. 

Activităţi:  

Formarea pe module tematice, exerciții practice, evaluarea 

finală a cursului, chestionare de feedback  

Rezultate: dezvoltarea deprinderilor de abordare a predării 

limbilor moderne prin intermediul jocurilor 

Planificarea modulelor tematice: 

- în sistem blended-learning (incluzând componenta față-

în-față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

CONȚINUTURI: 

- Activități de dinamizare și realizare a coeziunii 

grupului - 2 ore 

- Activități de familiarizare cu diverse tipuri de jocuri - 

4 ore 

- Activități interactive de exersare a unor jocuri propuse 

de formator - 4 ore 

- Adaptarea unui joc clasic la una din competențele 

vizate de programa școlară - 2 ore 

- Crearea unui joc „hand-made” pentru predarea 

gramaticii - 2 ore 

- Prezentarea unui joc de exersare a competenței de 

exprimare orală - 4 ore 

- Realizarea unui joc pentru care sa fie vizate mai multe 

competențe - 4 ore 

- Evaluare - 2 ore 

Rezultate: 

Colecție de jocuri realizate/prezentate 

Proiectarea unei secvențe didactice în care să fie integrate 

jocuri de societate  

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume -Prof. Monica Zimnicaru – Limba engleză  



 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire, 

documente justificative 

privind calitatea de 

formator  

-Prof. Valeria-Mirela Biro – Limba franceză 

-Prof. Leontina-Letiția Iancu – Limba franceză 

• Coordonatorul 

programului 

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

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
25-35/grupă 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

  

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

