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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

„Dezvoltarea de competențe lingvistice si culturale în limba greacă” 
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 și personal didactic auxiliar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Interesul cadrelor didactice din învătământul preuniversitar pentru limbile 
și cultura minorităților naționale în contextul dezvoltării relațiilor, 
parteneriatelor și programelor europene. 

Durata (nr. total ore de 
formare) 
 

28 de ore + 2 ore evaluare 

Tip de formare  blended learning  

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale în limba neogreacă în 
contextul perpetuarii parteneriatelor educaționale și de mobilitate cu 
Republica Elenă precum și cunoaşterea patrimoniului spiritual şi cultural al 
minorităţii elene, oferind o punte spre interculturalitate, spre o bună 
cunoaştere reciprocă între populaţia majoritară şi minorităţile naţionale 
din spaţiul geografic românesc. 

Competenţe vizate 
 

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral simplu 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris simplu 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

 Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală 

Modulele tematice  
 

 Modul I : Introducere in limba neogreacă (10 ore) 

 Modul II: Exprimare orala și scrisa la nivel incepător (10 ore) 

 Modul III: Elemente de cultură și civilizație elenă (8 ore) 
Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

12 15 3 30 

40% 50% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

  30 

100%  100% 
 

Strategii dialog-dezbatere, activităţi practice, lucru în echipă, vizionare tutoriale si 
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testimoniale 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală –examen 2 h 

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**  

Codrut Mihail 

Dumitrache 

Liceul Teoretic 

Bulgar “Hristo 

Botev” 

Profesor 

Metodist / 

Formator 

M1,M2,M3 

* profesor metodist CCDB/formator 
**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 

Profesor metodist Georgeta Bolojan 
Email: georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org  

 

3. Criterii economice 

Taxă curs 110 lei 

Înscriere Completați online formularul de inscriere 
https://goo.gl/forms/gohMqcofbuxaKAQG3  
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