Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă ca Limbă Străină - 2016
1 și 2 aprilie, Instituto Cervantes din București

În cadrul Memorandului de Colaborare Bilaterală Româno-Spaniolă în ceea ce privește activitatea de formare
a profesorilor, Instituto Cervantes din București în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice, Casa Corpului Didactic din București, Biroul de Învățământ și Ambasada Spaniei la București, a
programat o Întâlnire pentru profesori care are ca obiectiv să contribuie la formarea profesorilor de limbă
spaniolă care își desfășoară activitatea didactică în România.
Întâlnirea își propune să fie de asemenea un schimb de experiență între profesorii de limbă spaniolă. Pe
această cale îi invităm pe toți profesorii care își desfășoară activitatea în țară să prezinte, în format
poster/infografie, experiențe didactice sau proiecte realizate în diferite contexte de predare-învățare care
pot fi de ajutor pentru ceilalți colegi.
Procedeu de înscriere
Persoanele interesate vor trebui să completeze fișa de înscriere și să o trimită la acx1buc@cervantes.es sau
să o aducă la Secretariatul de Cursuri înainte de 16 martie.
Preț
Înscrierea costă 40 de lei. Plata se poate realiza prin transfer bancar, atașând fișei de înscriere dovada plății
sau direct la Secretariatul de Cursuri înainte de începerea Întâlnirii. Studenții beneficiază de o reducere de
25%.
Certificate
Pentru a intra în posesia certificatului de formare, emis de Instituto Cervantes din București, de Casa
Corpului Didactic din București, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și de Biroul de
Învățământ și Ambasada Spaniei la București, participanții vor trebui să aibă un minim de 85% prezență.

Edituri colaboratoare:

Experiențe didactice și proiecte
Toți profesorii sunt invitați să prezinte în cadrul Întâlnirii experiențe și proiecte care au contribuit la
îmbunătățirea procesului de predare-învățare a limbii spaniole. Prezentările, în format poster/infografie,
trebuie să includă următoarele elemente: titlul proiectului (va trebui menționat, de asemenea, numele
profesorului coordonator, centrul de învățământ și nivelul elevilor); introducere (se vor enumera obiectivele
proiectului); antecedente (situația inițială și dificultățile întâlnite); descrierea proiectului; rezultate și
concluzii. Dimensiunile nu vor depăși 100 cm înălțime și 70 cm lățime. Materialul va fi de preferință rigid
pentru a permite afișarea acestuia în Sala Auditorium.
Profesorii interesați să prezinte un proiect sau o experiență didactică trebuie să trimită la
acbuc@cervantes.es sau acx1buc@cervantes.es un mesaj în care să manifeste dorința de a participa la
Întâlnire înaintea datei de 25 februarie. În mesaj vor trebui să apară titlul, numelui profesorului
coordonator, centrul de învățământ și un scurt rezumat al proiectului. Odată acceptată solicitarea, profesorii
vor trebui să depună posterele/infografiile înaintea datei de 18 martie 2016 la Secretariatul de Cursuri al
Instituto Cervantes.
Posterele/infografiile vor fi expuse în Sala Auditorium a Instituto Cervantes din București pe durata Întâlnirii.
Profesorii care vor prezenta proiecte vor avea posibilitatea să le expună timp de 10 minute în intervalele
rezervate în program.
Pentru orice întrebări sau mai multe detalii despre prezentarea posterelor /infografiilor vă puteți adresa la:
acbuc@cervantes.es sau acx1buc@cervantes.es.

