
4. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDLR) 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Abilitare curriculară a cadrelor didactice de limba și literatura română 

din învăţământul gimnazial (ACCDLR) 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, specialitatea limba și 

literatura română 

Justificare 

 (necesitate, utilitate -

descriere succintă): 

Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice care predau limba și 

literatura română  și are ca obiectiv formarea competențelor profesorilor în 

a asigura înțelegerea și a aplica la clasă corect noua programă pentru 

învățământul gimnazial, în a utiliza metoder moderne de predare - învățare 

- evaluare diferențiate, conform  nevoilor educative ale elevului, care să 

vizeze dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a 

diminuării riscului de anafalbetism funcțional. 

Durata (număr total de ore 

de formare): 
24 ore (online - 50% sincron+ 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• competenţe de proiectare curriculară;  

• competenţe de management al procesului de predare-învăţare-

evaluare,  specific învăţământului gimnazial în condițiile actuale;  

• competenţe de evaluare la clasă; 

• competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii atât în mediul 

fizic, școlar, cât și online;  

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul 1.Noua programă şcolară pentru clasa a IX-a şi a X-a repere 

metodologice - 6 ore; 

• Modul 2. Proiectarea curriculară - 6 ore; 

• Modul 3. Strategii didactice - 6 ore;  

• Modul 4. Evaluarea la clasă - 4 ore. 

Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Proiecte, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume 

și prenume, specializare,  

nivel de pregătire, documente 

justificative privind calitatea 

de formator):   

• Prof. Demeter Andreia, inspector școlar I.S.J. Argeș, certificat de 

formator, adeverința privind experiența în formare 

Coordonatorul programului Onofrei Margareta,  profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022- 2023 

Costul programului/al 

activităţii 

6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


