
 

DETALII DESPRE CURSUL 

„STRATEGII INOVATIVE DE PREDARE A DISCIPLINEI OPȚIONALE DEZBATERI ORATORIE ȘI RETORICĂ” 

DEZVOLTAT DE:  

 

1 Ordinul de 
acreditare 

4482/15.07.2019 

2 Perioada de 
acreditare 

4 ani 

3 Categorie program 3 

4 Grup ţintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

5 Scop Familiarizarea cadrelor didactice cu elementele de bază ale dezbaterilor 
(argumentare, contra-argumentare, discurs) și folosirea acestor metode în 
predarea cursului opțional dar și la clasă, în cadrul altor materii. 

6 Nr. credite (CPT) 10 

7 Nr. ore de formare 40 ore (22h online meeting, 18h online/ e-learning) – 80% prezența obligatorie 

8 Tip formare Față în față- reorganizare și desfășurare în sistem online (online și online 
meeting), conform prevederilor OMEC 5767/15.10.2020 , pe platformele 
Google Classroom și Google Meet  

9 Competenţe vizate ● Competențe de comunicare și relaționare 
● Competențe psiho-sociale 
● Competențe care vizează self-managementul 
● Competențe de gestionare și administrare a resurselor 
● Competențe de conducere și coordonare 

Titlurile modulelor/temelor Nr. ore 
asociate 

Tema 1.  Forme de organizare a instruirii utilizate în 
predarea disciplinei opționale DOR 

12,30 h 

Tema 2. Mijloace didactice și instrumentele de facilitare a 
realizării disciplinei opționale DOR 

12,30 h 

Tema 3. Strategii didactice utilizate în cadrul opționalului 
DOR și în predarea altor discipline de învățământ 

13 

Evaluare finală: Portofoliu + Discurs/dezbatere 2 

1
0 

Formatori Prof. Emil Lazăr, formator ARDOR, contact: lazaremile@gmail.com 

1
1 

Înscriere Formular de înscriere (de completat online): 
https://docs.google.com/forms/d/1uLECtj7W3tAB5Li2H7yw66cOrRQ0dZtzH5q
yWIqPeQA/edit 
Termen limită înscrieri: 02 martie 2021 
Data începerii cursului: 12 martie 2021 

1
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Cost 
program/participa
nt 

230 RON către ARDOR (dovada plății trebuie trimisă la adresa de email 
crenguta.mihaila@ardordebate.org , în termen de 5 zile lucrătoare de la 
înscriere) 

1
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Coordonator 
program 

Emanuel Beteringhe (președinte ARDOR) E-
mail:office.ardor@gmail.com 

 
De peste 20 de ani, ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) lucrează împreună cu profesori extraordinari care 
instruiesc tinerii pentru a deveni cetățeni care gândesc liber, onești, responsabili și activi în societate. Împreună cu ei, ARDOR îi ajută 
pe elevi să capete voce pentru a contribui la societatea în care trăim cu toții. Mai multe detalii despre activitatea Asociației puteți 
accesa pe website-ul ardor.org.ro , unde se regăsesc inclusiv o serie de resurse utile (printre care: manualul elevului și caietul 
profesorului pentru disciplina opțională, o bază de date de peste 200 de teme de dezbatere, video-uri educaționale și altele).  
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