
Denumirea programului:  

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE 

INTERNAȚIONALE 
1. Criterii curriculare 

Tipul de program: Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/evoluţie în carieră) 

Curs avizat, inclus în oferta de formare a CCD-Bucureşti 

Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Chestionarele aplicate în școli au arătat o foarte mare cerere din 

partea cadrelor didactice de a furniza un astfel de curs, care să le dea încredere de a aplica și dezvolta 

proiecte în parteneriat cu alte școli europene sau din spațiul extern. 

Durata (nr total ore de formare): 30 ore 

Curriculum-ul programului:  

Scopul: Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de a purta o conversatie in limba engleză, în 

contextul desfașurării de proiecte europene și internaționale și în concordanţă cu nevoile de dezvoltare 

instituţională şi personală. 

Competenţe vizate: 

 să comunice eficient şi cu uşurinţă, făcȃnd faţă fără dificultăţi oricărei situaţii de comunicare, 

 să folosească un vocabular specific proiectelor, ȋntrebuinţȃnd cuvintele şi expresiile adecvate, 

 să organizeze adecvat conţinuturile, potrivit tematicii propuse, avȃnd un control perfect al registrului 

stilistic de comunicare, 

 să-şi exprime eficient ideile,  la un nivel ȋnalt de fluenţă si precizie a vocabularului. 

Modulele tematice:  

1. Omul si societatea – nationalitati, culturi, obiceiuri; Termeni specifici proiectelor 

2. Comunicarea / pastrarea contactului: diferite forme de comunicare; 

3.  Exprimarea timpului, anotimpuri, momente ale zilei; 

4. Sănătatea; 

5. Mediul înconjurător/protecția mediului. 

Strategii: deprinderea vocabularului tematic, conversaţie, role-play, dezbatere, dialog, eseu. 

Modalităţi de evaluare: teste iniţiale, pe parcurs si test final, chestionare de evaluare, produse ale 

activităţii, portofolii. Certificatul va purta nivelul de competenta lingvistica. 

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul 

activităţilor de curs 

2. Resurse umane 

Formatori:  Profesori de limba engleza, specialisti în proiecte, formatori. 

Coordonare şi monitorizare CCD: profesor metodist Cecilia IUGA 

3. Criterii economice: 

Număr de cursanţi planificaţi: 50 

Cost /cursant: 75 lei 


