
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

SĂ NE JUCĂM CU TEHNICA ÎN LIMBI STRĂINE! 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 

 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în 

carieră) 

Public ţintă vizat 

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Acest curs oferă o îmbunătățire a strategiilor utilizate de cadrele 

didactice din învățământul tehnic în predarea vocabularului de 

specialitate și a capacității de utilizare optimă a instrumentelor 

specifice de predare-învățare-evaluare. Din cauza lipsei 

materialelor didactice de specialitate, cursul are ca scop sprijinul 

viitorilor absolvenți în vederea inserției pe piața muncii atât în țară, 

cât și în Uniunea Europeană. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

 

30 de ore 

Tip de formare online 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

 

- Ameliorarea strategiilor, metodelor și mijloacelor de predare a 

vocabularului tehnic în învățământul liceal; 

- Îmbunătățirea bazei de materiale didactice de specialitate; 

- Inserția pe piața muncii din țară și din UE a viitorilor 

absolvenți; 

 

Competenţe vizate 

 
 Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de formare a 

deprinderilor elevilor de utilizare a vocabularului tehnic; 

  Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de utilizare 

optimă a instrumentelor specifice de predare-învățare-evaluare. 

Modulele tematice  

 

Modul I : Achiziția vocabularului de specialitate (9 h) 

Modul II: Mijloace și metode de predare a vocabularului tehnic 

(9h) 

Modul III: Elaborarea de activități pe niveluri de competențe 

conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi 

Străine – CECRL (9h) 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicații şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face On-line Total  

0 100 30 

% % 100% 
 

Strategii 

 

Studiu individual, teme de reflecție, dezbateri pe Forum, rezolvare 

sarcini de lucru, activități practice, portofolii tematice 



Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Prof. Cecilia 

Iuga 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Formator M1 / M2/ M3 

/ E 

Prof. Andreea 

Netejoru 

Colegiul 

Tehnic ”Iuliu 

Maniu” 

Formator M1 / M2/ M3 

/ E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Cosma Ioana 

Email: ccdbioana@yahoo.com 

Nr. telefon:  

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

100 cursanţi, 4 grupe 

Costul programului / 

cursant 

75 lei 

 
 


