
 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

Engleza pas cu pas. 

Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză (22 CPT) 

CURS ACREDITAT MEC 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bihor 

 

1. CRITERII CURRICULARE  
Tipul de program Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/evoluţie 

în carieră 
Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 
Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 

În zilele noastre, în sistemul de învățământ, cunoștințele de limba 
engleză reprezintă o necesitate, atât pentru personalul de 
conducere, îndrumare și control, cât și pentru cadrele didactice 
care își desfășoară activitatea în instituțiile școlare. Fie că doresc 
să aibă acces la volumul mare de materiale de specialitate 
existente pe internet, să fie la curent cu noutățile din diverse 
domenii, să comunice cu profesori de aceeași specialitate din alte 
țări sau să se implice în proiecte și parteneriate, limba engleză 
este un element indispensabil în atingerea obiectivelor propuse.   
Într-o perioadă în care se pune din ce în ce mai mult accent pe 
dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice în 
vederea alinierii la cerințele educaționale impuse de piața 
europeană, cunoașterea limbii engleze reprezintă o oportunitate 
deosebită de accesare a unor fonduri alocate în acest sens. Cei 
care cunosc această limbă la nivel de conversație pot accesa 
programe și proiecte internaționale care implică schimburi de 
experiență al căror impact pozitiv sa dovedit semnificativ în ultimii 
ani în învățământul nostru. Participarea la programe și proiecte de 
tip Erasmus+ (care facilitează dezvoltarea personalului prin 
activități relevante ce au loc în altă țară decât cea de origine), 
eTwinning (platformă electronică ce oferă cadrelor didactice din 
școlile europene o bază de comunicare și colaborare în vederea 
schimbului de experiență și informații și a demarării unor proiecte 
comune) etc., se situează pe primele locuri în ceea ce privește 
motivația pentru studiul limbii engleze în rândul celor care 
profesează în învățământul preuniversitar. 

Durata 89 de ore 
Nr.CPT 22 CPT (OMENCS 5670/18.12.2017) 
Locul de desfășurare CCD Bihor /unități de învățământ acreditate 
Tip de formare Face to face doar online în baza adresei nr. 6164/DGIP/11.09.2020 

https://drive.google.com/file/d/1NWlyEQZlsMEokL1od8fEi17Gb-eIFDjz/view?usp=sharing


 
Curriculumul programului  
Competențe vizate • desprinderea sensului global al unui text citit pe teme familiare 

(familie, meserii, mediu înconjurător, animale, alimente, 
cumpărături, dialoguri etc.);  
• identificarea detaliilor dintr-un text pe teme familiare; 
• identificarea intențiilor de comunicare dintr-un mesaj, 
conversație sau prelegere audiată: solicitarea și furnizarea de 
informații, relatarea unor întâmplări din trecut, formularea de 
planuri pentru viitor, exprimarea unor dorințe etc.;  
• solicitarea și să oferirea informațiilor în scris; 
• participarea la interacțiuni verbale în contexte familiare; 
• oferirea și solicitarea informațiilor despre sine, despre activități 
și evenimente;  
• accesarea și să utilizarea unor site-uri de învățare a limbii 
engleze în vederea autoperfecționării după încheierea 
programului de formare. 

Modulele tematice   Modulul I: Life stories/ Povești de viață 
 Modulul II: Relationships and going out/ Relații și ieșiri în oraș   
Modulul III: Work and career/ Munca și cariera  
Modulul IV: Mass media and entertainment/ Mass media și 
entertainment  
Modulul V: Future hopes/ Speranțe în viitor 
Modulul VI: Big...bigger...the biggest/ Mare...mai mare...cel mai 
mare  
Modulul VII: Holiday plans/ Planuri de vacanță  
 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Evaluare pe parcurs prin observație directă și fișe de lucru și 
evaluare finală pe bază de portofoliu. 

2. RESURSE UMANE  
Formatori Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor 

Prof.Ardelean Liliana, Liceul teoretic ,,Aurel Lazăr,, Oradea 
Prof.Balint Ioana, Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna,, Oradea 
Prof.Ciogu Zoia,Școala Gimnazială nr.11 ,Oradea 
Prof.Tarr Delia Monica,Școala Gimnazială ,,Dacia,, Oradea 
formatori CCD Bihor. 

Coordonator CCD Bihor  Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor.tel. 0771149251 
3. CRITERII ECONOMICE  
Cost program/activitate/ 
cursant 

Taxă: 350 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere 
https://forms.gle/RREqpnT4c9RmQ7ws5 
 

  

https://forms.gle/RREqpnT4c9RmQ7ws5

