
 
 

Anexa 1 la Nota privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise 

 

FIȘA DE IDENTIFICARE RED 

 

Nume/Prenume autor: Georgeta Bădău 

Denumirea resursei educaționale propuse: Site-ul pedagogic personal "Universul meu 

profesional/Mon univers professionnel": http://lewebpedagogique.com/flegbadau/  

Tema/Scurtă descriere: Didactica limbii franceze/Formarea profesorilor de limba franceză și a 

profesorilor documentariști/ Site-ul a fost creat în anul 2008 și de atunci a înregistrat peste 400.000 

de accesări. Materialele publicate (fișe pedagogice, proiecte pedagogice și culturale desfășurate în 

colaborare cu parteneri din țară și din străinătate, articole publicate în diferite reviste cu ISSN, cărți 

publicate cu ISBN, articole apărute pe diferite site-uri de interes didactic, fișe descriptive ale unor 

dispozitive de formare a profesorilor de limba franceză și profesorilor documentariști, selecție de 

link-uri utile în activitatea cotidiană a profesorilor de limba franceză/profesorilor documentariști) 

sunt ușor accesibile grație paginilor și categoriilor blogului (CTRL+ clic pentru a urma link-ul). 

Pagini 
Despre mine 
Cărți, articole, contribuții/Livres, 
articles, contributions 
Cursuri de formare/Formations 
Site-urile și blogurile mele 

Categorii 
Articolele mele publicate în 
limba română (23) 
Concursuri francofone/Concours 
francophones (5) 

Cărţile mele/mes livres (4) 
Evenimente 
francofone/Evénements 
francophones (4) 
Evoluție profesională/Evolution 
professionnelle (3) 
Instrumente de formare/ La 
boîte du formateur (48) 

Mes articles publiés en 

français (13) 

Piste pedagogice 

(FLE/CDI)/Pistes 

pédagogiques (FLE/CDI) (20) 

Reflecții și impresii de 

lectură/Réflexions et 

impressions de lecture (6) 

Resurse on line/ Ressources 

en ligne(3)

Scopul materialului propus:  

- Didactic (de utilizat la clasă cu elevii) 

- Pentru elevi (de utilizat de către elevi) 

- De documentare pentru cadrele didactice 

- Altele 

Nivel de învățământ/Clasa: liceal/clasele IX-XII 

Aria curriculară/Disciplina: Limbă și comunicare/Limba franceză 

Material extracurricular: proiecte internaționale, naționale, județene și locale, instrumente 

pentru formarea adulților  

Competențe vizate: Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de 

comunicare, producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, realizarea de 

interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă, transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în 

situații variate de comunicare, competențe informaționale și documentare ale elevilor (cunoașterea 

structurilor infodocumentare, cunoașterea diferitelor tipuri de documente, cunoașterea și utilizarea 

instrumentelor de acces la informație, definirea subiectului de cercetare şi a problematicii sale, 

selectarea documentelor corespunzătoare subiectului de cercetare, colectarea și prelucrarea 

informațiilor pertinente în vederea comunicării, comunicarea informației sub diverse forme, 

evaluarea informației, demersului cercetării și a produsului cercetării). 
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