CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
„Limba engleza pentru implementarea proiectelor internationale I”
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. CRITERII CURRICULARE
Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/
Tipul de program
evoluţie în carieră
cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul
Public ţintă vizat
preuniversitar
Lipsa competențelor lingvistice este una dintre principalele
Justificarea ofertei
bariere în calea participării la programele europene si
(necesitate, utilitate)
internationale de educație, de formare si de tineret.
Oportunitățile create pentru a oferi sprijin lingvistic au rolul de a
face mobilitatea mai eficientă și mai eficace, de a îmbunătăți
performanțele de învățare și, prin urmare, de a contribui la
obiectivul specific al unui program.
22 de ore + 2 ore evaluare
Durata
Locul de desfășurare
Casei Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia
Față în față
Tip de formare
Curriculumul programului
Dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare în limba
Scopul
engleză, verbal și scris în vederea gestionării cât mai eficiente a
proiectelor educaţionale la nivel european și internațional.
Competenţe vizate
 inițierea si suștinerea unei conversații pe diferite subiecte

Modulele tematice



dezvoltarea abilitatii de exprimare a propriilor opinii



citirea si redactarea de texte pentru o varietate de scopuri



relatarea unor situații in mod eficient



redactarea prezentării școlii

MODULE
1. Structuri gramaticale și de vocabular
conversații tematice
2. Redactare de scrisori, emailuri, completare
de formulare de candidatură în proiecte
internaționale
EVALUARE
Portofoliu
Total ore
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2
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Repartizarea orelor

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Teorie
Aplicaţii Evaluare Total
6 ore
16 ore
2
30%
60%
10%
100%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
24
24
100%

evaluare de parcurs
Modalităţi de evaluare a
cursanților
chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
Modalităţi de evaluare a
test scris și interviu penru formabili
activităţilor de curs şi a
formatorilor
1. RESURSE UMANE
Nume şi prenume
Specializare
Nivel de
Module/Ev**
Formatori
pregătire

Diaconu
Roxana

Limba
engleză

Licență

*M1/M2//E
Nume: Diaconu Roxana-Mihaela
Coordonator CCDB
e-mail: roxana.diaconu@ccdbucuresti.org
2. CRITERII ECONOMICE
Cost program / activitate 110 lei
/ cursant
Completați online Formularul de înscriere
Înscriere
https://forms.gle/9sMa4fDygQFmSwm46 .
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