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FIŞA DE ÎNSCRIERE
la Cursurile intensive de vară pentru limba rromani comună (ed. a 38-a), organizate la Costineşti
România, în perioada 15 iunie – 29 iunie 2018, organizate de Direcția Minorităţi din Ministerul
Educației Naționale, împreună cu parteneri tradiționali (Casa Corpului Didactic din Constanţa, secţia
de limba şi literatura rromani din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din
Bucureşti, Fundaţia “Ruhama” din Oradea, Asociația “Divers” din Tîrgu Mureş, ”Romtext” din
Olanda, Şcoala şi Primăria Costineşti ş.a.)
1.Scrieţi DA în căsuţa pentru modulul pentru care optaţi:
Modulul I – începători 15.06 – 29.06. 2018
Modulul II – nivel mediu 15.06 – 29.06. 2018
Modulul III – nivel avansat / de aprofundare pentru
profesori şi pentru traducători, translatori 15.06–
29.06.2018
Pentru persoanele care doresc să predea limba rromani în România este obligatorie
parcurgerea – în anul întâi – a modulelelor I şi II, iar în vara imediat următoare și a modului
III. Fără parcurgerea moduleleor anterioare (I și II) nu se poate trece direct la Modulul III.
2. Numele şi prenumele:
3. Cetăţenia:
4. Act identitate:
5. Etnia:
6. Vorbiţi rromani?
7. Înţelegeţi rromani?
8. Vârsta:
9. Instituţia unde lucraţi:
10. Funcţia:
11. Localitatea de domiciliu:
12. Telefon:
13. Email:
14. Ați mai urmat un alt curs de limba rromani?
Dacă DA, menţionaţi când şi unde!
15. Cetățenii români (din România sau din străinătate) sunt rugați să transmită această fişă la
una din adresele de e-mail: gabi_stoker@yahoo.com
Data

Semnătura

Locul
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FISA DE INSCRIERE
la Cursurile de formare a mediatorilor şcolari, organizate la Costinesti, în perioada 30 iunie – 07 iulie
2018, de Direcţia Minorităţi din Ministerul Educatiei Naţionale, în colaborare cu CCD Constanța și
Salvați Copiii ș.a. Prezentarea la cursuri la Şcoala Costineşti în ziua de 30 iunie 2018, la ora 16,00.
Încheierea cursurilor în 07 iulie 2018, la ora 12,30, după evaluarea finală. Nu se poate absenta nicio
zi, deoarece cursul este conceput în 7 componente de formare pentru cele 7 zile de curs.
1. Numele și prenumele:

2. Cetăţenia

3. Etnia:

4. Vorbiți rromani?

5. Înțelegeți rromani?

6. Vârsta:

7. Instituția unde lucraţi:

8. Funcția:

9. Dacă nu sunteţi încă mediator şcolar, care este unitatea şcolară unde veţi lucra sau pe care o
vizaţi?

10. Localitatea de domiciliu:

11. Telefon:
12. Email:

Retransmiteţi această fişă, completată, la e-mail: gabi_stoker@yahoo.com
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FISA DE INSCRIERE
la Cursurile de formare a mediatorilor şcolari, organizate la Costinesti, în perioada 23 – 30 august
2018, de Direcţia Minorităţi din Ministerul Educatiei Naţionale, în colaborare cu CCD Constanța și
Salvați Copiii ș.a. Prezentarea la cursuri la Şcoala Costineşti în ziua de 23 august 2018, la ora 16,00.
Încheierea cursurilor în 30 iulie 2018, la ora 12,30, după evaluarea finală. Nu se poate absenta nicio
zi, deoarece cursul este conceput în 7 componente de formare pentru cele 7 zile de curs.
1. Numele și prenumele:

2. Cetăţenia

3. Etnia:

4. Vorbiți rromani?

5. Înțelegeți rromani?

6. Vârsta:

7. Instituția unde lucraţi:

8. Funcția:

9. Dacă nu sunteţi încă mediator şcolar, care este unitatea şcolară unde veţi lucra sau pe care o
vizaţi?

10. Localitatea de domiciliu:

11. Telefon:
12. Email:

Retransmiteţi această fişă, completată, la e-mail: gabi_stoker@yahoo.com
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