CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr.1346/10.11.2016

ANUNT
Casa Corpului Didactic Cluj, organizează în perioada ianuarie- februarie 2017 programul de formare
„Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional”– acreditat prin OM 4859/04.11.2014.
Grupul țintă - cadrele didactice cu specializarea lb.și lit. franceză din învățământul preuniversitar (profesori
metodiști ai ISJ, profesori metodiști din CCD, inspector de discipline non-lingvistice (DNL) predate în lb. franceză
Durata programului: 50 de ore
Numărul de credite profesionale transferabile: 12
Competenţe specifice:
1.Proiectarea activităților de învățare într-o unitate de acțiune aplicând principiile generale ale demersului
comunicativ-acțional
2. Utilizarea cunoștințelor privind CECRL și demersul comunicativ-acțional în conceperea activităților de învățare
3.Utilizarea cunoștințelor privind aspectele evaluării în demersul comunicativ-acțional pentru
programarea,planificarea și realizarea activităților de evaluare într-o unitate de acțiune
4.Selectarea cunoștințelor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ-acțional în funcție de
capacitățile de învățare,nevoile interesele și aspirațiile elevilor
5. Autonomie în căutarea, selectarea și prelucrarea și comunicarea informațiilor
6.Utilizarea resurselor info-documentarea pe suporturi multiple în pregătirea cursurilor, în predare și evaluare
Module tematice:
M1. Concepte cheie din CECRL
M2. Elaborarea unei unități de acțiune- de la teorie la practică
M3. Evaluarea într-un demers comunicativ –acțional de la controlul cunoștințelor la evaluarea competenței
Cadrele didactice care doresc să participe la acest program de formare sunt rugate să completeze formularul
online ce se poate accesa cu link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEQR2g2O3cuZy4qxWaNUHRqw2RdNddLdOBIdSY4aYZ1V20fQ/viewform

Taxa de participare la acest program de formare este de 200 lei/cursant.
Achitarea taxei de participare, se poate face în numerar la sediul Casei Corpului Didactic Cluj (Cluj-Napoca, Str.
Septimiu Albini nr. 91), sau prin ordin de plată sau mandat poștal în contul IBAN RO43TREZ2162 0E33 1700 XXXX,
CUI 7929740.
În cazul în care optați pentru plata prin poștă/ bancă, vă rugăm să specificați numele dumneavoastră și mențiunea
,,Curs_ Lb. franceza”.
Termen limită de achitare a taxei: 5 ianuarie 2017 .
Persoană de contact: Pompilia Herman, pompiliaherman@yahoo.com, mobil 0733661213.
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