
10. METODE, MIJLOACE ŞI STRATEGII DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în învăţământul 

preşcolar" 

Public ţintă vizat: Personal didactic din învăţământul preşcolar/ profesori limba engleză 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare vine în sprijinul cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea 

în învăţământul preşcolar şi predau sau doresc să predea limba engleză, ca activitate 

opţională. Programul de formare îşi propune să sprijine cadrele didactice în 

desfăşurarea activităţilor opţionale de limba engleză: predare - învăţare - evaluare în 

mediul grădiniţei, dar şi în mediul online. Programul are în vedere identificarea 

aspectelor importante privind proiectarea activităţilor opţionale de limba engleză, 

identificarea şi exersarea unor metode, mijloace şi strategii în desfăşurarea activităţilor 

de limba engleză, precum şi valorificarea resurselor şi platformelor de predare a limbii 

engleze  în mediul online. În contextul actual al răspândirii generalizate a limbii 

engleze, apare necesitatea transformării preşcolarilor de astăzi în adulţii de mâine - 

vorbitori de engleză. De asemenea, cursul răspunde şi nevoilor actuale specifice 

contextului pandemic, cursul având şi o componentă referitoare la adaptarea proiectării 

şi învăţării limbii engleze la mediul online. Totodată, există necesitatea ca atât 

profesorii pentru învăţământul preşcolar, cât şi cei de limba engleză să-şi cristalizeze 

anumite metode, mijloace şi strategii specifice de predare a limbii engleze la nivelul 

preşcolarităţii. Aşadar, acest curs ar răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice 

pentru predarea limbii engleze la nivelul preşcolarităţii în vederea creşterii numărului 

de vorbitori de limba engleză (preşcolari, pe termen scurt, şi adulţi, pe termen lung). 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Identificarea aspectelor importante privind specificul predării limbii engleze la 

preşcolari; 

 Proiectarea activităţilor opţionale de engleză la nivelul preşcolarităţii; 

 Susţinerea activităţilor de predare - învăţare - evaluare a limbii engleze la 

preşcolari; 

 Valorificarea resurselor de predare a limbii engleze în mediul online; 

 Utilizarea platformelor de predare a limbii engleze în mediul online; 

 Cristalizarea unor metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în 

mediul online. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modul I. Proiectarea activităţilor opţionale de engleză la nivelul preşcolarităţii - 

6 ore; 

 Modul II. Activităţi de predare - învăţare - evaluare a limbii engleze la 

preşcolari - aplicaţii practice - 6 ore; 

 Modul III. Resurse şi platforme de predare a limbii engleze în mediul online 6 

ore; 



 Modul IV. Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în mediul 

online - 4 ore. 

Calendarul programului: 

 Semestrul I - 3 sesiuni de formare; 

 Semestrul al II-lea - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 

Evaluare formativă curentă 

Portofoliu de evaluare finală 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire):   

 Prof. Postelnicescu Corina Georgeta, director Casa Corpului Didactic Argeş 

 Anghel Maria Magdalena, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Lazăr Maria, specializare Limba şi literatura engleză, grad didactic I, Şcoala 

Gimnazială "Nicolae Bălcescu", Piteşti 

Coordonatorul 

programului 
Anghel Maria- Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 5(grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 
12500 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,16 lei 

 


