
 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai 

punctul de vedere al autorilor și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio 

utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține. 

 

Blended Learning in Teachers  ́Professional Development – 
Blended Learning in Teachers  ́Professional Development – 

Developing a Blended Learning Course in Content Area Literacy for Secondary Teachers 

 

  

Ariana-Stanca Văcărețu 
Asociația LSDGC Romania 

Produsul intelectual O5 
Conceptul și structura versiunii românești a cursului de formare pentru cadre didactice din 

învățământul secundar, în domeniul literației prin toate disciplinele de studiu 

CONCEPTUL ȘI PREGĂTIREA 

MATERIALELOR  PENTRU 

CURSUL DE FORMARE 

PENTRU CADRE DIDACTICE, 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SECUNDAR, ÎN TEMATICA 

LITERAȚIEI PRIN TOATE 

DISCIPLINELE DE STUDIU 

Romania 

Ble*Teach| Asociația LSDGC Romania       Email: contact@blend-ed.eu, website: www.blend-ed.eu 

mailto:contact@blend-ed.eu
http://www.blend-ed.eu/


 
 

1 
 

Conceptul și structura cursului 
Această versiune a cursului de formare continuă elaborat în cadrul proiectului BleTeach se adresează 

cadrelor didactice din învățământul secundar românesc care predau discipline ce nu fac parte din aria 

curriculară Limbă și comunicare. 

Scopul acestui curs de formare continuă este de a sprijini profesorii în demersul de creștere a 

performanței elevilor în învățarea disciplinei predate prin dezvoltarea competențelor de literație, a 

abilităților de gândire critică și a competenței de a învăța să înveți. Cursul promovează lectura, scrierea, 

învățarea în cooperare și strategiile de reflecție cu scopul de a dezvolta cadrelor didactice din sistemul 

preuniversitar competențele de planificare și realizare a lecțiilor care contribuie la dezvoltarea 

competențelor de literație și a abilității de a gândi critic la elevi, precum și a competenței de a evalua 

progresul elevilor în învățare și în dezvoltarea acestor competențe. 

Acest curs de formare continuă pentru profesori se centrează pe un proiect tip acțiune-cercetare pe care 

fiecare participant va trebui să îl planifice și să îl implementeze cu elevii din una din clasele la care predă. 

Profesorii participanți vor identifica o problemă legată de învățarea/ rezultatele elevilor și, pe durata 

cursului, ei vor proiecta o intervenție coerentă în propria predare pentru a rezolva problema identificată 

utilizând strategii de lectură, scriere și de învățare în cooperare. În acest fel, rezultatele elevilor vor 

putea fi îmbunătățite. 

Implementarea proiectului tip acțiune-cercetare pune participanții la curs în situația de a utiliza la clasă 

diferitele strategii de predare-învățare-evaluare învățate la curs și de a le identifica pe acelea care sunt 

utile în rezolvarea problemei identificate/ în îmbunătățirea situației problematice.. 

Cursul va avea 89 ore și este structurat în 6 module, astfel: 

Modulul Nr. ore de 
formare față-în-
față 

Nr. ore de 
formare online 

Nr. total de 
ore 

Modulul 1 
Introducere/ Argument 

6 h 2 h 8 h 

Modulul 2 
Concepte cheie și abordări fundamentale  

6 h 16 h 22 h 

Modulul 3 
Texte, vocabular și strategii de lectură și 
scriere  

12 h 18 h 30 h 

Modulul 4 
Proiectarea lecției 

6 h 3 h 9 h 

Modulul 5 
Strategii de învățare prin cooperare pentru 
dezvoltarea competențelor de literație  

6 h 3 h 9 h 

Modulul 6 
Evaluarea formativă 

6 h 3 h 9 h 

Evaluare finală (a cursanților) 2 h  2 h 

 44 h 45 h 89 h 
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În construcția fiecărui modul se regăsesc 4 elemente componente:  

• Contribuția formatorului: Teorie: cunoștințe de bază și rezultate ale unor cercetări semnificative 

în domeniul literației prin toate disciplinele școlare; practică: lecții demonstrative urmate de 

analiza acestora pentru a clarifica diferite aspect legate de utilizarea diferitelor strategii 

prezentate.  

• Practică: participanții exersează implementarea celor nou învățate, își analizează practica 

curentă și planifică implementarea strategiilor la clasă. Participanții vor utiliza la clasă strategii 

noi de predare-învățare-evaluare. 

• Schimburi/ interacțiune: participanții își vor împărtăși propria experiență în utilizarea la clasă a 

strategiilor învățate în cadrul sesiunilor față-în-față (discuții în perechi și în grup, sprijin 

individualizat, exerciții ghidate, feedback individualizat oferit de formatori, feedback de la 

colegi).  

• Reflecția (prin portofolii): participanții își vor realiza portofoliul cursului, colectând planuri de 

lecție, eșantioane ale produselor realizate de elevi în cadrul lecțiilor în care profesorul utilizează 

strategiile învățate în cadrul cursului precum și reflecțiile personale ale profesorului despre cum 

a decurs lecția. Portofoliul fiecărui profesor va include și un scurt film înregistrat pe parcursul 

unei lecții, care va fi analizat împreună cu toți participanții la curs. 

Descrierea modulelor 

Modulul 1 – Introducere/ Argument 
Este un modul introductiv care încearcă să răspundă la întrebările: Ce este literația și de ce 

competențele de literație sunt importante în învățarea tuturor disciplinelor de studiu? Vom pune în 

evidență rolul literației în dezvoltarea gândirii critice și a competenței de a învăța să înveți.  

Conținut: testele PISA, Inventarul competențelor de lectură în disciplina de studiu, explorări 

conceptuale: ce este literația, autonomia în învățare/ a învăța să înveți, gândire critică 

Modulul 2 – Concepte cheie și abordări fundamentale 
Acest modul este un modul preponderent teoretic. Vom prezenta următoarele concepte : metacogniție, 

interacțiune, implicare, cadrul ERR (Evocare - Realizarea sensului – Reflecție), modelul uceniciei 

cognitive, demersul de tip acțiune-cercetare 

Conținut: 

• Metacogniție 

• Cadrul ERR 

• Interacțiune (modelul uceniciei cognitive – modelarea, sprijinul (scaffolding), învățarea 

independentă și schimbarea rolurilor profesorului în cadrul acestui proces) 

• Implicare  

• Procesul acțiune-cercetare, proiectul acțiune-cercetare 
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Modulul 3 – Texte, vocabular și strategii de lectură și scriere 
Acest modul are 3 sub-module: Structura textului și diversitatea textelor, Vocabularul și Strategii de 

lectură și scriere. Primul sub-modul își propune să conștientizeze profesorii în legătură cu obiceiurile de 

lectură ale elevilor, să îi invite să reflecteze asupra avantajelor utilizării textelor autentice și să se 

familiarizeze cu multiplele dimensiuni și structuri ale textelor. Al doilea sub-modul își propune să 

dezvolte profesorilor capacitatea de a preda elevilor vocabularul specific propriei discipline. Al treilea 

sub-modul își propune să dezvolte profesorilor capacitatea de a utiliza, la clasă, diferite strategii de 

lectură și scriere(eficiente). Participanții vor învăța că la elevi nu se dezvoltă automat capacitatea de a 

folosi diferite strategii, dar că aceasta poate fi dezvoltată prin activități de învățare specifice. O atenție 

specială va fi acordată utilizării strategiilor de lectură pentru citirea și înțelegerea de texte specifice 

disciplinei de studiu. 

Conținut: 

Sub-modulul Structura textului și diversitatea textelor: 3 categorii de scopuri pentru lectură, texte 

autentice, texte multimodale, diversitatea textelor, structura textului, organizatori grafici   

Sub-modulul Vocabularul: Selectarea cuvintelor pentru învățarea vocabularului, definiții pe înțelesul 

elevilor, harta definiției/ harta conceptuală 

Sub-modulul Strategii de lectură și scriere: Strategii de lectură – categorii, procesele de lectură ale unui 

cititor de succes, ucenicia cognitivă ca model de sprijin pentru citire (scaffolding), procesare activă prin 

scriere și discuții 

Modulul 4 – Proiectarea lecției 
Acest modul își propune să sprijine profesorii în proiectarea lecțiilor care dezvoltă competențele de 

literație, gândirea critică și competența de a învăța să înveți. 

Conținut: Proiectarea lecției – lecții care dezvoltă competențe de literație, gândire critică, abilități de 

învățare (aspect teoretice și practice) 

Modulul 5 - Strategii de învățare prin cooperare pentru dezvoltarea competențelor 

de literație 
Acest modul își propune să dezvolte cadrelor didactice capacitatea de a utiliza eficient strategii de 

învățare prin cooperare pentru dezvoltarea competențelor de literație 

Conținut: Baza teoretică – avantaje ale utilizării strategiilor de învățare prin cooperare în cadrul lecțiilor, 

predarea reciprocă, gândiți-lucrați în perechi – comunicați, platoul cu idei  

Modulul 6 – Evaluarea formativă 
În cadrul acestui modul, participanții vor învăța despre aspecte fundamentale referitoare la evaluarea 

formativă din perspectiva literației prin toate disciplinele de studiu. De asemenea, ei vor exersa 

utilizarea unor instrumente utile în evaluarea competențelor de literație pentru lectura și învățarea din 

texte specifice diferitelor discipline de studiu. 
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Conținut: Evaluarea formativă – competențe de literație, inventarul competențelor de lectură în 

disciplina de studiu 
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Module, concepte și lista materialelor pentru cursul de formare pentru profesori 

Bleteach(Romania) 

Modul  
(1) 

Concept  

(2) 
Dezvoltat în BaCuLit 

…menținut 
… utilizând  material 

sau exemple 
BaCuLit 

(3) 
Modificat 

(4) 
Concept/ model nou 

Modulul 1  
Introducere/ 

Argument 

Teste PISA 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 5 
(RO) 

Articol: Ce exerciții au primit elevii români de 15 ani la testele 
PISA. Le puteți rezolva? (de Ioana Nicolescu) 
Articol: Definițiile PISA ale alfabetizării (ARL) 
Articol: Patru din zece elevi români pot citi acest text, dar nu-l 
înțeleg. Liceenii români, printre cei mai slabi din lume la testele 
PISA (de Andreea Ofițeru) 
Articol: Testarea PISA 2015 - Cum s-a desfășurat testarea PISA 
în România, anul acesta, și ce tip de subiecte au avut elevii (de 
Raluca Pantazi) 

 

Inventarul 
competențelor de 
lectură în disciplina de 
studiu 

X Caietul 
profesorului – 
material - M5.2 
(RO) 

  

Explorări conceptuale 
Literația/ literație la 
disciplinele de studiu 
Analfabetism 
funcțional/ alfabetizare 
funcțională 

X Caietul 
profesorului pag. 
128 (RO) 
  

Video - Soluții pentru analfabetismul funcțional (L. Romaniuc) 
Articol: Dezvoltarea competențelor de literaţie în toate 
disciplinele de studiu – un imperativ (de Maria Kovacs) 
Pledoarie pentru literație (S. Bernat) 
Introducere la volumul Simpozionului Literația. Cadre 
conceptuale și rezolvări didactice (ANPRO) 

 

Autonomia în învățare 
(a învăța să înveți)  

 Articol: Metacogniția și dezvoltarea competenței de a învăța. 
Aspecte practice și implicații curriculare (de Kovacs Maria) 
Articol: Cum pot învăța să învăț? (de Gabriela Medan) 
Articol: Cum să înveți (de Mihaela Nicolae) 

 

Gândirea critică 

  Suport de curs GCIA 
Articol: Cum poate fi 
stimulată gândirea în 
cadrul unui curs (de 
Marcel Cremene) 
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Modul  
(1) 

Concept  

(2) 
Dezvoltat în BaCuLit 

…menținut 
… utilizând  material 

sau exemple 
BaCuLit 

(3) 
Modificat 

(4) 
Concept/ model nou 

Modulul 2 
Concepte 
cheie și 

abordări 
fundamentale 

Metacogniție 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
11 (RO) 
X Caietul 
profesorului pag. 21 
(RO) 

Articol : Trei concepte transcurriculare care susțin învățarea 
(ARL) 
Articol: Metacogniția și dezvoltarea competenței de a învăța. 
Aspecte practice și implicații curriculare (de Kovacs Maria) 
Cunoaștere / Cunoaștere – cogniție/ Cogniție / Metacogniție 
(de Alexandru-V. Mureșan) 

 

Evocare – realizarea 
sensului – reflecție 
(ERR) 

  Suport de curs GCIA  
Carte: Proiecte didactice 
pentru promovarea 
gândirii critice 
Carte: Lecții de 
matematică pentru 
dezvoltarea gândirii critice 

Interacțiune & Modelul 
uceniciei cognitive 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
13 (RO) 

  

Implicare 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
16 (RO) 

  

Procesul de acțiune 
cercetare, proiectul de 
acțiune cercetare 

  Suport de curs GCIA  
Articol: Jurnalul 
profesorului – un 
instrument util și necesar 
(de Daniela Crețu) 
Articol: Privindu-mă pe 
mine însămi … (de Cristina 
Neculăeș) 

Modulul 3 
Texte, 

Trei categorii de 
scopuri pentru lectură  

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
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Modul  
(1) 

Concept  

(2) 
Dezvoltat în BaCuLit 

…menținut 
… utilizând  material 

sau exemple 
BaCuLit 

(3) 
Modificat 

(4) 
Concept/ model nou 

vocabular și 
strategii de 
lectură și 

scriere 

formatorului) pag. 
25 (RO) 

Texte autentice 
(avantaje, dezavantaje 
și criterii) (p. 91) 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
26 (RO) 

  

Texte multimodale  

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
28 (RO) 

  

Diversitatea textelor 

X Caietul 
profesorului – 
pag.44 (RO) 
X Ghidul 
formatorului pag. 
27 (RO) 

Cadrul PISA (2018) - sursă (simplă, multiplă); -organizare și 
navigare (statică vs. dinamică); format (continuu, non-
continuu, mixt) pag. 23; și tip de texte (descriere, narațiune, 
expunere, argument, instrucțiuni, interacțiune, tranzacție) pag. 
30. 
Articol: Matematica ascunsă în texte (de Ariana-Stanca 
Văcărețu) 

 

Structură de text, 
organizatori grafici 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
30 (RO) 
X Caietul 
profesorului pag. 49 
– 57 (RO) 

 

  

Selectarea cuvintelor 
pentru învățarea 
vocabularului 

X Caietul 
profesorului pag. 69 
(RO) 
X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 

Articol: Primii pași spre literație (de Anca Petriuc)  
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Modul  
(1) 

Concept  

(2) 
Dezvoltat în BaCuLit 

…menținut 
… utilizând  material 

sau exemple 
BaCuLit 

(3) 
Modificat 

(4) 
Concept/ model nou 

35- 36 (RO) 

Definiții pe înțelesul 
elevilor  

X Caietul 
profesorului pag. 70 
(RO) 
X Ghidul 
formatorului pag. 
36 (RO) 

  

Harta definiției/ harta 
conceptuală 

X Caietul 
profesorului pag. 70 
(RO) 
X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
37 – 38 (RO) 

Carte: Lecții de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice 
(Lecția 3) 

 

Procesare activă prin 
scriere și discuții 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
39 (RO) 

  

Strategii de lectură - 
categorii, procesele de 
lectură ale unui cititor 
de succes,  ucenicia 
cognitivă ca model de 
sprijin pentru citire 
(scaffolding) 
Strategii de scriere 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
43 - 49 (RO) 
X Caietul 
profesorului pag. 77 
– 87 (RO) 

 

Suport de curs GCIA  
Articol: Matematica ascunsă în texte (de Ariana-Stanca 
Văcărețu) 
Articol: Un model de învățare a strategiilor de comprehensiune 
a textului. Diagrama Venn (de Ana Boariu) 
Articol: Strategii de optimizare a activității de comprehensiune 
a citirii (de Viorel Mih, Codruța Mih) 
Carte: Lecții de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice 
(Lecția 1, Lecția 4) 

 

Modulul 4 –  
Proiectarea 

lecției 

Proiectarea lecției – 
lecții care dezvoltă 
competențe de 
literație, gândire 
critică, abilități de 

X Caietul 
profesorului pag. 25 
– 26 (RO) 

 

Suport de curs GCIA  
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Modul  
(1) 

Concept  

(2) 
Dezvoltat în BaCuLit 

…menținut 
… utilizând  material 

sau exemple 
BaCuLit 

(3) 
Modificat 

(4) 
Concept/ model nou 

învățare  

Modulul 5 
Strategii de 

învățare prin 
cooperare 

pentru 
dezvoltarea 

competențelo
r de literație  

Baza teoretică, 
avantaje 

 Suport de curs GCIA  

Predarea reciprocă 

X Fundamente 
conceptuale (ghidul 
formatorului) pag. 
49-56 (RO) 
X Caietul 
profesorului pag. 88 
- 90 (RO) 
 

 

Suport de curs GCIA  

Gândiți – Lucrați în 
perechi - Comunicați 

X Caietul 
profesorului pag. 22 
(RO) 

 

Suport de curs GCIA  
Carte: Lecții de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice 
(Lecția 2) 

 

Platoul cu idei 
X Caietul 
profesorului pag. 13 
(RO) 

  

Modulul 6 
Evaluarea 
formativă  

Evaluarea formativă – 
competențe de 
literație 

X Caietul 
profesorului pag. 
101-106 (RO) 

Suport de curs GCIA  

Inventarul 
competențelor de 
lectură în disciplina de 
studiu 

X Caietul 
profesorului pag. 
107-118 (RO) 

Articol: Primii pași spre literație (de Anca Petriuc)  

 

 


