Cursuri de limba rromani

De anul acesta, cursurile naționale intensive de vară pentru limba rromani, destinat necesităților
didactice, în principal, dar deschise tuturor, de fapt, se vor desfășura după o altă formulă.
Avându-se în vedere experiența CCD Bihor (cu începere din 2007) în ceea ce privește furnizarea
unui asemenea curs la nivel județean, am considerat extinderea cursului la nivel național.
Prin urmare, sunt eligibili, din întreaga țară:
- profesorii de rromani care deja predau limba rromani și nu au frecventat încă un curs de vară de
limba rromani;
- profesori de limba rromani sau care predau în rromani, care nu au urmat în ultimii patru ani
încheiați un curs de perfecționare de limba rromani;
- potențialii profesori de rromani (care doresc să intre în sistemul educațional);
- profesori de istoria și tradițiile rromilor;
- profesori, directori, inspectori care lucrează cu rromii sau în instituții școlare cu minim 30%
elevi rromi;
- profesori din mediul universitar;
- masteranzi, doctoranzi, studenți rromi de la diferite facultăți din țară;
- activiști rromi;
- artiști rromi;
- consilieri, funcționari rromi care doresc să învețe sau sș-și perfecționeze cunoștintele de limba
rromani;
- redactori și autori care utilizează limba rromani;
- persoane care doresc să se certifice ca traducatori ori translatori în cadrul unor concursuri de
profil organizate de Ministerul Culturii ori de Ministerul Justiției;
- orice persoana doritoare sa invete limba rromani sau sa se perfectioneze in aceasta limba;
Cursurile se desfășoară pe 3 module a cate 20 ore (+10 ore oferite de formatori, tot gratuit, în
plus), după cum urmează:
Modulul I (începători), Modulul II (medii), Modulul III (avansați)

Modulul I se desfășoara, la Oradea, în perioada 29 iunie - 5 iulie 2014 (20 de ore pe adeverință
CCD Bihor, dar formatorii vor furniza 30 de ore);
Modulul II și/sau Modulul III se desfășoara, la Oradea, în perioada 6 iulie - 11 iulie 2014 (20 de
ore pe adeverință CCD Bihor, dar formatorii vor furniza 30 de ore);
O persoană va putea participa la toate cele trei module (modulele II și III se vor desfășura în
aceeași perioadă, însa Modul II dimineața, iar Modulul III după amiaza).
În funcție de numărul de înscriși, există posibilitatea organizării în fiecare din cele 2 perioade
toate cele trei module, în grupe separate.
Formatorii sunt:,
- Ionel Cordovan, profesor de limba rromani, metodist al MEN pentru limba rromani, formator al
CCD Bihor în profilul limbii rromani și al rromanipenului educațional;
- Gheorghe Sarău, prof. univ. dr. la secția de limbă și literatură rromani a Universității din
București.
Costuri:
Pentru cursanții din alte localități și județe, ISJ Bihor facilitează cazarea și masa, contra cost,
într-o unitate liceală din Oradea, la baremul de 35 lei/zi/pers. (cazare și masă), în camere de 2-6
persoane.

Înscrieri:
Prin e-mail la adresa:
gionicordovan@yahoo.com
sarau_2006@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!
Gheorghe Sarău
Ionel Cordovan

