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„Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare
în limba engleză pentru personalul didactic
din categoria neﬁlologi în vederea creşterii
accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării
strategiilor educaţionale proprii”

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013” POSDRU/87/1.3/S/64125

Obiectivul general

Rezultate obţinute

Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză şi
a celor digitale a personalului didactic (nefilologi) din sistemul educaţional
preuniversitar din trei judeţe, pe baza unui program multiregional integrat de
formare, în vederea creşterii capacităţii de a accesa şi integra în procesul
didactic informaţii furnizate de parteneri externi, a creşterii capacităţii de
comunicare interinstituţională şi a creerii premiselor colaborărilor interinsti
tuţionale transnaţionale.

• 1770 cadre didactice formate,
organizate în 62 de grupe;
• 46 cadre didactice certificate
CNFPA – Formator;
• 39 cadre didactice care predau
limba engleză (formatori), certifi
cate Cambridge CAE (Certificate
in Advanced English);
• 186 cadre didactice, formate în
proiect, care au susţinut exame
nul Cambridge CAE;
• 464 cadre didactice, formate în
proiect, care au susţinut exame
nul Cambridge FCE;
• ****cadre didactice, formate în
proiect, care au susţinut examenul

O1 Elaborarea şi acreditarea CNFP a
unui program de formare în domeniul
dezvoltării competenţelor de comunicare
în limba engleză la nivel intermediar B1
sau intermediar avansat B2-C1 destinat
personalului didactic din învăţământul
preuniversitar care provine din trei judeţe
partenere (categoria nefilologi).
O2 Dezvoltarea unui portal de eLearning
cuprinzând date despre programul
de formare propus, suporturi de cursauxiliare, resurse online şi o bază de
date în vederea promovării sesiunilor de
eLearning şi susţinerii în rândul cadrelor
didactice a programelor de formare de
tip blended learning.
O3 Formarea şi acreditarea ca formatori
de adulţi a unui grup de 42 de experţi
din trei judeţe partenere, în vederea
implicării lor ulterioare în programe de
formare.
O4 Certificarea de tip Cambridge
avansat CAE a unui grup de 42 de
experţi din trei judeţe partenere, în
vederea alcătuirii unui grup de persoane
resursa.

O5 Parcurgerea de către un grup
ţintă identificat din categoria de
personal didactic, a unui program
complet de studiu a limbii engleze în
vederea dezvoltării competenţelor de
comunicare în limba engleză care va
determina
creşterea
accesabilităţii
informaţiei vehiculate în domeniul
educaţional, calitatea actului educaţional
şi promovarea activităţilor de colaborare
transnaţională.
O6 Susţinerea de către un grup ţintă,
alcătuit din 1200 persoane, a unor sesiuni de examinare pentru accederea la
certificări recunoscute internaţional ale
cunoştinţelor integrate de limba engleză:
nivel intermediar sau intermediaravansat (Cambridge: FCE, Cambridge
CAE sau BULATS).
O7 Promovarea schimbului de bune
practici între formabili prin organizarea
de seminarii tematice şi a unui concurs
interregional final în vederea dezvoltării
şi diversificării competenţelor lingvistice
dobândite şi creşterii aplicabilităţii aces
tora în procesul didactic.

• 1245 cadre didactice participante
la Concursul de proiecte de învă
ţare crosscurriculare (didactice);
• 1591 cadre didactice participante
la certificarea C.N.F.P.
• 9 laboratoare fonetice Sanako, la
cele 9 şcoli partenere în proiect;
• 1 program de formare a cadrelor
didactice, în domeniul limbii en
gleze, acreditat C.N.F.P. şi care
certifică realizarea a 50 de credite
profesionale transferabile;
• 1 platformă E-learning, http://
www.eurolingva.ro/demo/
platforma

