
 
 

BRITISH COUNCIL CLUJ 
 

SEMINARII ŞI CURSURI DE FORMARE PENTRU PROFESORI 
 

ANUL ŞCOLAR 2010 - 2011 
 
Important: Înscrierile la seminarii şi la cursuri se fac în baza unui număr limitat de locuri. Taxa de 
curs se poate achita în două rate egale. Fie că se plăteşte în rate sau nu, taxa integrală trebuie 
achitată cu 15 zile înainte de data desfăşurării cursului. Retragerea unei persoane înscrise se poate 
face cu minim 15 zile înainte de data de desfăşurare a cursului, în caz contrar se va returna doar 80% 
din valoarea taxei de curs. British Council va elibera certificate pentru toate cursurile şi seminariile 
enumerate mai jos. Certificatele pentru seminarii vor purta şi semnătura Casei Corpului Didactic Cluj.  
 

• 16 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie 2010 – CREATIVE WRITING – curs pentru profesori de 
limba engleză, în special pentru cei care predau în învăţământul gimnazial, dar şi pentru cei care 
predau la nivel de liceu. Formatori: Eric şi Oltea Williams (15 ore, taxă 230 lei).  

• 13 noiembrie 2010 – SEMINAR ILEC & ICFE / International Legal English Certificate & International 
Certificate in Financial English – pentru profesori de limba engleză care pregătesc candidaţi pentru 
testele Cambridge ILEC şi ICFE. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, fără taxă) 

• 20 noiembrie 2010 – 7 mai 2011 – STEPS TO SUCCESS – curs de formare pentru profesori de 
limba engleză, care vizează dezvoltarea abilităţilor de planificare şi implementare la clasă, aplicarea 
cunoştinţelor de metodică, adaptarea conţinuturilor în funcţie de nivelul elevilor, adaptare la sistemul 
de evaluare care este aplicat profesorilor. Acest curs este foarte util în pregătirea pentru examenele 
de grad, oferă suport pentru definitivat şi este foarte recomandat pentru profesorii începători de 
limba engleză. Formatori: Mihaela Lazăr, Teodora Naiba, Cristiana Oşan (35 ore, taxă 360 lei)  

• 11 decembrie 2010 – SEMINAR FCE / First Certificate in English – pentru profesori de limba 
engleză care pregătesc candidaţi pentru examenul Cambridge FCE. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, 
fără taxă) 

• 22 ianuarie 2011 – SEMINAR CAE / Certificate in Advanced English - pentru profesori de limba 
engleză care pregătesc candidaţi pentru examenul Cambridge CAE. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, 
fără taxă) 

• 31 ianuarie – 5 februarie 2011 – CURS DE FORMARE DE MENTORI – curs de tip workshop pentru 
profesorii de orice specialitate care au obţinut definitivatul. Cursul vizează toate aspectele teoretice 
şi practice pe care le presupune activitatea de mentorat. Înscrierea se face pe bază de recomandare, 
completarea unui chestionar introductiv şi achitarea taxei. Formatori: Adriana Vuşcan şi Monica 
Mărăşescu / Doina Fleanţă (48 ore, taxa 500 lei) 

• 19-20 februarie 2011 – TEACHING ENGLISH THROUGH SONGS – curs pentru profesori de limba 
engleză ce vizează metode practice de predare a diferitelor conţinuturi pe baza cântecelor. Cursul 
se adresează mai ales profesorilor de limba engleză care predau la nivel de gimnaziu, dar şi celor 
care predau la clase de liceu – mai mult de jumătate din conţinutul cursului poate fi aplicat pentru 
clasele de liceu. Formator: Monica Stoica, Bucureşti (8 ore, taxa 180 lei) 

• 26 februarie 2011 SEMINAR TKT/ Teaching Knowledge Test – pentru profesori de limba engleză ce 
doresc să susţină examenul Cambridge TKT. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, fără taxă) 

• 19 martie 2011 – DEZVOLTAREA CURSURILOR OPŢIONALE – curs pentru profesori de limbi 
străine şi profesori de discipline umane în general, care vizează conceperea şi dezvoltarea de 
cursuri opţionale pentru disciplina pe care o predau. Formator: Bianca Popa, Bucureşti (6 ore, taxă 
150 lei)  

• 26 martie 2011 – SEMINAR YLE / Young Learners of English – pentru profesori de limba engleză 
care pregătesc candidaţi pentru examenul Cambridge YLE. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, fără 
taxă)  

• 2 aprilie 2011 – SEMINAR PET & PET for Schools / Preliminary English Test - pentru profesori de 
limba engleză care pregătesc candidaţi pentru examenul Cambridge PET sau pentru varianta pentru 
elevi a acestui examen (pentru candidaţi sub 14 ani). Formator: Monica Marta (6 ore, fără taxă)  



• 9 aprilie 2011 – SEMINAR CPE / Certificate of Proficiency in English – pentru profesori de limba 
engleză care pregătesc candidaţi pentru examenul Cambridge CPE. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, 
fără taxă) 

• 18-19 aprilie 2011 – TEACHING LITERATURE – curs pentru profesori de limba engleză, care 
vizează metode practice de utilizare a literaturii la clasă, în contexte şi pentru conţinuturi cât mai 
variate, pentru dezvoltarea diferitelor dimensiuni ale competenţelor lingvistice ale elevilor. Formator: 
Argentina Galoş (12 ore, taxă 150 lei).   

• 14 mai 2011– TESTING, EVALUATION, ASSESSMENT – curs pentru profesori de limba engleză, 
ce vizează analizarea tipurilor de teste şi a caracteristicilor unui test de calitate, stabilirea criteriilor 
de evaluare şi conceperea de teste. Formator Cristiana Oşan (6 ore, taxă 150 lei) 

• 21 mai 2010 – SEMINAR IELTS / International English Language Testing System – pentru profesori 
de limba engleză care pregătesc candidaţi pentru examenul IELTS. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, 
fără taxă) 

• 5 iunie 2011 - TEACHING VERY YOUNG LEARNERS – atelier pentru profesori de limba engleză 
care predau în învăţământul primar. Formator: Mihaela Lazăr (6 ore, taxă 140 lei).  

 
 
Dacă aveţi formare şi experienţă ca formator şi doriţi să colaboraţi cu British Council, vă rugăm să ne 
contactaţi şi să ne comunicaţi ariile dvs. de expertiză şi interes. În vederea unei eventuale colaborări, 
putem discuta oportunităţi de formare variate, nu doar activităţi care vizează formarea profesională a 
profesorilor. 
 
Dacă doriţi să organizaţi, în afara oraşului Cluj-Napoca, în şcoala dvs. clubul BritTeen, British 
Council vă poate pune la dispoziţie conţinutul modulelor acestui club, în baza unui contract, şi vă 
poate sprijini în promovarea lui. Clubul BritTeen vizează dezvoltarea personală a copiilor şi tinerilor, 
prin intermediul unor activităţi desfăşurate în limba engleză. Conţinutul modulelor BritTeen este 
foarte divers de la un modul la altul, de la teme legate de autocunoaştere, până la marketing sau 
jurnalism. 
 
Pentru înscrieri la cursuri şi seminarii sau pentru a obţine mai multe detalii referitoare la activităţile 
menţionate mai sus, vă rugăm contactaţi-ne la: 
 
British Council Cluj 
Str Arany Janos 11 
Tel: 0264 594 408 
Fax: 0264 593 090 
Mobil: 0729 039 978 
bc.cluj@britishcouncil.ro 
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