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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 
 

  Programul de formare profesională continuă Limba şi literatura română(alolingvi),  este 

predestinat studiului de perfecționare pentru  profesorii de limba și literatura română din școlile 

cu instruire în limba rusă din UTA Găgăuzia, (dar nu numai). Prezentul program a fost elaborat 

în conformitate cu cadrul normativ și politicile  educaționale existente, realizările naţionale  în 

domeniu, exigenţele metodologice, necesităţile sociale şi educaţionale ale școlii moderne. 

       Obiectivul fundamental al programului  de formare profesională continuă  Limba şi 

literatura română (alolingvi) este racordat la Politica şi obiectivele universității, facultății în 

domeniul calităţii  și constă în oferirea bazei teoretice și practice aprofundate în vederea formării 

și exersării setului de competențe necesare pentru asigurarea eficientizării procesului 

educațional. 

    Misiunea programului  de formare continuă Limba și literatura română (alolingvi) constă în  

crearea unei recuzite metodologice  teoretico- practice pentru perfecționarea cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar și  oferirea  unui  sistem de precepte practice specifice predării-

învățării și  evaluării limbii  și literaturii române, ca limbă nematernă/străină. 

Obiectivul fundamental al programului de formare continuă Limba şi literatura română ( 

alolingvi) constă în modernizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice  prin 

oferirea bazei teoretice şi practice aprofundate  în vederea formării şi exersării setului de 

asigurare a eficientizării procesului instructiv- educativ la limba și literatura română (alolingvi) 

care cuprinde: 

 aplicarea diverselor modalităţi de structurare a studiului integrat în standardele 

curriculare ale domeniului; 

 capacitatea de autoevaluare şi de realizare a feed-back-ului în procesul de formare 

continuă ;  

 abilităţi analitice şi predictive în managementul comunităţii de instruire; 

 capacitatea de a perfecţiona demersul didactic în vederea unei evaluări intra/inter şi 

transdisciplinare; 

 capacitatea de a evalua eficienţa didactică a diferitelor tipuri de demersuri educaţionale; 

 capacitatea de modelare creatoare a demersurilor didactice, de aplicare a  metodelor 

active/interactive de predare- învăţare-evaluare. 

 

 Programul  de formare continua se întemeiază pe paradigma abordării prin competenţe şi pe 

conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a formabililor, posedând un aspect 

de specializare interdisciplinar, structurat în cadrul a IV module: 

Modulul A - Didactica disciplinei 

Modulul B-  Psihopedagogie 

Modulul C- Tehnologii infomaționale și comunicaționale în educație 

Modulul D- Dezvoltare profesională 



 

 

Cursurile se vorn realiza pe parcurs de patru săptămâni. Formabilul va fi abilitat  să utilizeze  

cunoştinţele acumulate astfel încât, la finalul cursurilor, să deţină un portofoliu de lucru necesar 

desfăşurării cu succes a activităţii (cunoștințe, idei, materiale de curs, instrumente, strategii etc.), 

pe care să îl poată utiliza în activitatea specifică de predare a  limbii și literaturii române în 

școala alolingvă. Competenţele  formabililor  se  vor dezvolta  prin studierea conţinuturilor în 

volum de 20 credite (600 ore). Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea portofoliului.. 

      1. Concepţia formării şi destinaţia specialistului. Perfectionarea pregatirii profesionale a 

cursanţilor în cadrul programului Limba şi literatura română (alolingvi) are în vedere 

urmatoarele : 

  aprofundarea şi  extinderea cunoştinţelor profesionale, însuşirea rezultatelor celor mai 

noi cercetări şi achiziţii; 

 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului 

(dar şi cu cele din domenii adiacente) ; 

 perfecționarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor în practică prin utilizarea 

instrumentelor tehnologiei informaţionale computerizate, aplicarea software-ului, a 

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

didactice; 

 dezvoltarea capacităţilor de utilizare adecvată a limbajului într-un registru complex de 

contexte a comunicării profesionale, utilizarea platformelor educaționale interactive 

online; 

 dezvoltarea capacităţilor investigaţionale, de valorificare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice prin transferul acestora în procesul de predare-învăţare-evaluare;  

 dezvoltarea capacităţilor de a lua decizii optimale şi de a răspunde problematicii 

educaţionale, ştiinţifice şi etice în procesul de învăţământ; 

 perfecţionarea abilităţilor de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv, de 

stimulare a creativităţii şi inovaţiei în grupele academice; 

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

disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţile didactice cu ajutorul platformelor 

interactive; 

 disponbilitatea pentru formarea continuă în vederea perfecţionării profesionale. 
 

 

Destinaţia  specialistului : Destinaţia specialistului  programului de perfecţionare Limba şi 

literatura română (alolingvi) este orientată spre formarea, în special, a competenţei de 

specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: 

 cunoaşterea materiei de studiu; 

 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 

 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului, 

(dar şi cu cele din domenii adiacente). 

  3. Specialistul care a beneficiat de formare în cadrul programului Limba  şi literatura 

română poate implementa noile achiziții în instituțiile unde activează sau în alte instituții de 

învățământ, conform calificării profesionale: în calitate de profesor de limba şi literatura română. 

Pe parcursul cursurilor, cadrele didactice vor fi asigurați cu suport logistic, metodic și li se vor 

oferi recomandări metodologice cu referire la studiul domeniului de referinţă în format scriptic și 

electronic. 



 

 

 

 4. Finalităţile de studii conform Ghidului utilizatorului ECTS:  

4.1.Specialistul care a beneficiat de formare profesională în cadrul  programului  de formare 

continuă Limba  şi literatura română  (alolingvi) va poseda următoarele competenţe: 

 

a. la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

 

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

disciplinelor domeniului, a surselor complementare utilizate ca suport în dezvoltarea 

carierei şi susţinerea performanţei (didactice); 

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

literatura română ca limbă de studiu nematernă/ limba a doua), 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 didactica limbii; 

 cunoaşterea, asimilarea şi operarea cu noi cunoştinţe metodice şi profesionale raportate la 

standardele curriculare, adaptarea la contextul profesional prin modalităţi inovativ-

creatoare; 

 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 ca limbă străină pentru elevii alogeni; 

 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. 

 

4.2 Specialistul care a beneficiat de formare în domeniul în procesul de învăţământ va fi 

capabil: 

 

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 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.), cultivarea originalităţii în proiectarea, 

desfăşurarea şi evaluarea procesului didactic prin folosirea unor strategii metodice 

specifice  interactive; 

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

demersurilor de dezvoltare curriculară intra şi interdisciplinare; 

 evaluarea eficacitâţii disciplinei predat(e)  prin utilizarea platformelor educaționale 

interactive online. 



 

 

4.3 Specialistul care a beneficiat de formare în cadrul programului  Limba  şi literatura 

română  va fi capabil: 

 

c. la nivel de  integrare 

 aplicarea diverselor modele comportamentale, în raport cu educaţia lingvistică, cultivarea 

unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; 

 integrarea cunoştinţelor de didactică generală şi a celor de lingvistică/ teorie/ istorie 

literară, demonstrând o viziune de ansamblu asupra procesului de formare/ dezvoltare a 

competenţelor; 

 cultivarea profesionalismului şi autonomiei didactice în conceperea demersurilor 

didactice interactive şi formative cu ajutorul platformelor interactive educaţionale E-

teaching, E-teaching; 

 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, a  elaborării sintezelor, recomandărilor. 

4.4. Condiţiile de realizare a programului de perfecţionare  

 

Universitatea de Stat din Comrat, Catedra de Filologie română, Centrul de Informare al 

României posedă o bază materială, informaţională şi didactică bună pentru formarea profesională 

continuă. Baza tehnico-materială a catedrei include: mobilier modern, computere, imprimante, 

xerox, scaner, laptop, cameră videocaptoare, fond de carte  (literatură metodico-didactică,  

ştiinţifică,  artistică, aparat  informativ, CD-uri ). Cadrele didactico-ştiinţifice ce urmează să fie 

implicate în activităţile de formare sunt titulari ai universităţii şi deţin pregătirea profesională 

conformă programului. 

4.5.  Exigenţe privind eliberarea/acordarea certificatului de perfecţionare. 

Certificatul de perfecționare va fi eliberat formabilului – cadrului didactic care pe parcursul 

cursurilor a demonstrat: 
 

- cunoştinţe şi competenţe avansate în domeniului învățării active, educației,  centrate 

pe cel ce  învață; 

- aptitudini de aplicare a cunoştinţelor în cadrul disciplinelor predate în cadrul 

programului; 

- aptitudini de aplicare a cunoştinţelor în activităţile de predare-învăţare-evaluare; 

- capacități de analiză și de soluționare a problemelor în domeniul de specialitate; 

- abilităţi de creare a resurselor  educaţionale, de specialitatecu utilizarea TIC; 

- aptitudini de colectare, interpretare şi analiză a datelor relevante din literatura 

fundamentală şi literatura periodică de specialitate; 

- aptitudini de sinteză a  bunelor practici, de adaptare a acestora la condiţiile locale; 

- competențe de lucru în echipă și de comunicare atât cu specialiștii  din domeniul 

educațional, cât și cu profesioniști din varii domenii de specialitate; 

- competențe de educare a respectului față de valorile profesionale, interculturale, etice, 

de patrimoniul lingvistic naţional. 

 



 

 

 

4. Planul de învăţământ  

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Numărul de ore pe 

tipuri de activităţi 

Total Contact 

direct 

Studiu 

indivi-

dual 

 

C 

 

S 

 

Eval. 

1 Modulul A  

Didactica disciplinei  
300 75 225 22    50  3 

2 Modulul B  

Psihopedagogie 
180     45     135 12 30  3 

3 Modulul C 

Tehnologii infomaționale și 

comunicaționale în educație 

60     15 45 3 8   4 

4 Modulul D  

Dezvoltare profesională 
60 15 45 3     9   3 

Total 600 150 450 40 97   13 

 

Notă : 

Curriculumul prevede 150 de ore de contact direct și 450 de ore de activitate individuală. Orele 

de contact direct sunt realizate în cadrul cursurilor de formare profesională continuă și sunt 

monitorizate de Centrul  de formare profesională continuă a Universității de Stat din Comrat. 

Orele de activitate individuală sunt realizate independent de către cursanții cursurilor de formare 

continuă  și sunt monitorizate de către instituția de învățământ în care este angajat cadrul 

didactic. 
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Modulul A. DIDACTICA DISCIPLINEI  

1.  Proiectare curriculară şi inovare didactică vs de limba română/limbă 

nematernă. 8 8 48 64 

2. 
Proiectarea didactică adaptată specificului grupului de educabili şi 

nevoilor de învăţare : învățământ primar, gimnazial, liceal. 
 2 2 12 16 

3. Predarea integrată prin realizarea conexiunilor între conţinuturile 

domeniilor disciplinei: limbă, literatură şi comunicare. 
4 4  24 32 



 

 

4 Perspective transdisciplinare în studiul limbii şi literaturii române 

în gimnaziu. 
4 4  24 32 

5. Lecția si activitățile  didactice complementare lecției. Arsenalul 

tehnologic de instruire centrat pe subiect. 4 4  24    32 

6.  Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea 

didactică. 2 4  18    24 

7. Integrarea strategiilor  activ-participative în predarea- învățarea 

limbii si literaturii romăne. 
4 4   24    32 

8.  2 2 12 16 

9. Textul literar – o viziune comunicativ – pragmatică.Abordarea 

textelor/discursurilor din diverse perspective de analiză. 2 2 12 16 

10. Evaluarea. Metode şi tehnici de evaluare. 

 
2 2 12 16 

 Evaluarea cursurilor modulului A 0 5 15 20 

Total 75 225 300 

Modulul B. PSIHOPEDAGOGIE 

1.  Comunicarea  pedagogică în contextul culturii profesionale a 

profesorului. 
2 2 12 16 

2.  Conflictele în procesul educațional: cauze, tipologii,structură și  

strategii de soluționare. 
2 4 18 24 

3.  Tehnologii didactice moderne în procesul de învățământ 

 
2 2 12 16 

4.  Managementul clasei.Organizarea interactivă a activităţilor  

educative. 

 

2 2 12 16 

5.  Abordări metodologice privind aplicarea strategiilor incluzive în 

instituțiile de învățământ  

 

2 2 12 16 

6.  Cooperarea dintre instituțiile de învățământ și familie 

 
2 2 12 16 

 Evaluarea cursurilor modulului B 0 4 12 16 

Total 30 90 120 

Modulul C. TEHNOLOGII INFOMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN EDUCAȚIE  

1.  Elaborarea materialelor metodice deinstruire cu ajutorul 

tehnologiilor informaţionale.  Software-ul. 
2 - 6 24 

2.  Organizarea învățării prin cooperare prin intermediul tehnologiilor 

informaționale. 
2 - 4 18 

3.  Organizarea evaluării și feedback-ului  prin  aplicarea 

tehnologiilorinformaționale și mobile. 
2 - 4 18 

4.  Utilizarea tehnologiilor de rețea, a resurselor internet în activitatea 

profesională. 
2 - 4 18 

5.  Evaluarea cursurilor modulului C 0  4 12 

Total 8 22 90 



 

 

Modulul D. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

1.  Profesorul amplasat în contextul învăţării de-a lungul întregii vieţi: 

competenţe şi exigenţe profesionale. 
2 4 18 24 

2.  Matricea complexă de cunoştinţe şi competenţe a profesorului de 

limba ți literatura română (alolingvi) 
2 4 18 24 

3.  Evaluarea cursurilor modulului D 0 3 9 12 

Total ore 15 45 60 

Total program 150 450 600 

 

 

 

 

 

Șef Catedră filologie română   _______________         Galina Mutcoglo, lector univ. 

 

Decan Facultatea Cultură Națională  _____________    Ludmila Ibrișim, lector univ. 

 

 

 

 


