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FIŞA DISCIPLINEI 
Didactica specializării - Limba și literatura română 

 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs  3.3. seminar  
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 14 

Distribuţia fondului de timp1 Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 30 
Pregătire seminare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat 8 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
 
3.7 Total ore studiu individual  73 
3.8 Total ore pe semestru  125 
3.9 Număr de credite 5 

 
 

                                                        
1 Activităţile cu verde sînt orientative; ele pot fi adaptate/înlocuite cu altele, în funcţie de specificul 
disciplinei. 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul 
Romȃnistică, Jurnalism-Ştiinţe ale comunicării şi Literatură 
comparată 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 
1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studii / Calificarea 

Limba şi literatura modernă (A) –  Limba şi literatura 
română (B) 
Calificări: Profesor în învăţământul gimnazial (233002);  

Filolog (264301); Traducător (studii superioare) – 264306. 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  şi 
categoria formativă 

Didactica specializării - Limba și literatura română DS 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Emanuela Ilie, lect. univ. dr. Simona Ailenei 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Loredana Cuzmici, dr. Adriana Robu 
2.4 An de 
studiu 

III 
2.5 
Semestrul 

I 
2.6 Tip de 
evaluare 

Mixt 
2.7 Regimul 
discipinei 

DF 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - Diploma de bacalaureat 
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4.2 De competenţe 
- Parcurgerea disciplinelor anterioare din Modulul 
psihopedagogic 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - Spaţiu adecvat  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

- Spaţiu adecvat  

6. Competenţe specifice acumulate  
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Cunoştinţe 
 
Abilități 

C1. Iniţierea în terminologia didacticii generale şi a didacticii specialităţii;    
 C2.  Proiectarea unor secvențe de instruire-evaluare adaptate pentru diverse 
niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă; 
 C3. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din 
învăţământul obligatoriu; 
 C4. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului 
înregistrat de elevi; 
 C5. Abordarea managerială a grupului de elevi din ciclul gimnazial şi liceal, a 
procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială 
specifice vârstei grupului ţintă; 
 C6. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor 
categorii de persoane/grupuri educaţionale (elevi, familii, profesori, 
angajaţi);  
C7. Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice unui cadru 
didactic. 
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Competenţe de 
rol 
Competenţe de 
dezvoltare 
personală şi 
profesională 

CT1.  Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională;  
 CT 2. Cooperarea eficientă în echipe profesionale interdisciplinare;  
CT 3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Pregătirea în domeniul didacticii specialității a viitorilor profesori de limba și literatura 
română pentru învățământul gimnazial 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
-  să acceseze eficient aparatul conceptual specific didacticii specialităţii; 
-  să formuleze corect competențe specifice/ obiective operaționale specifice  lecţiei de limbă 
şi literatură romȃnă; 
-  să elaboreze proiecte de lecţie, ţinând cont de tipologia lecţiei de limbă şi literatură romȃnă; 
- să opereze cu strategii specifice predării-învățării-evaluării cunoștințelor de limba și 
literatura română; 
- să construiască corect un test docimologic, cuprinzând toate categoriile de itemi utilizabili în 
procesul evaluării cunoştinţelor de limbă şi literatură romȃnă. 
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8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Curs introductiv. Tematica şi 
bibliografia disciplinei. Statutul şi 
rolul disciplinei. Didactica generală vs. 
Didactica specialităţii  

Prelegerea, conversaţia 
euristică, problematizarea 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

2. 
Curriculumul şi produsele curriculare 
specifice disciplinei Limba şi 
literatura romȃnă 

Prelegerea, conversaţia 
euristică, problematizarea, 
studiul de caz 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

3. 
Proiectarea didactică a lecţiilor de 
literatură română (I) 

Prelegerea, conversaţia 
euristică, problematizarea, 
studiul de caz 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

4. 
Proiectarea didactică a lecţiilor de 
literatură română (II) 

Prelegerea, conversaţia 
euristică, problematizarea, 
studiul de caz 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

5. 
Strategii didactice valorificabile în 
lecţiile de literatură română (I) 

Cursuri trimise pe e-mail 
 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

6. 
Strategii didactice valorificabile în 
lecţiile de literatură română (II) 

Cursuri trimise pe e-mail 
 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

7. 

Studierea literaturii romȃne într-o 
viziune inter-, pluri- şi 
transdisciplinară. Valorificarea T.I.M. 
în activităţile de predare-învăţare-
evaluare dedicate literaturii române 

Cursuri trimise pe e-mail 
 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

8. 
Specificul lecției de limba română. 
Criteriile de clasificare a lecțiilor. 
Tipurile de lecții. Structura lecțiilor (I) 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

9. 

Specificul lecției de limba română. 
Criteriile de clasificare a lecțiilor. 
Tipurile de lecții. Structura lecțiilor 
(II) 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

10. 
Metode specifice lecției de limba 
română (I)  

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

Referinţe bibliografice: 
v.infra 

11. 
Metode specifice lecției de limba 
română (II) 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

Referinţe bibliografice: 
v.infra 
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12. Metode de evaluare 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

Referinţe bibliografice: 
v.infra 

13. 

Proiectarea activității didactice la 
limba română. Tipuri de proiectare 
pedagogică. Proiectarea activității 
anuale/activității semestriale/unității 
de învățare/lecției (I) 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

Referinţe bibliografice: 
v.infra 

14. 

Proiectarea activității didactice la 
limba română. Tipuri de proiectare 
pedagogică. Proiectarea activității 
anuale/activității semestriale/unității 
de învățare/lecției (I) 

Curs alternativ transmis în 
format electronic (e-mail).  
Folosirea unor materiale 
suplimentare (anexe 
bibliografice). 

 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Seminar introductiv: tematica şi 
bibliografia disciplinei. Statutul şi 
rolul profesorului de limba şi 
literatura romȃnă 

Conversaţia euristică, 
aisbergul, blazonul 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

2. 

Curriculumul şi produsele curriculare 
specifice disciplinei Limba şi 
literatura romȃnă – analiză succintă; 
puncte tari/ puncte slabe 

Conversaţia euristică, 
exerciţiul, studiul de caz,  
jocuri de simulare, activităţi 
de grup 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

3. 
Proiectarea didactică la ora de 
literatură romȃnă – modelul 
tradiţional  

Conversaţia euristică, 
exerciţiul,  studiul de caz,  
jocuri de simulare, activităţi 
de grup 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

4. 
Proiectarea didactică la ora de 
literatură romȃnă – modelul E.R.R.  

Conversaţia euristică, 
exerciţiul,  dezbaterea, 
studiul de caz,  jocuri de 
simulare, activităţi de grup 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

5. 
Strategii didactice valorificabile în 
lecţiile de literatură română (I) 

Materiale trimise, respectiv 
solicitate pe e-mail 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

6. 
Strategii didactice valorificabile în 
lecţiile de literatură română (II) 

Materiale trimise, respectiv 
solicitate pe e-mail 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

7. 
Valorificarea T.I.M. în activităţile de 
predare-învăţare-evaluare dedicate 
literaturii române. Aplicaţii  

Materiale trimise, respectiv 
solicitate pe e-mail 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

8. 
Specificul lecției de limba română. 
Criteriile de clasificare a lecțiilor. 
Tipurile de lecții. Structura lecțiilor (I) 

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

9. 

Specificul lecției de limba română. 
Criteriile de clasificare a lecțiilor. 
Tipurile de lecții. Structura lecțiilor 
(II) 

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 
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10. 
Metode specifice lecției de limba 
română (I)  

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

11. 
Metode specifice lecției de limba 
română (II) 

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

12. Metode de evaluare 
Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

13. 

Proiectarea activității didactice la 
limba română. Tipuri de proiectare 
pedagogică. Proiectarea activității 
anuale/activității semestriale/unității 
de învățare/lecției (I) 

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

14. 

Proiectarea activității didactice la 
limba română. Tipuri de proiectare 
pedagogică. Proiectarea activității 
anuale/activității semestriale/unității 
de învățare/lecției (I) 

Fișe de lucru transmise în 
format electronic (e-mail) 
 

2 ore 
Referinţe bibliografice: 
v.infra 

 
Bibliografie  principală: 

1.  
2. Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

2002 ; 
3. Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii romȃne, ediţia I, Editura Polirom, Iaşi, 2014 ;  Didactica 

limbii şi literaturii romȃne, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2020. 
4. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2004 ; 
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

5. Sȃmihăian Florentina, O didactică a limbii şi literaturii romȃne. Provocări actuale pentru profesor și elev, 
Editura Art, Bucureşti, 2016; 

6. Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Ediția a IV-a, Editura StudIS, Iași, 2008. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt adaptate la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile comunităţii.  
Competenţele însuşite şi dezvoltate în cadrul disciplinei asigură viitorilor absolvenţi bagajul de 
aptitudini necesare pentru integrarea cu succes în cadrul mai multor profesii şi domenii, printre care 
cea de profesor de limba şi literatura română,  cercetător ştiinţific în domeniul filologiei, redactor de 
editură sau de publicaţie, bibliograf etc. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
în nota finală 
(%) 
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Data completării: 
aprilie 2020 

Titular de curs, 
Conf. univ. dr. Emanuela Ilie 
Lect. univ. dr. Simona Ailenii 

Titular de seminar, 
Lect. univ. dr. Loredana 
Cuzmici 
Lect. univ. dr. Simona Ailenii 

   
   
 
Data avizării în departament: 
 

 
Director de departament, 
Lect. univ. dr. Ilie Moisuc 
 

 

10.4 Curs 
In conformitate cu baremul 
stabilit 

Evaluare sumativă-
examen scris (e-mail) 

50% 

10.5 Seminar 

Observarea sistematică a 
studenţilor pe parcursul 
activităţilor individuale şi 
/sau de grup, proiectul 
individual şi de grup, 
portofoliul 

Evaluare pe parcurs- 
analiza produselor 
activităţilor individuale şi 
/sau de grup, a 
proiectelor şi a 
portofoliilor întocmite (e-
mail) 
 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Utilizarea corectă a conceptelor specifice domeniului; cunoașterea principalelor trăsături ale 
metodelor clasice şi moderne de predare-învăţare specifice disciplinei Limbă şi literatură romȃnă; 
cunoașterea principalelor forme și tipuri de evaluare specifice disciplinei Limbă şi literatură romȃnă; 
elaborarea proiectelor de lecţie de limbă şi literatură romȃnă, ţinând cont de tipologia și etapele 
acesteia. 


