Obiect : Invitație la curs de formare
Public țintă: Profesori de limba franceză din învățământul primar / gimnazial / liceal
Data: Vineri și sâmbătă, 29 și 30 septembrie 2017
Loc de desfășurare: – Liceul Pedagogic „Gh. Sincai” Zalău
Program : Vineri: 15h00 – 18h00, sâmbătă: 10h – 18h
Organizator: Institutul Francez România, Direcția Regională Cluj – Napoca
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj
Locuri disponibile : 25

Formator: Noémie DARD – formatoare de formatori
Costuri de participare: 50 lei / persoană. Eventualele cheltuieli de transport și / sau cazare sunt suportate de
participanți.
Cunoștințe / abilități necesare: o bună cunoaștere a limbii franceze
Titlul cursului: Comment

réconcilier activités ludiques et programmes scolaires en FLE
pour travailler l'oral (compréhension et production)

Obiectivele cursului:
 Integrarea activităților ludice în dezvoltarea competențelor de înțelegere și exprimare orală în limba franceză,
cu respectarea programelor școlare
 Însușirea de metode și tehnici didactice de exersare a înțelegerii orale la elevi (de la nivel debutant complet,
până la nivelul B1)
 Dobândirea de competențe de animare a secvențelor de exprimare orală (de la nivel debutant complet, până la
nivelul B1)
Adeverință de participare: Se acordă cursanților prezenți la întregul program de formare.
Înscrierea și confirmarea prezenței: prin e-mail la adresa mihaela.popa@institutfrancais.ro până cel tîrziu în data
de 26 septembrie 2017, ora 15. Pentru ca înscrierea să fie validă, vă rugăm să completați și să trimiteți formularul
aflat pe pagina 2 a prezentului document însoțit de fotografia sau scanul după dovada plății taxaei de participare de
50 de lei în contul
Institutul Francez din Cluj Napoca
Cod fiscal: 10195945
IBAN: RO39BRDE130SV07732061300, Banca BRD Cluj
Vă rugăm să menționați numele participantului, plus "atelier

ZAL"

Înscrierea este efectivă din momentul primirii unui mesaj de confirmare. Înscrierile sunt prelucrate și înregistrate în
ordinea cronologică a sosirii lor.
Institutul Francez își rezervă dreptul de a anula organizarea cursului dacă numărul minim de 15
(cincisprezece) participanți nu este întrunit. În acest caz, vi se rambursează integral taxa de participare plătită.
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Formulaire d’inscription
Formation : Comment réconcilier

activités ludiques et programmes scolaires en FLE pour
travailler l'oral (compréhension et production) - ZALAU
Prénom(s) NOM(s)
N° de téléphone
e-mail
Enseignant(e) de français à
(établissement(s) / localité
département)

/

Classes, niveaux d’âges et niveaux
de langue de vos élèves

Manuels / méthodes de français /
autres documents pédagogiques
utilisées

Compétences
linguistiques
Compréhension orale
travaillées principalement en classe
avec vos élèves
Compréhension écrite
Autres
langues
/
matières
enseignées
Nombre d’années d’expérience
dans l’enseignement
Cours de formation continue lors
des 3 dernières années (le cas
échéant) – titre / lieu de stage /
organisateurs

Production orale
Production écrite

Votre motivation de participer à
cette formation
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