
3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN 

VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU EXAMENELE DE TITULARIZARE, 

DEFINITIVAT, GRADUL II,  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 

"Limba și literatura română-aspecte teoretice și 

practice în vederea pregătirii pentru examenele de 

titularizare, definitivat, gradul II, în învățământ" 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice care susțin examenele de  titularizare, 

definitivat, gradul II 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

În contextul actual, având în vedere adaptările și 

schimbările produse asupra curriculumului, este bine-

venită pregătirea, perfecționarea candidaților care susțin 

examenele din învățământ: titularizare, definitivat, gradul 

al doilea. În acest sens, doresc să inițiez acest curs, pentru 

a veni în sprijinul cadrelor didactice care urmează să 

susțină proba scrisă la limba și literatura română. În plus, 

modificările survenite în programa școlară, care se 

adaptează Gramaticii Academiei constituie un alt 

argument pentru care am considerat necesar acest curs. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 h (60% online sincron+ 40% online asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competențe vizate: 

• reactualizarea cunoștințelor de limba și literatura 

română, așa cum sunt vizate în programele de 

titularizare, definitivat, gradul al doilea; 

• aplicarea normelor lingvistice, gramaticale pe 

texte la prima vedere; 

• identificarea și soluționarea aspectelor lingvistice 

cu grad ridicat de dificultate, care se ivesc în 

testele propuse; 

Planificarea modulelor tematice: 

• Modulul I. Limba și literatura română (aspecte 

teoretice, norme lingvistice, gramaticale) - 2 ore; 
• Modulul II. Aplicații practice (teste propuse spre 

rezolvare)- 20 de ore 
• Modulul III. Sesiune de întrebări și răspunsuri- 2 

ore;  
Calendarul programului:  

• Semestrul I - 1 sesiune de formare; 
• Semestrul al II-lea - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Evaluare formativă 

Evaluare finală- portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

*Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

•  
• Prof. dr. Adriana Briceag, inspector școlar, grad 

didactic I, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu licență 



justificative privind calitatea de 

formator):   

în filologie (limba și literatura română- limba și literatura 

franceză), masterat (Dinamica structurală a limbii române 

actuale), doctorat (Evoluția terminologiei gramaticale 

românești) 

Coordonatorul programului 
Maria- Magdalena Anghel profesor metodist Casa 

Corpului Didactic Argeș  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi 35 (cursanţi) x 3 (grupe) = 105 cursanţi/an şcolar 2021 - 

2022 

Costul  

programului/al activităţii 

 

10500 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,16 lei 

 


