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I.PRELIMINARII. 

Curricula Didactica disciplinei îşi propune să iniţieze cursanţii Programului de formare continuă 

Limba şi literatura romănă (alolingvi) în cele patru domenii ale predării limbii şi literaturii 

române: didactica limbii, didactica literaturii, didactica comunicării orale şi didactica scrierii, 

urmărind ca formabilii să-și dezvolte competenţele privind specificul funcţionării modelului 

comunicativ-funcţional, a modelelor actuale de proiectare a demersului didactic, dar şi aplicarea 

şi construcţia unor modalităţi eficiente de evaluare la limba şi literatura română pentru alolingvi. 

Didactica disciplinei, fiind un modul de bază din cadrul programului formare continuă Limba şi 

literatura romănă (alolingvi), opereaza analize interdisciplinare si intradisciplinare, aducând 

precizarile de rigoare în adaptarea cerinţelor finalităţilor, conţinutului, metodelor si procedeelor, 

formelor de organizare, strategiilor de proiectare şi de evaluare la disciplina  dată.  

Obiectivul cursului este de a contribui la creşterea calităţii activităţii didactice prin dezvoltarea 

competenţelor cursanilor/cadrelor didactice care predau limba română în învăţământul 

preuniversitar, de a proiecta şi implementa un curriculum în concordanţă cu nevoile şi interesele 

elevilor. 

    Formabilii /profesori de limba română, vizaţi să participe la programul de formare continuă 

sunt  abilitaţi la nivel informaţional şi metodologic prin utilizarea de resurse diverse, astfel încât 

să sprijine dezvoltarea competenţelor şi atingerea standardelor profesionale prin: 

 cunoaşterea conceptelor- cheie, a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice moderne ale 

disciplinei,  a surselor complementare utilizate ca suport în dezvoltarea carierei şi 

susţinerea performanţei didactice; 

 cultivarea profesionalismului şi autonomiei didactice în conceperea activităţilor didactice 

la specialitate cu ajutorul platformelor interactive educaţionaleE-teaching, E-teaching. 

Capacitatea de a construi demersuri didactice interactive şi formative; 

 Asimilarea continuă de noi competenţe descrise în standardele profesionale ale 

domeniului; 

 Proiectarea şi realizarea demersurilor de dezvoltare curriculară intra şi interdisciplinare; 

 Adaptarea la contextul profesional prin modalităţi inovativ-creatoare. Capacitatea de 

autoevaluare şi de realizare a feed-back-ului în devenirea profesională,  

 

II.ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Forma de 

învăţământ 

(zi) 

Denumirea disciplinei 
Semestrul/ 

luna 

Ore total: 

E
v
al

u
ar

ea
 

 

Tota

l 

Inclusiv 

C S L LI 

zi Didactica disciplinei I,II 300 20 43 - 225 12       

    Notă: C – curs, S – seminar, L – laborator, LI – lucrul individual. 

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor 

Nr. 

d/o                         Unităţi de conţinut 

                    Ore 

Curs Seminar 
Lucru 

individual 



1.  Statutul actual al didacticii disciplinei- Limba şi 

literatura română (alolingvi).  

2 6 24 

2.  Metodologia aplicarii  curriculumului modernizat la 

disciplină (plan de învatamant, arii curriculare, trunchi 

comun, curriculum la decizia scolii, programa 

şcolara,planificare anuală, proiectul unitătţii de învatare). 

2 6 

 

24 

3. Analiza competenelor specifice disciplinei „Limba şi 

literatura română”.  

2 4 18 

 4. Proiectarea activităilor didactice. Modele de proiecte de 

lectie pentru gimnaziu la disciplina limba si literatura 

română în școala alolingvă. 

 2 4 18 

5. Specificul lectiei si a activitatilor  didactice 

complementare  lectiei. 

 2 4 18 

 6. Dezvoltarea conţinuturilor curriculare. Asocierea: 

competenţă – conţinut – tehnologie. 

2 4 18 

 7. Strategii didactice interactive utilizate în procesul de 

predare-învăţare-evaluare în gimnaziu, liceu la limba 

română (alolingvi). 

 2 4 18 

 8. Creativitatea în educaţia lingvistică şi literară. 

Dezvoltarea creativităţii în clasele gimnaziale/  liceale. 

Strategii de învăţare şi exersare (alolingvi).   

2 4 18 

 9. Lectura, comprehensiunea şi interpretarea textului 

epic/dramatic. Didactica elementelor de compoziţie în 

textul poetic. Aplicații pe texte. 

2 4 18 

10. Metode şi instrumente de evaluare clasice şi moderne 

(alternative). 

2 4 18 

11.  Evaluarea  finală a cursului. 3 9 12 

                              Total  75 225 300 

 

 

 

 

III.COMPETENŢE 

Curriculum-ul de formare continuă cuprinde competențe generale și specifice, finalitățile 

educaționale de formare, urmează cerinţele taxonomiei integrative: cunoaştere, aplicare, 

integrare. Competenele sunt formulate conform standardelor profesionale, în dependenă de 

obiectivele cross-curriculare şi generale. Competenele generale şi profesionale din Curriculum-

ului Didactica disciplinei cumulează competenele specificate în Programul  de perfecţionare 

Limba şi literatura română (alolingvi). 



 Competenţe generale: 

 Cunoaşterea conceptelor-cheie, a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice moderne ale 

disciplinei,  a surselor complementare utilizate ca suport în dezvoltarea carierei şi 

susţinerea performanţei (didactice); 

 Cultivarea profesionalismului şi autonomiei didactice în conceperea activităţilor didactice 

la specialitate cu ajutorul platformelor interactive educaţionale E-teaching, E-

teaching.Capacitatea de a construi demersuri didactice interactive şi formative; 

 Asimilarea şi operarea cu noi cunoştinţe ştiinţifice şi profesionale raportate la standardele 

curriculare,adaptarea la contextul profesional prin modalităţi inovativ-creatoare; 

 Stimularea creativităţii şi inovaţiei în abordarea strategiilor didactice interactive, care să 

ofere satisfacţie beneficiarilor educaţiei; aplicarea diverselor tehnologii informaţionale şi 

de comunicaţii (TIC) în realizarea activităţilor didactice. 

 Cultivarea originalităţii în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea procesului didactic prin 

folosirea unor strategii metodice specifice  interactive; 

 Capacitatea de autoevaluare şi de realizare a feed-back-ului în devenirea profesională, 

manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţile practice cu ajutorul 

platformelor interactive. 

 

III.OBIECTIVE CROSS-CURRICULARE ŞI GENERALE 

a. la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

 

 cunoaşterea proceselor şi fenomenele ce au loc în cadrul formării profesionale continue şi 

autoeducaţiei, valorificarea şi însuşirea rezultatelor celor mai noi cercetări şi achiziţii în 

predarea limbii române a rolului ei în actul comunicării umane; 

 cunoaşterea stării actuale a nivelului procesul de predare-învăţare-evaluare (Limba şi 

literatura română), cu toate tendinţele şi particularităţile ce caracterizează evoluţia actuală 

şi direcţia de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale (TIC) şi instrumentelor software 

pentru desfăşurarea scenariilor didactice la specialitate; 

 capacitatea de a construi demersuri didactice interactive şi formative, prin valorificarea 

conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea unor strategii şi metode didactice interactive, 

elaborarea şi realizărea propriilor scenarii didactice prin utilizarea  soft urilor 

educaţionale. 

 

b. la nivel de aplicare 

 

 aplicarea în proiectarea didactică  a caracteristicilor specifice de predare/învăţare axate pe 

competenţe, de  receptare a limbii române în şcoala alolingvă; 

 utilizarea în procesul de învăţare a sistemelor informatice raţionale şi software-ul de 

tehnologie informaţională; 

 utilizarea  programelor moderne în rezolvarea sarcinilor profesionale, adaptarea la 

contextul profesional prin modalităţi inovativ-creatoare; 

 aplicarea   diferitor  tipuri de lecţii moderne şi tradiţionale cu  resurse disponibile pe CD-

uri (cărţi, înregistrări audio, video etc.) 

 realizarea diverselor proiecte şi portofolii, abordarea inovativă  a proiectarii şi realizării 

demersurilor de dezvoltare curriculară intra şi interdisciplinare; 

 evaluarea eficacitâţii cursului/disciplinei predat(e)  prin utilizarea platformelor 

educaionale interactive online. 



 

c. la nivel de  integrare 

 

 organizarea demersurilor didactice interactive şi formative, prin valorificarea 

conţinuturilor ştiinţifice , a strategiilor metodice specifice activităţii profesionale, 

raportate la standardele curriculare; 

 aplicarea diverselor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în realizarea 

scenariilor didactice; 

 autoevaluare şi realizarea feed-back-ului în devenirea profesională, manifestarea 

disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţile practice cu ajutorul platformelor 

interactive; 

 valorificarea colaborării  eficiente pentru realizarea predării limbii române bazate pe 

problemă; 

 utilizarea platformelor educaionale interactive online  întruformularea concluziilor în 

baza analizei,  elaborarea recomandărilor. 

 

CONŢINUTURI ŞI STRATEGII DIDACTICE 

Subiectul 1. Statutul actual al didacticii disciplinei Limba şi literatura română(alolingvi) 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

• să conceptualizeze domeniul didacticii 

disciplinei axată pe competenţe; 

• să conştientizeze esenţa didacticii 

disciplinei axată pe competenţe; 

• să conştientizeze noile orientări 

conceptuale şi metodologice ale 

curriculumului disciplinei modernizat 

centrat pe competenţe; 

• să determine problemele şi caracterul 

cercetărilor în domeniul didacticii 

disciplinei axată pe competenţe; 

• să explice principalele teorii şi concepte 

ale didacticii axate pe competenţe; 

• să identifice tendinţele de dezvoltare a 

didacticii limbii și literaturii române 

(alolingvi), axate pe competenţe; 

 

Tema:Didactica disciplinei axată pe competenţe - 

o viziune integratoare asupra procesului de 

învăţământ.  

Unităţi de conţinut: 

- Statutul actual al didacticii disciplinei- 

Limba şi literatura română (alolingvi). 

- Relaţia dintre didactica disciplinei şi 

didactica generală.  

- Caracteristicile didacticii disciplinei axată 

pe competenţe.  

- Aspecte caracteristice ale teoriei instruirii 

specifice didacticii limbii și literaturii 

române pentru școala alolingvă.  

- Tendinţe şi orientări metodologice în 

didactica  disciplinei axată pe competenţe. 

 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere- demonstraţie 2 Tema:Aspecte caracteristice ale teoriei instruirii 



specifice didacticii Limba  și literatura română 

(alolingvi). Prezentare în Power Point, cu utilizarea de 

proiector multimedia. 

Dezbaterea. Conversaţia euristică. 

Discuţie organizată după procedeul Phillips-66 

     2.   Seminar-dezbatere-atelier 6 Teme/probleme 

- Prezentarea etapelor principale în evoluţia 

conceptelor de predare/învăţare a limbii române 

în școala alolingvă. 

- Reperarea subiectelor de interes personal al 

subiectului, în raport cu problematica 

disciplinei. 

- Proiectarea activităţilor didactice vizavi de 

sistemul de lecţii/ unităţile didactice preconizate 

individual. 

- Selectarea din ofertele manualului şi auxiliarelor 

didactice a activităţilor şi sarcinilor adecvate  

traiectului educaţional al elevului alolingv. 

- utilizarea manualelor şi auxiliarelor didactice 

pentru a proiecta şi realiza demersul educaţional 

centrat pe  personalitatea subiectului. 

Dezbaterea. Conversaţia euristică. 

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontală. 

3. Activitate individuală 

 

24  Consultaţii;  

 Sugestii şi recomandări privind 

posibilităţi de amplificare şi aprofundare 

a studiului individual;  

 Indicaţii bibliografice suplimentare 

pentru temele abordate . 

4. Evaluarea produsului  Autoevaluare. Proiect monitorizat. 

 

Subiectul 2. Metodologia aplicarii  curriculumului modernizat la disciplină  (plan de învățământ, 

arii curriculare, trunchi comun, curriculum la decizia şcolii, programa şcolara,planificarea 

anuală, semestrială, proiectul unităţii de învăţare); 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 



La finalul cursului subiecţii vor fi capabili să: 

• să cunoască metodologia proiectării şi 

desfăşurării diverselor activităţi educaţionale 

la limba şi literatura română; 

• să proiecteze şi să realizeze tot spectrul de 

activităţi educaţionale  în sistem curricular 

deschis; 

• să conceapă activităţi educaţionale 

extracurriculare; 

• aplicarea strategiilor adecvate de creativitate 

la nivel de: predare- învăţare-evaluare; 

• desfăşurare a  cercetării didactice în diverse  

situaţii educaţionale; 

• să realizezecercetări pertinente în domeniul 

didacticii specialităţii. Interrelaţia:principii, 

metode, competenţe; 

• să integreze cunoştiinţele de didactica 

specialităţii, demonstrând o viziune de 

ansamblu asupra procesului de formare/ 

dezvoltare a competenţelor; 

• să realizeze transferul, prin modificarea 

parametrilor strategiei/ tehnologiei/ metodei/ 

tehnicii alese, în conformitate cu obiectivul 

şi conţinutul; 

• să cunoacă actele normative, curriculumul 

gimnazial şi lical la disciplină, manualele şi 

auxiliarele didactice; 

• să opereze cu resursele biliografice şi 

electronice ale domeniului. 

Tema : Aplicarea  curriculumului modernizat la 

disciplina Limba și literatura română (alolingvi) 

Unităţi de conţinut: 

- Metodologia  didacticii disciplinei- 

ansamblu de acte şi principii normative, de 

reguli, forme de instruire şi procedee 

aplicate în procesul de instruire;  

- Curriculum,plan,planificare, 

proiect didactic; 

- Relaţia dintre metodă şi procedeu didactic.  

-Diversitatea strategiior activ-participative în 

procesul de predare- învățare- evaluare. 

- Clasificarea şi caracterizarea metodelor 

specifice didacticii limbii şi literaturii 

române (alolingvi). 

- Strategii de formare/ dezvoltare/ evaluare a 

deprinderilor integratorii înțelegeri la auz 

şivorbire, scriere şi redactare. 

Sugestii aplicative 

 Identificarea unor modalităţi de 

transpunere a proiectului curricular în 

practică, desfăşurarea lecţiei, utilizarea 

strategiilor didactice,  resurselor şi a 

materialelor didactice moderne şi atractive, 

adecvate problematicii abordate şi 

particularităţilor elevilor. 

 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. 

 

 

Prelegere magistrală 

 

 

2 

 

 

Tema :Relaţia dintre metodă şi procedeu 

didactic. Prezentare în Power Point, cu utilizarea de 

proiector multimedia. 

Conversaţia euristică. 



2. Seminar -discuţie 

 

 

 

4 

Teme/probleme: 

Prezentarea abordărilor sistemice ale unei  

tehnologii educaţionale ca proces de creaţie; 

Trasarea strategiilor de dezvoltare a competitivităţii 

şi parteneriatului formativ vizavi de particularităţile 

de vârstă a elevilor la clasă. 

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontală. 

3. Seminar- atelier 2 Masa rotundă: Estimarea valorii produsului realizat 

la disciplina - limba şi literatura romănă pentru 

alogeni. 

Prezentarea rezultatelor în Power Point. 

4. Activitate individuală. 

 

24  Consultaţii; 

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului individual; 

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru 

temele abordate. 

5. Evaluarea produsului 

final 

 Lucrare de verificare.  Studierea limbii şi literaturii 

române în învăţămantul preuniversitar actual prin 

valorificarea achiziţiilor profesionale inovatoare. 

Subiectul 3. Analiza competenţelor specifice disciplinei -Limba şi literatura romană (alolingvi) 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

            Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

• să conştientizeze noile orientări 

conceptuale şi metodologice ale 

curriculumului  modernizat centrat pe 

competenţe; 

• Să cunoască metodologia proiectării şi 

desfăşurării diverselor activităţi 

educaţionale la limba şi literatura 

română; 

 

• Să proiecteze şi să realizeze tot spectrul 

de activităţi educaţionale  în sistem 

curricular deschis; 

• Să conceapă activităţi educaţionale 

extracurriculare. 

Tema:Aspecte caracteristice ale teoriei instruirii 

specifice disciplinei Limba şi literatura 

romănă/alolingvi. Prezentare în Power Point, cu 

utilizarea de proiector multimedia. 

Unităţi de conţinut: 

- Proiectare curriculară şi inovare didactică 

-Însușirea limbii române în baza deprinderilor 

integratoare: audierea, cititul, vorbirea, scrisul. 

- Competența lingvistică a limbii române ca limba 

a doua/ca limbă străină. 

 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr crt. Forme de 

organizare/tipuri de 
Nr. de Strategii şi activităţi didactice dominante 



evaluare ore 

1. Prelegere- demonstraţie 2 Tema : Competenţele profesionale şi didactica 

disciplinei: 

Prezentare în Power Point, cu utilizarea de proiector 

multimedia. Metoda asaltului de idei (brain-storming) 

2.   Seminar-discuţie 4 Tema: Componentele principale ale procesului de 

învăţământ :  

 Forme de organizare a procesului de invatamant 

(lectia, excursia, cercul de elevi s.a.) ; 

 Forme de organizare a activităţii elevilor 

(frontală, individuală, pe grupe); 

 Metodede predare-învatare si mijloacede 

învatamant; 

 Metode de evaluare a rezultatelor scolare; 

Metoda asaltului de idei (brain-storming) 

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontală. 

3. Activitate individuală. 

 

18  Consultaţii; 

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului individual; 

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru temele 

abordate. 

4. Evaluarea produsului  Elaborarea unei lucrări personale pentru portofoliu. 

 

Subiectul 4. Proiectarea didactică. Modele de proiecte  pentru  disciplina Limba si literatura 

română (alolingvi) 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referină Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecţii vor fi capabili să: 

 

• utilizeze metodologia aplicării noului 

curriculum la disciplina de specialitate ; 

• prezinte structura programelor scolare, în 

funcie de anii de scolaritate ;  

• argumenteze semnificaia proiectarii 

didactice ; 

• utilizeze  principalele documente de 

proiectare didactică ; 

• sa întocmeasca o planificare anuală la 

disciplina de specialitate ; 

Tema:Modele de proiecte didactice  la disciplina 

limba şi literatura română(alolingvi). 

Unităţi de conţinut/ paşi: 

-Componentele curriculum-lui şcolar.           

-Continuturile, activităţile de învăţare. 

- Programa şcolară. 

 

- Elaborarea strategiilor specifice procesului 

de instruire în vederea parcurgerii 

conţinutului şi atingerii finalităţilor 



• sa redacteze proiectul unei unitati de învăare 

din planificarea anuală. 

 

 

(obiective/competenţe) ale  disciplinei; 

- Adoptarea unei docimologii didactice 

specifice obiectului de învăţămănt prin 

sisteme specifice de control si de evaluare. 

Criterii: 

 specificul obiectivelor propuse; 

 natura continutului dat; 

 varsta elevilor si invatarea anterioara a 

acestora; 

 tipul de învăare propus; 

 mijloace disponibile (metode, materiale 

didactice, mijloace de invatamant). 

Metoda asaltului de idei (brain-storming). 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere-conversaie 

 

2 Tema :Proiectarea demersului  interactiv al actului de 

predare-învăţare-evaluare. Prezentare în Power Point, 

cu utilizarea de proiector multimedia. 

Conversaţia euristică . 

2. Seminar- discuţie 4 Discuţie organizată după procedeul Phillips-66, metoda 

asaltului de idei (brain-storming) 

3. Activitate individuală. 

 

18  Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului 

individual .  

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru 

temele abordate în modul 

4. Evaluarea produsului 

final 

 

  Lucrarea de sinteză monitorizată: „Proiectarea 

didactică în învăţămantul preuniversitar actual 

prin valorificarea achiziţiilor profesionale 

inovatoare.” 

 

Subiectul 5. Lecția şi activitățile didactice complementare leciei Limba și literatura 

română(alolingvi) 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 



Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

• proiecteze activitatea didactică  pentru o 

lectie, cu un subiect la alegere ; 

• scrie conditiile de aparitie a 

comportamentului pentru cel putin doua 

obiective operationale ; 

• identifice etapele lectiei si structura strategiei 

didactice ; 

• propuna măsuri de ameliorare a procesului 

didactic in functie de rezultatele constatate şi 

• cauzele diagnosticate, respectiv tipurile de 

erori localizate 

• folosească  mijloacele  informatice în 

procesul de proiectare: 

Tema : Lecţia: tipuri de lecţie, etapele lecţiei, 

structura proiectului de lecţie.Tipuri : 

Unităţi de coninut : 

 Lecţia de comunicare / de dobândire de 

cunoştinţe ; 

 Lecţia de formare a priceperilor si 

deprinderilor ; 

 Lecţia de recapitulare, sistematizare si 

consolidare a cunoştinţelor ; 

 Lecţia combinată sau mixta ; 

 Lecţia de evaluare. 

Activităţi didactice de bază: 

 transmiterea cunoştinţelor si asimilarea 

acestora de catre elevi; 

 formarea priceperilor si deprinderilor; 

 repetarea, sistematizarea si consolidarea 

cunoştinţelor; 

 verificarea cunoştinţelor asimilate si 

aprecierea prin notare. 

Etapele lectiei, structura proiectului de lectie. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere- demonstraţie 2 Tema :Activitatea de proiectare a activităţii didactice la 

limba şi literatura română.Prezentare în Power Point, cu 

utilizarea de proiector multimedia.Conversaţia euristică 

2.  Seminar-dezbatere-atelier  4 Tema: Elaborarea proiectului didactic la limba şi 

literatura română (gimnaziu, liceu). 

Actiuni: 

1. formularea obiectivelor lecţiei; 

2. selectarea, prelucrarea si transmiterea conţinutului; 

3. stabilirea mijloacele de învăţămant ; 

4. alegerea metodelor  si procedeelor  de predare-

invăţare-evaluare ; 

5. combinarea metodelor si tehnicilor de evaluare 

tradiţionale cu cele alternative ; 



6. adaptarea formelor de organizare (la nivelul activităţii 

elevilor si la nivelul procesului de invaţamant) în 

funcţie de relaţiile psihosociale implicate . 

etape: 

1. realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinţă si 

conţinuturi, 

2. împărţirea în unitaţi de învăţare; 

3. stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de 

învăţare 

4. alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare 

unitate de învăţare, în concordanţa cu obiectivele de 

referinţă si conţinuturile vizate. 

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontală. 

Repere : 

 Ghiduri metodice pentru profesori; 

 Materiale didactice; 

 Ghiduri de evaluare, baterii de teste, cataloage 

de itemi. 

3. Activitate individuală. 

. 

18 Intrebări: 

1. Studiaţi, la alegere, două manuale de gimnaziu şi 

două de liceu. Comparaţi-le şi discutaţi despre 

asemănările şi deosebirile dintre ele. 

2. Căutaţi în biblioteci de specialitate cât mai multe 

mijloace de învăţământ – instrumente didactico-

metodice folosite de profesori şi elevi în studiul limbii 

şi literaturii române. Alcătuiţi o listă de inventar a 

acestora. 

4. Evaluarea produsului  Evaluarea prin răspunsurile în urma analizei 

întrebărilor. Elaborarea proiectului monitorizat. 

Autoevaluarea. 

 

Subiectul 6. Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecţii vor fi capabili să: 

 

 

• aplice elementele structurale ale procesului de 

Tema :Metode interactive de predare-

învăţare în activitatea didactică 

Unităi de coninut : 

- Relatia profesor-elev şi valențe 



învatamant, în funcţie de natura acestora si de 

continutul de specialitate ; 

• precizeze tipurile de finalităţi, în funcţie de clasă, 

și de documentul curricular în care se 

regasesc ; 

• formuleze obiectivele lectiei, în functie de 

conținut si în funcţie de tipul acesteia ; 

• formuleze obiective operationale pentru clasele 

domeniului cognitiv ; 

• combine în mod optim metode, mijloace de 

învatamant, forme de organizare pentru realizarea 

strategiei didactice ; 

• completeze o matrice de evaluare pentru 

continuturile dintr-o unitate de învatare ; 

• identifice forme de organizare a activitatii elevilor 

în funcţie de repartizarea sarcinilor, 

participare si dirijare a activitatii elevilor. 

educative sporite a metodelor 

interactive. 

- Formarea competenţelor comunicative 

prin aplicarea metodelor 

active/interactive. 

- Rolul metodelor interactive în 

procesul de instruire. 

 sunt atractive; 

 stimulează implicarea activă în sarcina 

didactică; 

 stimulează iniţiativa; 

 asigură o mai bună punere în practică 

a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor; 

 asigură un demers interactiv al actului 

de predare-învăţare-evaluare; 

 valorifică şi stimulează potenţialul 

creativ, originalitatea copiilor; 

 acţionează asupra gândirii critice a 

elevilor; 

 elevii devin responsabili în rezolvarea 

sarcinilor;promovează învăţarea prin 

cooperare; 

 subiecii  învaţă să argumenteze 

acţiunile; 

 îi învaţă pe elevi să comunice între ei 

şi să asculte părerile celor din jur. 

Inventar metodologic . 

Sugestii aplicative. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere magistrală 

 

 

 

 

2 Tema: Modele globale de configurare a unităţilor de 

învăţare a limbii române.Prezentare în Power Point, cu 

utilizarea de proiector multimedia. Casete video. 

- precizări terminologice;  

- procesul formării noţiunilor lingvistice;  

- strategii de predare şi învăţare a noţiunilor 

gramaticale: inducţia, deducţia, analogia, 



 analiza gramaticală, exerciţiul, compunerea 

gramaticală, jocul didactic etc.;  

- sistemul de lecţii de limbă română pentru 

școala alolingvă ;  modele de configurare a 

unităţilor de învăţare a limbii române pentru 

alolingvi. 

2. Seminar- atelier 4 Studiu de caz: 

Proiectarea activităților didactice. Configurarea 

modelelor: 

 „Evocare – Constituirea sensului – reflecție”;  

 „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învățat” etc.  

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontal.  

3. Activitate individuală. 

 

18  Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului 

individual. 

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru 

temele abordate. 

4. Evaluarea produsului 

final: 

 Proiectare monitorizată. Autoevaluare. 

 

 

Subiectul 7. Integrarea strategiilor  activ-participative în predarea-învăţarea limbii si literaturii 

române (alolingvi)  

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

• să-şi formareze obişnuina de a se informa 

şi a prelucra informaţia, de a efectua 

lecturi comparative în domeniul 

profesional, de a aplica creativ 

cunoştinţele în raport cu varietatea şi 

unicitatea contextelor; 

• să-şi formareze deprinderii de a organiza 

în modalităţi diferite (din punct de vedere 

inductiv, deductiv, analogic) o unitate de 

Tema: Strategii  activ-participative în predarea-

invatarea limbii si literaturii romane (alolingvi). 

Prezentare în Power Point, cu utilizarea de 

proiector multimedia. 

Unităţi de conţinut: 

- Tipologia strategiilor didactice.  

- Strategii activ-participative, centrate pe 

elev şi pe formare de competenţe.  



conţinut;  

• să-şi fundamenteze capacităţii de 

proiectare, de monitorizare a predării-

învăţării, de evaluare şi autoevaluare a 

activităţii instructiv-educative; 

• să conştientizeze noile orientări 

conceptuale şi metodologice ale 

curriculumului disciplinei modernizat 

centrat pe competenţe. 

- Strategii inductive.  

- Strategii deductive. 

-  Strategii analogice.  

- Strategii mixte. 

-  Strategiile algoritmice (prescrise). 

Strategiile nealgoritmice. 

Sugestii applicative. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere- demonstraţie 2 Tema:Strategii şi forme interactive.Prezentare în Power 

Point, cu utilizarea de proiector multimedia. 

Conversia euristică 

2.   Seminar- atelier „ Realizarea experimentului : Forme şi strategii de 

organizare a activităţii didactice la ora de limba şi 

literatura română în școala alolingvă. 

Etape: 

- selectarea  grupului de  subiecţi dispuşi să 

colaboreze la experiment; 

- selectarea materialelor; 

- analiza textelor selectate; 

- completarea unui chestionar prin care să se 

estimeze gradul de dificultate ale textelor; 

- compararea rezultatelor ; 

- propunerea recomandărilor. 

Principii: 

-principiul individualizării;  

-principiul alegerii;  

-principiul creativităţii şi succesului;  

 -principiul increderii şi susţinerii. 

Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, 

frontal. 

3. Activitate individuală. 18  Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 



 amplificare şi aprofundare a studiului individual 

.  

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru 

temele abordate în modul. 

4. Evaluarea produsului  Evaluare prin răspunsurile la testul de autoevaluare, 

calificativul primit în urma analizei experimentului. 

 

Subiectul 8. Creativitatea în educaţia lingvistică şi literară. Strategii de învăţare şi exersare. 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referină Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecţii vor fi capabili să: 

 

• să cunoască şi să înţeleagă esenţa 

competenţelor,  subsumate 

conceptului de „conţinuturi”: 

conţinuturi factuale, conţinuturi 

conceptuale, conţinuturi procedurale; 

• să conştientizeze domeniile de 

competenţe-cheie recomandate de 

Comisia Europeană; 

• să nominalizeze competenţele 

specifice didacticii specialităţii; 

• să posede capacităţi de determinare a 

domeniilor de competenţe-cheie şi 

competenţelor din curriculumul 

specialităţii,  a conexiunilor acestora 

cu elemente specifice altor 

competenţe; 

• să argumenteze necesitatea  

valorificării potenţialului strategiilor 

de depăşire a culturii tiparului  în 

predare/învăţare/evaluare 

tradiţionalistă în realizarea activităţii 

didactice axate pe competenţe 

specifice specialităţii;  

Tema : Creativitatea în educaţia lingvistică şi literară. 

Unităţi de conţinut: 

• Creativitatea și competenţele formate: 

comunicative, lectoral-literare, interculturale. 

• Metodele interactive- eficiente instrumente de 

lucru. Avantaje şi dezavantaje. 

 Metoda cadranelor ; 

 Metoda gândirii critice. 

• Didactica scrierii creative:   

 Elemente de didactică a scrisului;  

 Constante ale didacticii redactării;  

 Principiile didacticii redactării;  

 Scrierea funcţională;  

 Scrierea reflexivă; 

 Scrierea  imaginativă;   

 Scrierea despre textul literar;  

 Eseul. Tipurile de eseu. 

Sugestii aplicative. 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. 

de 

ore 

          Strategii şi activităţi didactice dominante 



Subiectul 9. Lectura, comprehensiunea şi interpretarea textului epic/dramatic. Didactica 

elementelor de compoziţie în textul poetic.Aplicaii pe texte. 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

            Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

 

• să-şi formeze abilităi în metodologia 

transpunerii didactice;  

• să exerseze gândirea critică, creativă 

aplicate acestui domeniu;  

• să cunoască modele curriculare şi 

Tema :Lectura, comprehensiunea şi interpretarea 

textului literar. 

 

Unităţi de conţinut: 

Didactica lecturii:  direcţii predominante;  

lectura,  tipuri de lectură;  funcţiile lecturii;  

raportul cititor-text-context (pentru textul literar şi 

1. Prelegere-

dezbatere 

 

 

2 Tema :Metodele interactive- eficiente instrumente de lucru.Avantaje 

şi  

dezavantaje. Prezentare în Power Point, cu utilizarea de proiector 

 multimedia. Implicarea în prelegere cu întrebări, comentarii, 

 exemple de analiză.Ediţii speciale ilustrate. 

DVD-ul, CD-ul, Flipchartul, casete audeo, casete –video. 

2. Seminar-trening 4 Didactica scrierii creative. 

 Activităţi de lectură, de identificare, de recunoaştere, de 

producere/ 

 elaborare de texte  

 Metode: jocul sintagmelor, combinări, jocul figurilor de 

stil, 

 a cadranelor etc.  

 Forme de activităţi.: individuală, perechi, grup, frontală  

 

3. Activitate 

individuală. 

 

 18  Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de amplificare  

şi aprofundare a studiului individual. 

  Indicaţii bibliografice suplimentare pentru temele abordate 

 în modul 

4. Evaluarea 

produsului 

final 

 

 1. Realizarea fişei de lucru pentru activitatea individuală 

 a elevului (compartimentulLimbaromână:fonetică/lexicologie 

/morfologie/sintaxă/punctuaţie).  

2. Realizarea  hărţii conceptuale (compartimentul Teoria 

literară). 



strategii de configurare a proceselor de 

predare/învăţare specifice subdomeniilor 

disciplinei;   

• să-şi formeze capacităţi de studiu critic, 

flexibil, creativ al documentelor 

curriculare de implementare (manuale 

alternative);   

• să se familiarizeze cu aspectele aplicative 

ale metodologiei creative, orientîndu-se 

eficient în alegerea celor mai pertinente 

strategii şi forme de evaluare şi notare. 

cel nonliterar). 

Didactica textului epic (gimnaziu şi liceu):  

concepte operaţionale; lectura şi comprehensiunea 

textului epic; interpretarea textului epic; strategii 

specifice de predare a textului epic la alolingvi. 

Didactica genului lyric (gimnaziu şi liceu):  

etapele predării textului liric; strategii de predare a 

genului lyric la alolingvi 

Didactica genului dramatic:  didactica lecturii 

textului dramatic; comprehensiunea textului 

dramatic; strategii didactice de predare a textului 

dramatic. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de 

organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Prelegere- demonstraţie 2 Tema:Tipuri de lectură. Aplicaii pe texte literare şi 

nonliterare. Prezentare în Power Point, cu utilizarea de 

proiector multimedia. 

2.   Seminar-dezbatere-atelier 4 1. Lectura, comprehensiunea şi interpretarea textului 

epic. Aplicaii pe text. Prezentare în Power Point, cu 

utilizarea de proiectormultimedia.  

2.Atelier: Strategii de predare a textului liric.  

3.Atelier: Strategii de predare a textului dramatic. 

Metode:hermeneutice, activ-participative, creative, de 

dezvoltare a gândirii critice, ludice, algoritmice etc 

Instrumentar methodologic: 

Manuale.Ghiduri,Cărţi.Ediţii speciale ilustrate.DVD-ul, 

CD-ul, Flipchartul, casete audeo, casete –video. 

3. Activitate individuală. 

 

18  Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului individual 

.  

 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru 

temele abordate în modul. 

4. Evaluarea produsului  Evaluare prin răspunsurile la testul de autoevaluare. 

Eseu nestructurat. 



 

Subiectul 10.  Metode şi instrumente de evaluare clasice şi moderne (alternative). Evaluarea 

produsului final. 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referină Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecţii vor fi capabili să: 

 să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele 

de didactică generală, de metodică a 

specialităţii ; 

 să adopte strategii didactice care să 

permită utilizarea eficientă a mijloacelor 

şi auxiliarelor didactice în procesul 

instructiv-educativ; 

 să selecteze metodele optime în vederea 

formării gândirii critice şi a deprinderilor 

practice; 

 să-şi dezvolte competenţele necesare în 

aplicarea noului sistem de evaluare, 

planificarea şi proiectarea activităţii 

didactice etc.); 

 să-şi reactualizeze cunoştinţele psiho-

pedagogice şi să-şi dezvolte capacităţile 

de utilizare a metodelor moderne. 

 

Tema: Evaluarea la limba şi literatura română în 

gimnaziu şi liceu (alolingvi). 

Unităţi de conţinut: 

- Evaluarea în noua optică educațională;  

- Tipuri de evaluare (evaluare iniţială, 

formativă, sumativă);  

- Metode tradiționale și moderne de 

evaluare. Testele, portofoliul, proiectul. 

Sugestii aplicative 

 

 

 

 

Forme de organizare/tipuri de 

evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

Prelegere- dezbatere 

 

Seminar-atelier 

2 

 

  4 

 

 

Tema: Evaluarea produsului la ora de limbă şi literatura 

română. Prezentare în Power Point cu utilizarea de 

proiector multimedia. 

Tema: Susinerea proiectului-metodă de evaluare 

eficientă.  

 activităţi: observarea, conversaţia, comentarii 

literare, compuneri-paralelă, compuneri-sinteză 

ş.a. 

 evaluare : chestionarea verbală, eseul structurat, 

testele docimologice de evaluare curentă, 

sumativă, scările de apreciere ş.a. 

Activitate individuală 

 

18 Consultaţii.  

 Sugestii şi recomandări privind posibilităţi de 

amplificare şi aprofundare a studiului individual. 



 Indicaţii bibliografice suplimentare pentru temele 

abordate în modul. 

Evaluarea       produsului 

Final. 

 

5 Portofoliu profesional/Lucrarea de sinteză: 

Valorificarea achiziţiilor profesionale inovatoare la 

didactica disciplinei. 

Activităţi: folosirea strategiilor didactice eficiente în 

utilizarea mijloacelor şi auxiliarelor didactice, atelierelor 

de lucru pentru metodele educaionale. 

Rezultate: perfecţionarea pregătirii metodice şi 

profesionale a profesorului de limba şi literatura română  

în scopul sporirii performanțelor. 

 

TEME PROPUSE PENTRU REFERATE 

1. Metodologia aplicării  curriculumului modernizat la disciplina limba şi literatura română 

(alolingvi). 

2. Studierea limbii şi literaturii române în învăţămantul preuniversitar actual prin 

valorificarea achiziţiilor profesionale inovatoare la didactica disciplinei. 

3. Statutul actual și finalitățile didacticii disciplinei - Limba şi literatura română (alolingvi). 

4. Dezvoltarea competențelor comunicative la elevii ciclului primar în cadrul orelor de 

limba română prin intermediul metodelor participative. 

5. Lecţia de limba română si activităţile didactice complementare lectiei. 

6. Metodele interactive- eficiente instrumente de lucru : avantaje şi dezavantaje. 

7. Creativitatea în educaţia lingvistică şi literară a elevului alolingv.  

8. Didactici aplicate în aria curriculară Limbă şi comunicare. 

9. Didactica lecturii:   raportul cititor-text-context (pentru textul literar şi cel nonliterar). 

10. Didactica textului epic. Interpretarea textului epic şi strategii specific de predare. 

11. Didactica genului liric. Etapele predării textului liric şi strategii de predare a genului liric. 

12. Didactica lecturii textului dramatic.Comprehensiunea textului dramatic şi strategii 

didactice de predare. 

13. Evaluarea produsului la ora de limbă şi literatura română în școala alolingvă 

14. Metode şi instrumente de evaluare clasice şi moderne (alternative).  
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