FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Curs de învățare a limbii engleze”
CRITERII CURRICULARE
Curs de învățare a limbii engleze
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât
Public ţintă vizat
cadrele didactice
Cursul de învățare a limbii engleze va constitui pentru participanți un suport pentru a
Justificarea ofertei
înțelege și explora aplicațiile digitale care vor fi folosite ulterior în activitatea
(necesitate, utilitate)
profesională. Limba engleză este principala limbă utilizată în dialogul internaţional, fie
el instituţional sau personal. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în
această limbă este un imperativ actual atât pentru evoluţia personală, cât şi pentru cea
profesională (un exemplu ar fi utilizarea rapidă şi eficientă a internetului).
30 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Locul de desfășurare
Tip de formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză prin utilizarea lexicului de bază;
Competenţe vizate
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a formulelor de adresare în situaţii uzuale;
Dezvoltarea abilităţilor de redactare de text;
Dezvoltarea capacității de înțelegere a textelor simple care facilitează accesarea
informațiilor din mediul on-line.
Planificare module

Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

Număr total de ore alocate,
din care:
Teorie/Curs
Aplicații și
teme offline

1.

Abilităţi de înţelegere

4 ore sincron

2 ore asincron

2.

Abilităţi de comunicare orală

6 ore sincron

2 ore asincron

3.

Abilităţi de citire

4 ore sincron

3 ore asincron

4.

Abilităţi de scriere

4 ore sincron

3 ore asincron

5.

Evaluare finală

2 ore sincron

TOTAL
30 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;

Formatori

Nume și prenume
Pătrășcoiu Adnana

Specializare

Limba și
literatura
engleză–
Limba și
literatura
franceză
profesor metodist Ariton Nicolae
Responsabil program
CRITERII ECONOMICE
25 cursanți / 1 grupă
Număr cursanți
planificați
3500 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 4,66 lei
de formare pentru
fiecare participant

Nivel de
pregătire

Documente justificative
privind calitatea de formator

Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator seria J/nr. 00274754,
furnizor Asociația Valori
Dobrogene Tulcea;

