
42. DIGIENGLEZA PENTRU TOȚI: INIȚIERE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN 

INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DIGITALE 

1. CRITERII CURRICULARE 

         Denumirea progra 

mului 

Digiengleza pentru toți: Inițiere în limba engleză prin intermediul 

instrumentelor digitale 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, alte 

persoane interesate 

Justificare (necesitate, utilitate 

- descriere succintă): 

Programul de formare "Digiengleza pentru toți: Inițiere în limba 

engleză prin intermediul instrumentelor digitale" răspunde necesităţii 

cunoaşterii limbilor europene, în mod special a limbii engleze, în 

contextul diversităţii culturale, lingvistice și a nevoii de comunicare, dar 

și a extinderii instrumentelor digitale care oferă posibilitatea învățării unei 

limbi într-o manieră atractivă și eficientă. 

Cursul a fost structurat astfel încât să ofere posibilitatea cursanţilor de a 

se familiariza cu noţiunile de bază ale limbii engleze cuprinzând cele 

patru abilităţi, speaking, reading, writing, listening. Cursanţii vor 

dobândi cunoştinţe de gramatică şi vocabular, dar şi de exprimare orală, 

la nivelul european A1, A2 (Cadrul European Comun de Referință 

pentru Limbi Străine). 

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: La sfârşitul cursului, formabilii vor fi capabili să: 

• înţeleagă sensul global al unui mesaj;  

• să producă enunţuri simple, în interacţiune; 

•  să utilizeze cuvinte, expresii, enunţuri în contexte variate; 

• să folosească instrumentele digitale pentru comunicare 

(transmiterea de mesaje online, participarea la comunități 

tematice, folosirea mijloacelor media online etc.). 

Planificarea  modulelor tematice: 

• Modulul 1:  HOBBIES AND INTERESTS: Present Simple; 

Verb + Verb; Object pronouns; This/These; That/Those; 

Talking about likes and dislikes; 

• Modulul 2:  OCCUPATIONS: Present Simple/ Present 

Continuous contrast; Talking about what people do; 

• Modulul 3: WHERE ARE THEY NOW? Routines and 

temporary activities in the present: Present Simple vs. Present 

Continuous  Describing appearance and personality; 

• Modulul  4: COMPUTERS: Relative clauses/ Stative verbs/ 

Possessive adjectives  Describing yourself and other people; 

• Modulul 5: ACTION! Routines and temporary activities in the 

past. Past Simple vs. Past Continuous/ Regular vs. Irregular 

Verbs;   

• Modulul 6: IS THERE ANY MEAT IN IT? There is/There are 

+ countable/non/countable nouns. Possessive pronouns/ 



Quantifiers/ Talking about amounts/ Revision Past Tense; Test 

Paper. 

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare 

Modalităţi de evaluare a 

cursanților 
Activități practice online, teste de evaluare după fiecare modul 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind calitatea de 

formator): 

Drăghici Iuliana, profesor gradul I,  Facultatea de Filologie, 

specializarea română-engleză, certificat de formator 

Moşoiu Lavinia Simona, profesor gradul didactic I, Facultatea de 

Litere,  specializarea română - engleză, certificat de formator 

Coordonatorul programului  Baltac Florin, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi 25 (cursanţi) x 3 (grupe) = 75 cursanţi/an şcolar 2022 - 2023 

Costul programului/al 

activităţii 

7500 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


