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„Se spune, poate pe 
bună dreptate, că lucrurile 
mai greu de înfăptuit îţi 
aduc cele mai depline 
satisfacţii. 

Încerc acest sentiment, 
acum, când din calendarul 
implementării proiectului 
„Dezvoltarea de competenţe 
cheie de comunicare în 
limba engleză pentru perso-
nalul didactic din categoria 
nefilologi în vederea creşterii 
accesibilităţii informaţiei şi 
dezvoltării strategiilor educa-
ţionale proprii” a mai rămas 
doar un crâmpei, influenţat 
fiind şi de opi niile colegilor noştri, cadre 
didactice care au avut privilegiul să ni se 
alăture.

Numărul mare al celor care au 
solicitat înscrierea, ca formabili, în cea 
de-a doua serie a fost primul semnal, 
pentru noi, cei din echipa managerială, 
că derulăm un proiect util sistemului de în-
văţământ, nevoia şi eficienţa lui fiindu-ne 
semnalată de la nivelul cadrului didactic 
– actor imortant reforma educaţională.

Proiectele strategice, impun 
implicarea unor parteneri din regiuni 
de dezvoltare diferite celei din care 
provine beneficiarul, aşa se face că am 
optat pentru Braşov şi Suceava, fără a 
ascunde faptul că am făcut aceste alegeri 
pornind de la relaţii de bună colegialitate 
şi prietenie pe care lle aveam cu multe 
cadre didactice din cele 2 judeţe. 

Au fost momente grele în care an 
fost tentaţi să spunem că „este pentru 
ultima oară” sau chiar să abandonăm, şi 
bine că nu am facut-o, iar acum ajunşi în 
acest punct terminus, spun că indiferent 
cât de grele ar fi sarcinile unui anumit 
demers, cu oameni ca şi cei pe care 
am avut privilegiul să-i cunosc în cele 
trei echipe aş putea spune oricând şi 
necondiţionat „sunt gata să o iau de la 
început”!

Vă port un respect deosebit tuturor: 
membrii ai echipei manageriale, parteneri, 
formatori şi formabili. Finalizând acest 
proiect, deloc uşor, aţi făcut dovada unor 
oameni responsabili, serioşi, cu înalt simţ 
al datoriei profesionale.

Vă mulţumesc tuturor!”

Prof. Dr. Ioan Abrudan 
Manager de proiect

Echipa managerială



Există în lume mai 
multe limbi şi dialecte decât 
popoare. Limbajul poate să 
delimiteze un areal geografic 
atât de bine, dând specificitate 
populației care îl folosește, 
fiind genitorul diversității cultu-
rale, al credințelor specifice 
delimitând exact grupurile 
etnice. 

Barierele lingvistice 
ridicate însă între astfel 
grupuri pot să fie uneori 
mai înalte și mai tari decât 
un zid sau un gard ridicate 
artificial pentru a separa 
oamenii. Zidul Berlinului 
a durat puțin comparându-l pe scara 
istoriei omenirii. Marele Zid Chinezesc 
este demult istorie. O barieră lingvistică 
însă poate fi un obstacol serios în calea 
comunicării, a împărtășirii unor valori 
specifice, a colaborării și parteneriatelor, 
în general în calea progresului și a bunei 
întelegeri.

Cred cu tărie în rolul de formator 
de opinie al dascălilor, cred cu tărie că 
dascălii sunt catalizatorii unor procese 
de dezvoltare al popoarelor și acest lucru 
este posibil nu numai datorită specializării 
lor ci datorită multiplelor aspecte pe care 
le atrage după sine munca la catedră. Un 
dascăl trebuie să fie specialist, trebuie sa 
fie părinte, trebuie să fie uneori confesor, 
trebuie să fie lider, trebuie să fie consilier 
… el trebuie să îngrijească pepiniera în 
care lucrează. Și pentru a realiza aceste 
deziderate un dascăl trebuie să fie deschis 
la colaborare (inclusiv internațională), 
să fie capabil să comunice cu omologi, 
să susțină și să crească parteneriate, 
să promoveze bune practici, să învețe 
(mereu) și să promoveze aceste valori și 
în rândul elevilor cu care interacționează 
zi de zi. Acesta este motivul care a dat 
naștere acestui proiect: să deschidă uși 

închise sau întredeschise, rupând bariere 
lingvistice care stau în calea comunicării 
și colaborării … inclusiv internaționale.

Demersul realizat timp de aproape trei 
ani de o echipă de 46 de oameni a fost unul 
special în peisajul proiectelor românești. 
Greutățile numeroase, de cele mai multe 
ori gratuite, apărute din senin, au făcut ca 
implementarea proiectului să fie deseori 
dureroasă, au scos la lumină capacitatea 
oamenilor de a lucra în echipă și de a 
trece cu bine peste toate dificultățile ivite, 
au ilustrat potențialul inepuizabil al celor 
dedicați. Entuziasmul cadrelor didactice, 
beneficiari ai proiectului, a fost copleșitor. 
Efortul depus de aceștia pentru a duce 
la bun sfârșit demersul început a fost 
meritoriu. Rezultatele obținute au fost peste 
așteptări, impactul asupra acestei categorii 
profesionale evident iar satisfacția lucrului 
dus la bun sfârșit este cel mai mare câștig 
alâturi de celelalte succese înregistrate.

Sunt convins că toți participanții, 
formabili sau cei din echipa de imple-
mentare, trăiesc un sentiment de satis-
facție că prin aportul lor acest proiect s-a 
transformat din vis în realitate. Felicitări 
tuturor!!!

Prof. dr. Mircea Brăban, 
Asistent manager al proiectului

Echipa managerială



Orice proiect înseamnă, 
pentru cei implicați, o nouă expe-
riență câștigată, înseamnă o idee 
acceptată unanim ca fiind bună, 
pusă în practică.

Proiectul „Dezvoltarea de 
competenţe-cheie de comunicare 
în limba engleză pentru personalul 
didactic din categoria nefilologi, 
în vederea creşterii accesibilităţii 
informaţiei şi dezvoltării strategiilor 
educaţionale proprii”, prin atracti-
vitatea și complexitatea lui, a în-
semnat o provocare, o dorință 
de a-l derula până la capăt cu 
toate eforturile. A însemnat mult 
entuziasm la început, dezbateri comu-
ne, idei diferite, decizii clare, foarte multă 
muncă, în general, tot ce ține de activita-
tea în echipă. A însemnat și multe semne 
de întrebare: „vor avea cadrele didactice 
timpul necesar, motivația și tenacitatea 
studiului în clasă, în laborator, individual, 
pe platformă, precum copii lor? Cum 
își vor accepta greșelile inerente de pro-
nunție, gramaticale etc. și vor dori să le 
corecteze? Cum vor reacționa când vor 
primi teme pentru acasă? etc.” Când sunt 
atâția tineri care studiază ritmic limba 
engleză ani de zile, fără să acumuleze 
competențe pentru un examen atât de 
pretențios, precum examenul Cambridge, 
ne-am întrebat dacă cele 200 de ore de 
curs prevăzute în proiect sunt suficiente, 
daca motivația poate fi atat de mare încât 
reușita să devină facilă.

Deși poate părea destul de pragmatic 
să gândim pe principiul cererii și ofertei, 
am procedat în acest mod, sincer și onest 
față de cursanți: noi am oferit cursuri de 
specialitate prestate de formatori de ex-
cepție, material didactic, posibilitatea cer-
tificării internaționale și a certificării CNFP 
și am solicitat, la rândul nostru, seriozitate, 
participare activă la cursuri, pe platformă, 
rezolvarea sarcinilor de lucru individuale, 
participare la examenele de certificare. 

Ne-am organizat, ne-am reorganizat, 
ne-am domolit uneori entuziasmul, ne-am 
entuziasmat din nou, după parcurgerea 
unor etape și în cele din urmă, putem 
afirma că am reușit.

În județul Suceava, proiectul a fost 
derulat cu satisfacția cursanților de a 
parcurge cursurile de formare și pentru 
majoritatea, de a obținere una sau două 
certificări. Proiectul se încheie cu dorința 
multor cadre didactice de a se mai organiza 
cursuri de o asemenea anvergură. 

Mulțumim colaboratorilor noști din 
județele Sălaj și Brașov pentru spiritul de 
echipă de care au dat dovadă și prietenia 
care ne-au oferit-o. De asemenea, 
mulțumim formatorilor, directorilor centrelor 
de formare  organizate în colegiile „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, „Dragoş Vodă” 
din Câmpulung Moldovenesc, „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Rădăuţi, conducerii 
Casei Corpului Didactic „George Tofan” 
Suceava, conducerii Inspectoratului 
Școlar al județului Suceava. Nu în ultimul 
rând, muțumim cursanților noștri pentru 
feed back-ul pozitiv care ni l-au oferit în 
vederea realizărilor țintelor propuse.

Echipa de implementare a  județului 
Suceava - Prof. Vasile Monacu; 

Prof. Valeria Leonte; 
Prof. Carmen-Gina Ciobîcă

Echipa managerială



Dacă mi s-ar cere să 
asociez cu un singur cuvânt 
experienţa acestui proiect, 
cuvântul ar fi PROVOCARE!

Provocare ca membru 
al echipei de management 
a proiectului, pusă în 
faţa implementării unui 
proiect apreciat de toată 
lumea venită în contact 
cu obiectivele lui, ca 
fiind foarte ofertant, uşor 
avangardist pentru sistemul 
de învăţământ dar deosebit 
de util şi motivant pentru 
formabili.

Provocare ca formabil 
marcat de nevoia îmbunătăţirii compe-
tenţelor de utilizare a limbii engleze atât 
în activităţile la clasă cât şi în cadrul 
proiectelor şi schimburilor transnaţionale.

Provocare în faţa fiecarei teme de 
casă scrisă sau realizabilă pe platforma 
destinată proiectului, faţă de încrederea 
ce ne-a acordată de către formatorul 
nostru, un dascăl impecabil profesional şi 
uman, D-na Gilda Seişanu.

Şi pentru că deseori provocările 
sunt cheile care deschid uşa succesului, 
pot să mă consider norocoasă să fi avut 
aceste „chei” în mâinile mele.

Felicitări sincere omului care a 
gândit acest proiect, colegului meu, prof. 
dr. Mircea Brăban!

Mulţumiri respectoase, colegilor 
din echipa managerială, formatorilor şi 
colegilor de grupa!

Costache Rodica, 
profesor discipline tehnologice 

(formabil şi membru al 
echipei de management);

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 
Zalău / I.S.J. Sălaj

Echipa managerială



Feed-back-ul primit de la colegii 
mei formabili este, poate, dovada cea 
mai clară şi elocventă, că  obiectivele 
acestui proiect şi-au atins scopul propus 
din plecare.

Noi, formatorii acestui proiect 
POSDRU, chiar fără o vasta experienţă 
anterioară în derularea unei „arhitecturi” 
de asemenea dimensiune, ne-am implicat 
cu  dăruire totală şi profesionalism în 
coordonarea fiecărei activităţi planificate.

Şi, ceea ce am simţit de la început 
că va fi acest proiect, s-a implinit!

Aşa încât, sutele de formabili ce 
au absolvit acest curs şi au obţinut 
certificarea Cambridge sunt dovada vie 
că ideea generatoare a acestui proiect  
şi străduinţele competente ale muncii 
noastre şi-au atins ţelul propus.

Intreaga activitate a demonstrat că 
eforturile comune: formatori – formabili, 
au fost motorul generator de energie întru 
susţinerea  unui vis, care azi a devenit  
IMPLINIRE.

Seişanu Gilda, 
profesor de limba engleză (formator, 

membru al echipei manageriale)
Colegiul Naţional „Silvania” Zalău

* * *

Nu am fost convins că trebuie să 
intru în acest proiect, am avut îndoieli 
la început. Acum, peste ani, realizez 
ce mare eroare aş fi putut face.  A fost 
un proiect lung, extenuant, cu multe 

momente în care ne-am pus întrebări 
despre motivul pentru care ar trebui 
să continuăm, dar, de fiecare dată, am 
revenit la… oameni. 

În primul rând, la cursanţii noştri. 
Ei sunt cei care ne-au dat putere să con-
tinuăm. Deşi sunt voci care spun că pro-
fesorii pot fi dificili, formabilii cărora eu 
le-am predat engleză (acum… „formaţii”) 
au dovedit contrariul.  

Am avut nişte „elevi” (aproape) 
ideali, ascultători, înţelegători, iar, după 
emoţiile pe care le-am avut la începutul 
fiecărei serii, aşteptam cu entuziasm 
întâlnirile nostre din fiecare marţi, care 
erau, deşi istovitoare, pline de viaţă şi 
umor. Lucrul de care mă bucur cel mai 
mult e că oamenii aceştia mi-au devenit 
prieteni, au câştigat respectul meu şi nu 
pot să sper decât că l-am câştigat şi eu 
pe al lor. 

În al doilea rând, la colegii din 
echipa de proiect, alături de care am 
muncit cot la cot, cu care am avut şi 
neînţelegeri sau păreri divergente, dar 
lângă care am „trăit” proiectul. Am 
apreciat puterea de muncă şi viziunea 
comprehensivă a lui Mircea Brăban, 
am descoperit (din păcate abia acum, 
în proiect) diplomaţia şi ştiinţa de a se 
apropia de oameni şi de a relaţiona cu ei 
a domnului Ioan Abrudan, mi-au plăcut 
deschiderea şi prietenia colegilor din 
judeţele partenere şi, nu în ultimul rând, 
optimismul, verticalitatea, colegialitatea 
şi empatia colegilor formatori alături de 

Formatori



care, uneori suferind,  alteori jubilând, am 
dus proiectul proiectul mai departe.

Concluzionând, cum ar spune 
englezul, „I would do it again any time”.

Cristian Man, 
profesor de limba engleză (formator),

Colegiul Tehnic „A. P. Ilarian” Zalău

* * *

„Pentru mine proiectul a însemnat în 
primul rând o experienta deosebita. Am 
lucrat cu oameni minunaţi, cu care am 
format o adevarată echipă. Mă refer aici 
la cursanţii care au participat la activităţi, 
la grupul de formatori, la colegii din 
Suceava şi Brasov precum şi la echipa 
care a condus proiectul.

În plus, am reuşit să ne cunoaştem, 
să lucrăm împreuna, să ne respectam şi 
să recunoaştem valoarea colegilor noştri. 

Acum, la final, ştim că proiectul 
nostru a însemnat foarte multă muncă 
pentru fiecare dintre noi, poate mai 
multă decât am crezut la început. 
Însa, cu siguranţă, a însemnat bucurie 
şi satisfacţia lucrului bine făcut.”

Lucia Bălănean, 
profesor de limba engleză (formator), 

Şcoala Gimnazială 
„Simion Bărnuţiu” Zalău

* * *

„Proiectul acesta s-a dovedit a fi 
o adevărată provocare pentru toți cei 
implicați din momentul în care  ne-am 
dat seama că, orice ar fi, toți cursanții 
trebuie să susțină un examen de limba 
engleză recunoscut internațional și 
să-l și promoveze. Începutul a fost 
destul de dificil pentru că grupele au 
fost alcătuite dintr-un număr destul 
de mare de cursanți, iar nivelul 
cunoștințelor acestora era diferit. În 
plus, programul a fost foarte încărcat 
și de multe ori oboseala și stresul își 
spuneau cuvântul. Cu a doua serie a 
fost și mai greu pentru că unii cursanți 
au pornit de la zero, iar engleza de 
afaceri cerută de examenul BULATS 
s-a dovedit a fi mai puțin atrăgătoare, 
cel puțin la început. 

Ambiția, perseverența, entuzias-
mul și dorința de a reuși au avut, 
totuși, un cuvânt mult mai important 
de spus și nimeni nu a abandonat 
cursa”.

Cristina Baciu, 
profesor de limba engleză  (formator)

C. N. „Dr. Ioan Meşotă” Braşov

* * *

„Acest curs a fost o oportunitate 
excelentă de a relaţiona cu colegi de 
breaslă în cadrul unui curs de limba 
engleză cu totul special, finalizat cu un 
examen Cambridge. 

Formatori



Am fost plăcut surprinsă de des-
chiderea, entuziasmul şi implicarea 
cursanţilor din ambele serii, majoritatea 
făcând un progres fantastic pe par-
cursul sesiunilor de formare”. 

Andreea Bell, 
profesor de limba engleză (formator)

C. N. „Andrei Şaguna” Braşov

* * *

„Experiența de formator de adulți 
este foarte diferită de cea de profesor. 
Cursanții sunt mult mai motivați și 
dornici de a învăța, determinând astfel 
formatorul să se adapteze din mers 
nevoilor lor. Acest proiect a fost un real 
câștig nu numai pentru cursanți, care 
au dobândit competențe extrem de utile 
de comunicare în limba engleză, dar 
și pentru mine pe plan profesional și 
personal.”

Constanța Bordea, 
profesor de limba engleză 

(formator)
C. N. „Andrei Şaguna” Braşov

* * *

„POSDRU 64125 – un proiect 
deosebit de alte proiecte cu finanţare 
europeană şi de formare a resurselor 
umane, din multe puncte de vedere. Un 
proiect în care s-a muncit foarte mult dar 
în care rezultatele au fost pe măsură. 

Aş vrea însă să menţionez că nu 

certificatele obţinute sau clasamentele 
de performanţă ci legăturile interumane 
create şi care, au o valoare ce nu poate fi 
cuantificată în nicio unitate măsurabilă.”

Anca Veliciu, 
profesor de limba engleză (formator)

Şcoala gimnazială nr. 11, 
„Ştefan Octavian Iosif” Braşov

* * *

„Pentru mine, ca profesor, fiecare 
lecţie pe care o predau elevilor este o 
provocare, cu atât mai mult cu cât fiecare 
elev are personalitatea lui, care trebuie 
înţeleasă şi respectată. În momentul 
în care am fost solicitată să particip în 
calitate de formator la acest curs şi am 
acceptat, am înţeles că provocarea cea 
mai mare abia urmează. 

135 de ore de întâlniri face-to-face 
cu colegi profesori au părut la început 
„piece of cake”, dar pe măsură ce am 
alcătuit programa cursurilor şi sarcinile 
de lucru pentru platformă, am realizat 
cât de important şi cât de mult timp şi 
atenţie necesită pregătirea fiecărei lecţii 
în parte. Mai mult, examenele Cambridge 
prin care cursanţii au finalizat acest curs, 
sunt examene recunoscute internaţional, 
iar pregătirea a trebuit să fie pe măsură. 

Din punct de vedere profesional, 
această experienţă a însemnat un salt 
calitativ, cu atât mai mult cu cât în faţa 
mea nu mai erau elevi, ci colegi profesori, 

Formatori



cu o pregătire profesională, pedagogică 
şi metodică remarcabile. Mi-am exercitat 
profesia în condiţii noi, sub privirea atentă 
şi critică acestora, utilizând metode şi 
activităţi diverse şi antrenante. 

Pe de altă parte, am avut ocazia să 
lucrez cu colege de la alte şcoli din judeţ 
şi să constat, din nou, cât de important 
este lucrul în echipă, iar faptul ca d-na 
Magdalena Man, responsabil pentru 
activitatea formatorilor, a depus o muncă 
perseverentă, asiduă, a condus la reuşita 
acestui proiect, şi implicit, la reuşita 
noastră, a formatorilor.”

Anca Barbu 
profesor de limba engleză (formator)

C.N. „Doamna Stanca” Făgăraş

* * *

De ce merită să existe POSDRU? 
What’s  POSDRU? It is nor hand, 

nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some 

other name
What’s în a name? that which we 

call a POSDRU
By any other name would smell as 

WORK

SHAKESPEARE are dreptate, nu-
mele unui proiect nu este atât de impor-
tant  cum este meritul lui și, meritul aces-
tui proiect este învățarea limbii engleze. 
Participanții  la acest proiect au învățat 

limba engleză, dar acest lucru s-a realizat 
cu multă, multă WORK.

Deci merită să existe POSDRU, meri-
tă să muncești în POSDRU și, să-l reali-
zezi în: A long, long, hot summer.

De ce formator într-un POSDRU?
Pentru că mi-a îmbogăţit cunoş-

tinţele legate de educaţia interculturală, 
capacitatea de comunicare şi interrela-
ţionarea cu ceilalţi participanţi. 

Da, acest proiect mi-a oferit posibi-
litatea să cunosc în 3 ani, colegi lângă 
care am stat 30 de ani.

Sigur… să fii  formator e greu, dar îţi 
poate da cele mai mari satisfacţii pe care 
mintea umană le poate percepe.

Ce ne-a oferit acest POSDRU?
ENGLEZA  la cel mai înalt nivel.

TENACITATEA  cu care am fost 
îndrumați și ajutați de coordonatorii și de 
inițiatorii acestui proiect.

LUMINĂ în tainele studiului limbii 
engleze

Formabilul: „nu am crezut că am să 
ajung la 40 de ani și mai mult, să învăț o 
limbă străină.” 

Formatorul: „nu am crezut ca voi 
putea preda unor cursanți cu vârste 
cuprinse între 30 și 50 de ani engleză de 
Cambridge.”

ENERGIE

Formabili



Formabilul: „nu am crezut că după 6 
ore de predare elevilor mei, voi mai avea 
energia necesară să particip ca elev, la 
un curs de limba engleză, alte  3 ore. ”

Formatorul: „nu am crezut că voi 
putea fi profesor de engleză 9 ore pe zi.”

OPORTUNITATE
Formabilul: „nu credeam ca voi 

mai avea ocazia să particip și să iau un 
examen CAMBRIDGE.”

Formatorul: „nu credeam că voi 
mai avea atâția absolvenți de examene 
CAMBRIDGE și BULATS”.

NOPȚI ȘI ZILE DE ÎNVĂȚARE PE 
TOT PARCURSUL VIEȚII.

Am crezut că este o limită dincolo 
de care optimismul devine ridicol, dar  
NU, am fost optimiști în acest POSDRU 
și nu am fost ridicoli deloc pentru că:

A man is not made for defeat…
If you don’t give up... ENGLISH CAN 

BE LEARNED....

Luminița Sarcinschi, 
profesor de limba engleză, 

formator Suceava
Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” Rădăuţi

* * *

„Din punctul meu de vedere 
cursul de pregătire în vederea susţinerii 
examenului pentru obţinerea Certificatului 

Cambridge, a fost un curs extrem de 
complex, benefic pentru activitatea pe 
care o desfăşor şi în plus lansat în cel 
mai oportun moment.

Chiar dacă la-nceput programul 
riguros şi temele de casă m-au copleşit, 
mi-am dat seama cât de importantă este 
pregătirea constantă, perseverenţa şi 
sistematizarea exerciţiilor asemănătoare 
cu cele din examen, recapitularea şi fixarea 
prin exerciţiu a condiţiilor de îndeplinit 
pentru fiecare secţiune de examen în parte.

Cu această ocazie cunoştiinţele 
de limba engleză anterioare, am reuşit 
cu succes să le actualizez, datorită 
materialului didactic bine selectat atât 
pentru gramatică, cât şi pentru citit. În 
acelaşi timp mi-am îmbogăţit vocabularul 
atât pentru partea scrisă cât şi pentru 
cea orală. 

În final, experienţa examenului în 
sine a constituit o provocare, a cărei 
efort de concentrare a meritat să fie 
maxim până în ultimul moment, întrucât 
rezultatul obţinut a generat satisfacţii 
enorme, din multe puncte de vedere.

Am să păstrez în memorie imaginea 
d-nei profesoare Bălănean Lucia, care 
săptămână de săptămână venea la ore 
încărcată cu fişe, cd-uri, cărti, bareme şi 
pe lânga toate acestea cu mult entuziasm 
şi dăruire. Vă mulţumesc d-na profesoară 
pentru seriozitatea cu care aţi abordat 
pregătirea acestui curs şi pentru răbdarea 
cu care ne-aţi îndrumat în aceest demers 
profesional şi personal.
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Mulţumesc organizatorilor pentru 
şansa care ne-au oferit-o.”

Lucaciu Aura, instructor pentru 
pregătirea practică (formabil)

Şcoala Postliceală Sanitară, Zalău

* * *

„Un  vis împlinit….
Participarea la acest curs  a fost ca 

un dar aşteptat, dar niciodată sperat a fi 
primit. Am cunoscut colegi valoroşi, dar 
mai ales un dascăl pasionat, doamna 
profesor – formator Alina Cotoi, ale cărei 
pasiune, elan, consecvenţă şi  mai ales 
profesionalism m-au ajutat să parcurg 
cu mare plăcere tot cursul. Apreciez 
conţinuturile informaţionale, deprinderile 
de speaking şi creativitatea stimulate în 
cadrul activităţilor, modul de desfăşurare 
a acestora,  dar şi seriozitatea evaluării. 

M-am simţit valorizată iar după, 
bucuria luării examinării a fost un 
sentiment de împlinire ce cu greu 
poate fi descris în cuvinte. Mulţumesc 
tuturor celor care au concertat la buna 
desfăşurare a cursului la Zalău. Sunt 
mândră ca la 47 de ani am putut obţine 
certificatul Cambridge FCE.”

Daniela Bejan, institutor (formabil) 
Şcoala Gimnazială

 „Simion Bărnuţiu”, Zalău

* * *

„Un curs cu adevărat valoros, care 
a demonstrat că limba engleză merită 
efortul susţinut, depus atât de către noi, 
cursanţii, cât şi de formatorii, care pe 
tot parcursul activităţilor au reprezentat 
pentru mine un exemplu de dăruire şi 
seriozitate. 

Chiar dacă cele multe săptămâni 
de curs păreau uneori interminabile, 
mi-au adus un plus de valoare atât în 
activităţile didactice prin  facilitatrea 
folosirii unor bibliografii în limba engleză 
cât şi dezvoltării personale prin înlesnirea 
participării la proiecte internationale 
desfăşurate în limba engleză.”

Keresztes Zita, 
Consilier şcolar (formabil)

Liceul cu Program Sportiv „A. Iancu” Zalău

* * *

„Pentru mine acest curs a repre-
zentat în acelaşi timp o oportunitate, dar 
şi o provocare.

A fost o oportunitate de a dobândi 
limba engleză la un nivel recunoscut 
pe plan internaţional. De asemenea, o 
oportunitate de a întâlni profesori bine 
pregătiţi şi colegi dornici să se auto-
depăşească. Provocarea a constat în 
faptul de a-mi demonstra ca pot reuşi 
să ajung într-un timp relativ scurt la 
un nivel de cunoştinte care să îmi per-
mită obţinerea acestei certificări inter-
naţionale.
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Sunt multe lucruri frumoase petre-
cute pe parcursul desfaşurării proiec-
tului şi cursurilor despre care aş putea 
aminti: atmosfera destinsa întreţinuta 
cu maiestrie pedagogică de către 
doamna profesoara Gilda Seişanu, 
calitatea materialelor primite pe parcursul 
cursurilor, amabilitatea colegilor şi 
glumele savuroase (Obişnuiam să ne 
„ameninţăm”: You are going to „Bulats”!), 
expresiile sugestive de pe feţele tuturor la 
finalul sesiunilor de listening în care uneori 
parcă ascultam altă limbă decât engleza...
şi aş putea continua, dar mă voi opri aici, 
deoarece nostalgia îmi cuprinde sufletul 
încercând să rememorez acele momente.

Ca să concluzionez, a fost un 
proiect reuşit şi util datorită implicării 
tuturor: manageri, profesori, cursanţi etc.

Ţin să mulţumesc organizatorilor 
pentru ideea avută şi nu pot decât să 
sper că vor mai fi organizate astfel 
de proiecte pentru cadrele didactice 
sălăjene.”

Mircea Petran, profesor pentru 
învăţământ primar (formabil)

Şcoala Gimnazială, Nr. 1 Dobrin, Sălaj

* * *

Este pentru prima oară când m-am 
înscris la un curs de limba engleză și mă 
bucur că am făcut alegerea aceasta.  

Din proverbiala zicală „omul cât 
trăiește, învață” și noi, cursanții, ne-am 

înrolat în această misiune și ne-am dorit 
să o terminăm cu succes.

Am căpătat cu toții plus valoare, 
cursurile au fost deosebit de interesante 
și iscusite prin profesionalismul forma-
torului. Am reușit să formăm o echipă 
care am obţinut rezultate frumoase.

Locul 1, locul 2 sau 3, nu știu câtă 
importanță să acord proiectului, dar 
importantă rămâne experiența trăită 
alături de colegii de grupă și de „teacher”. 
Mă bucur că am cunoscut oameni atât 
de dedicați actului profesional. 

Mulțumesc!
Daniela Zaha, 

profesor pentru învăţământ primar 
(formabil) Școala Gimnazială 

„Gheorghe Șincai”, Bobota, Sălaj

* * *

„Trăim într-o lume dinamică şi în 
permanenţă schimbare.  În acest sens 
investiţia în resursa umană reprezintă 
cheia spre succes. 

O oportunitate deosebită pentru 
cadrele didactice din judeţul nostru a 
reprezentat-o posibilitatea înscrierii la 
cursul de formare din cadrul proiectului 
„Dezvoltarea de competenţe cheie de 
comunicare în limba engleză pentru 
personalul didactic din categoria nefi-
lologi în vederea creşterii accesibilităţii 
informaţiei şi dezvoltării strategiilor edu-
caţionale proprii”. 

În contextul actual al globalizării, 
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mobilităţii şi migraţiei, multilingvismul 
poate oferi noi soluţii pentru cetăţeni 
şi societate.  Limba engleză este limba 
internaţională de bază în comerţ, afaceri, 
comunicaţii, aviaţie, divertisment, 
informatică, diplomaţie şi în internet. 
Aşadar cunoaşterea acesteia poate oferi 
oportunitatea unei cariere mai bune, 
şansa de a locui, studia sau lucra într-o 
altă ţară, de a avea uneori vacanţe mai 
plăcute sau chiar, deşi poate mai puţin 
simplu, de a avea o relaţie cu o persoană 
dintr-o altă ţară. 

De asemenea, posibilitatea obținerii 
certificatului Cambridge a reprezentat un 
avantaj deosebit pentru cadrele didactice 
participante. 

Aș dori, în mod special, să remarc 
calitatea activităților desfășurate de 
formatorul grupei noastre, d-na prof. 
Gilda Seișanu, dăruirea și pasiunea 
cu care a susținut și a încurajat 
eforturile noastre de învățare a limbii 
engleze. Dovada cea mai importantă 
a profesionalismului cu care am fost 
formați o reprezintă faptul că majoritatea 
cursanților au obținut certificarea 
Cambridge, nivel CAE.

În final, îmi exprim mulțumirea și 
recunoștința față de toți cei implicați în 
derularea cu succes a acestui curs.”

Kovacs Irina, profesor de biologie, 
doctor, director (formabil)

Liceul Teoretic „Wesselenyi”, Zalău 

* * *  

Cursul oferit în cadrul acestui 
proiect POSDRU a apărut pentru mine, 
într-un moment în care încercam să 
învăț limba engleză pe cont propriu din 
mai multe motive. În primul rând pentru 
că îmi place foarte mult limba engleză, 
în al doilea rând pentru că îmi doream 
foarte mult să înțeleg versurile melodiilor 
celebre engleze sau americane și filmele 
în limba engleză, și nu în ultimul rând 
pentru că îi promisesem fiului meu că voi 
învăța limba lui Shakespeare.

Fără să stau pe gânduri m-am înscris 
la acest curs și am participat la acel test 
de selecție  pentru formarea grupelor. 
Am avut norocul să am punctajul necesar 
pentru o grupă de FCE și să ajung în 
grupa formatoarei Alina Cotoi, cea care 
m-a ajutat enorm în drumul meu de 
perfecționare a limbii engleze și cea care 
m-a făcut, dacă mai era cazul, să mă 
îndrăgostesc de limba engleză.

Cursul a fost deosebit de serios, 
pe lângă orele de curs săptămânale, am 
avut de lucrat și acasă plus cele 60 ore 
de teste pe platforma online, dar pentru 
mine a fost o plăcere.

Pot să afirm cu certitudine că a 
fost cel mai interesant curs la care am 
participat în cariera mea de dascăl.

Ecaterina Bălan, 
profesor discipline tehnologice (formabil)
Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău
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* * *

„Consider că participarea mea la 
acest proiect, în calitate de formabil, a 
fost o decizie înțeleaptă ce a contribuit 
din plin la dezvoltarea mea personală. 

Caracterul pragmatic al acestui 
curs, coroborat cu profesionalismul 
formatorilor, m-au ajutat să-mi extind 
considerabil cunoștințele de limbă și 
cultură engleză, iar atestatul Cambridge 
obținut în urma evaluării îmi va deschide 
noi oportunități în carieră. 

Mulțumesc formatoarei mele, d-nei 
prof. Lucia Bălănean și colegilor mei de 
grupă care, într-un efort comun, au reușit 
să creeze un mediu informal, relaxant și 
cu propensitate spre învățare!”

Amalia Sabău, 
psihopedagog (formabil)
 C.S.E.I. Șimleu Silvaniei, 

Structura Speranța, Zalău

* * *

„Cursantă fiind în cadrul proiectul 
acestui proiect, am participat activ la toate 
activităţile desfăşurate în cadrul cursului 
de limba engleza, la grupa CAE, 
coordonată de doamna profesoare Lucia 
Bălănean. Mărturisesc cu sinceritate ca 
a fost o experienţă de neuitat, orele de 
curs desfăşurându-se într-o ambianţă 
relaxantă, reuşind astfel să ne dezvoltăm 
competenţe lingvistice şi abilitati 
gramaticale într-un mod plăcut şi incitant.

Personal, sunt foarte mulţumită 
de ceea ce am reuşit să asimilez pe 
parcursul acestui curs, descoperind în 
acelaşi timp mecanisme lingvistice noi, 
care sunt convinsă că îmi vor fi de folos 
în viitor atât în activitatea didactică cât 
şi în viaţa personală. Multe mulţumiri 
profesorilor de engleză!”

Daniela Vulpe, 
profesor de informatică (formabil)

Colegiul Naţional „Silvania”, Zalău

* * *

„A job well done
Nobody can’t deny the fact that 

nowadays working staff are living a 
„courses rush” în order to hoist their score 
on the job market. Therefore people take 
up any course they have heard about let 
alone not weighing it’s prospects.

Regarding Cambridge Certification, 
things were different. This course stood 
out în the thick of the study. People were 
committed, a lot of în-class work was put 
în, as well as the amount of homework. 
As a consequence, the outcome was 
spectacular, every single class-mate of 
mine being able to carry on a whole TV-
film listening overlooking the subtitle. 
As for me, the Use of English result 
skyrocketed my overall mark up to 65, 
which is amazing.

On the other hand, the course was 
quite appealing. For instance, middle-aged 
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people were called into rendering teenagers’ 
tasks, like writing reviews, essays, articles, 
listening National Geographic for an hour 
a day, reading Penguin Group’s books. All 
these undertaking made us feel that we 
were getting younger. 

Moreover, right now I dare to 
prepare my IT lessons for the English-
bilingual classes în the English language, 
what an achievement! Aren’t you devising 
a Proficiency Certification project? I am 
the most honest volunteer!”

Gabriela Tutunea, IT teacher (Trainee)
C. N. „Andrei Şaguna” Braşov

* * *

„M-am înscris la cursul de limba 
engleză pentru a-mi îmbunătăţi cele 
cinci competenţe fundamentale: înţele-
gerea limbii vorbite, exprimarea orală, 
înţelegerea limbii scrise, redactarea 
corectă a unui text scris şi interacţiunea 
în conversaţie.

Numeroasele tipuri de exerciţii de 
citire, vorbire, gramatică şi pronunţie, la 
care am participat în timpul activităţii de 
formare, m-au ajutat să-mi consolidez 
cunostinţele de limba engleză, în scopul 
folosirii active a limbii în situaţii concrete 
şi să susţin cu succes examenul pentru 
obţinera certificatului Cambridge.

Ca profesor de fizică, cunoaş-
terea limbii engleze îmi oferă o mai 
bună deschidere către cultura uni-

versală, acces la literatura de spe-
cialitate, consolidarea pregătirii pro-
fesionale la înalte standarde, pre-
cum şi posibilitatea de a participa la 
proiecte ştiinţifice şi educative inter-
naţionale.”

Mihaela Nistor, 
profesor de fizică (formabil)

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

* * *

„Pentru mine, acest curs a fost una 
dintre cele mai interesante experienţe pe 
care le-am trăit în ultimii ani. Dincolo de 
informații, cursul mi-a oferit:

- posibilitatea de a înțelege, de a mă 
exprima, de a discuta și de a împărtăşi 
idei în limba engleză;

- familiarizarea cu „lumea afa-
cerilor”;

- sentimentul de apartenenţă la 
comunitatea profesorilor brașoveni;

- posibilitatea de a primi un 
feedback referitor la nivelul meu de 
pregătire.”

Gabriela Popovici, 
profesor pentru învăţământul primar 
(formabil), Şcoala gimnazială nr. 11, 

„Ştefan Octavian Iosif” Braşov

* * *

„În ultimii ani am avut oportunitatea 
de a urma cursuri pe cât de diferite pe 
atât de interesante. Fiecare training, 
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în felul lui, m-a ajutat enorm, din multe 
puncte de vedere, dar unul pentru care 
m-am dăruit cu tot sufletul a fost cel 
din cadrul proiectului „Dezvoltarea de 
competenţe cheie de comunicare în limba 
engleză pentru personalul didactic din 
categoria nefilologi în vederea creşterii 
accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării 
strategiilor educaţionale proprii”. Am 
rezonat cu acest curs poate şi datorită 
faptului că limba engleză m-a fascinat 
din copilărie, deşi cuvintele, termenii noi 
şi problemele de gramatică mă trezeau 
brusc la cruda realitate – cu cât învăţam 
mai mult cu atât mi se părea că nu ştiu 
nimic. 

Cu toate acestea, nu pot rămâne 
indiferentă faţă de modelul dascălului 
(formatorului) care şi-a pus amprenta 
asupra pregătirii noastre temeinice. 
Tenacitatea, energia şi optimismul 
doamnei profesor Andrea Bell ne-au dat 
speranţa şi ne-au oferit noi perspective 
asupra finalităţii acestui curs. Astfel, ne-
am străduit să fim printre cei mai buni, iar 
sfârşitul a încununat opera pe deplin.”

Dana Ioana Alexandrescu, 
profesor de matematică (formabil)

Colegiul de Ştiinţe 
„Grigore Antipa” Braşov     

* * *

„A comunica este un lucru minunat, 
dar a şti să comunici în engleză este şi 

mai minunat. M-am bucurat de această 
oportunitate de a mă perfecţiona în limba 
engleză, de a mai pune la punct câte 
ceva din ce ştiam sau ştiam insuficient, 
dar asta nu este totul.

A învaţa adulţi care au anumite 
aşteptări şi exigente este greu, necesită 
multa răbdare şi pasiune. Asta ne-a arătat 
formatoarea noastră, Andreea, pasiune, 
dăruire şi deschiderea totală către noi să 
învăţăm şi iar să învăţăm cât mai multă 
engleză. Au fost şi renunţări, dar totul a fost 
intensiv; după orele noastre de la catedră 
să venim să invăţăm engleză; ne făcea 
plăcere să ne întâlnim în fiecare marţi cu 
„teacher” şi să ne vedem cei din grupă, să 
conversăm, iar la sfârşit să vedem care au 
fost cele 5-7 cuvinte interesante care ne-au 
rămas în urma lecţiei. 

Impresia mea în urma acestui 
curs este că nici o vârstă nu reprezintă 
o barieră pentru a învăţa, că uneori e 
nevoie de o schimbare, că viata ne poate 
oferi multe ocazii în care să conversăm 
banal sau pe un subiect în „English” şi 
că te poţi simţi confortabil atunci când şti 
să conversezi, să-ţi scrii ideile, că ai avut 
parte de o astfel de experienţă.”

Nela Rîtan, 
profesor inginer (formabil)

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

* * *

„Societatea în care trăim, de altfel 
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viaţa de zi cu zi, ne pune în faţă noi 
provocări printre care şi utilizarea multor 
termeni de specialitate economică. De 
aceea consider că acest curs la care 
am avut şansa de a participa a răspuns 
nevoilor noastre şi alor mele în special.

A fost un curs la care nu ne-am 
plictisit, devotamentul şi pregătirea for-
matorilor, conţinutul cursului au fost 
deosebite, ceea ce ne-a motivat să ajun-
gem la finalul lui şi să spunem unii dintre 
noi: mai vreau.

Mulţumim tuturor care au facut posi-
bil realizarea acestui curs. 

Ana Tobos, 
profesor de matematică-informatică 

(formabil), Colegiul Tehnic 
„Dr. Alexandru Bărbat” Victoria

* * *

„Cursul de limba engleză pentru 
profesorii nefilologi a fost pentru mine o 
foarte bună ocazie de a-mi reînprospăta 
cunoştiinţele de limba engleză şi mai ales 
de a exersa  abilităţile de „Speaking” cu 
o parte din colegii mei.

A fost interesant pentru că am 
cunoscut şi alţi colegi de la alte şcoli şi în 
acest sens mi-am format noi cunoşţinte 
şi chiar prieteni. Cursul a fost foarte 
bine organizat, în mod activ şi atractiv 
prin folosirea de metode moderne iar 
profesorii formatori au dat dovada 
cunoaşterii unei engleze de înaltă clasă.

În fine, toată această experienţă 
placută care a durat aproape un an s-a 
încheiat cu un examen foarte serios sus-
ţinut la British Council, examen destul de 
greu dar organizat într-un mod impecabil, 
drept pentru care îi felicit.

Mulţumiri doamnelor profesoare-
formatoare Alina Mănduc, Anca Barbu 
şi Mihaela Melinte care au avut rabdarea 
de a sta cu noi pentru a ne învăţa sau 
reînvăţa o mulţime de lucruri minunate în 
limba engleză.”

Dorin Lupu, 
profesor de matematică (formabil)

C.N. „Doamna Stanca” Făgăraş

* * *

Dintre toate cursurile de formare, 
acesta a fost cel mai util, cel mai bine 
primit de profesori, chiar şi chiar şi cei 
consideraţi filologi ar fi dorit să-l urmeze. 
Nota 10 pentru cel care l-a propus. 
Formatorii au fost foarte bine selectaţi, 
profesionişti adevăraţi.

Am făcut cursul de plăcere (şi cred 
ca majoritatea) şi din dorinţa de a învăţa 
limba engleză. Ar fi de dorit să se reia 
chiar şi contra cost; profesorii ar participa 
decât să meargă la alte firme.

Ligia Pribeanu, 
profesor de fizică (Formabil)

C.T. „Maria Baiulescu” Braşov

* * *
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„Am avut ocazia să particip la cursul 
de limba engleză iniţiat în cadrul Proiectului 
Dezvoltarea de competenţe cheie de 
comunicare în limba engleză pentru 
personalul didactic din categoria nefilologi 
în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei 
şi dezvoltării strategiilor educaţionale 
proprii, PROIECT POSDRU/87/1.3/S/ 
64125 şi prin acesta am ajuns să învăţ 
limba engleză, să pot susţine o conversaţie, 
să inţeleg gramatica, să inţeleg şi să utilizez 
noţiuni despre afaceri. La prima vedere mi 
se părea că este încă un curs care trebuie 
făcut… însă după ce am inceput sesiunea 
de training, mi-am dat seama că nu este 
doar încă un curs de engleză, ci este o 
scoală la care aş trimite şi copiii mei. 

Referitor la acest curs care, prin 
bunăvoinţa dumneavoastră s-a desfasurat, 
nu am cuvinte să-mi exprim recunoştinţa 
pentru absolut tot ceea ce a însemnat 
aceasta perioada minunată, chiar daca, 
dupa atatea ore de predare la clase eram 
obositi, participam cu placere. 

Mulţumirile se îndreaptă, mai întâi, 
către organizatori, care au oferit cadrelor 
didactice şansa de a cunoaşte oameni 
extraordinari-formatorii, de a exersa 
diverse modalităţi de comunicare, de a-
şi perfecţiona limba engleza sau de a o 
învăţa de la A la Z…! Nu e chiar simplu 
să faci asemenea lucruri să meargă şi 
nici efectele nu se văd imediat, dar se 
vede că există oameni care vizează 
schimbarea nu neapărat imediată şi 
nu oricum, ci vor să facă paşi sănătoşi 

pentru schimbarea mentalităţii, căci aici 
suferim noi, cei care, mai de curând sau, 
cum e cazul meu, de mai multă vreme, 
lucrăm în şcoală. Este extraordinar că, 
fără mass-media, fără prea mult zgomot, 
oameni ca  dumneavoastră ajută la schim-
barea şcolii din interior.

Pentru mine a fost o experienţă 
minunata din mai multe puncte de 
vedere. A fost o perioadă în care am 
învăţat o mulţime de lucruri noi despre 
mine, ca persoană, şi despre mine ca 
profesor, despre relaţia mea cu colegii 
din scoala, dar şi din alte scoli, am 
redescoperit ce frumos este sa redevii 
elev, şi de ce nu, ce frumos este sa faci 
ceva cu pasiune şi placere.

Tuturor, mulţumirile unei profesoare 
care, după 22 de ani la catedră, a 
descoperit că este încă în stare să 
redevina elev, că are de învăţat mereu- 
ceea ce şi fac!- şi că, în lumea asta tot 
mai înţepenită în rutină, se mai găseşte 
câte cineva care chiar face ceva pentru 
schimbarea şcolii, nu doar vorbeşte!

Mulţumiri, urări de sănătate şi putere 
de muncă tuturor celor care mi-au oferit 
o şansă în plus să fiu mai bună şi, dacă 
va fi posibil, rugămintea să mă mai primiţi 
şi altădată sa particip la astfel de cursuri 
care sunt o experienta de neuitat.”

Magirescu Adriana- Axenia, 
profesor învăţământ primar (formabil)

Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” 
– CSEI Victoria

Formabili



„Cursul din cadrul proiectului Dez-
voltarea de competenţe cheie de comu-
nicare în limba engleză pentru personalul 
didactic din categoria nefilologi în vede-
rea creşterii accesibilităţii informaţiei 
şi dezvoltării strategiilor educaţionale 
proprii a fost o piatră de încercare, 
pentru mine personal. Eu predau fizica 
şi până la începerea acestui curs nu am 
avut ocazia să învăţ limba engleză într-
un cadru organizat sub îndrumarea unui 
profesor. Cred că a fost cursul cu cea 
mai mare solicitare pentru mine deoarece 
am avut foarte multe teme pentru acasă 
şi foarte multe manuale de parcurs, 
spre deosebire de alte cursuri de 
formare POSDRU la care am participat. 
Cunoştinţele dobândite m-au ajutat deja 
foarte mult într-un proiect internaţional la 
care am participat în aprilie 2012, unde 
a trebuit să redactez articole în limba 
engleză şi să vorbesc fluent această 
limbă. Deşi cursul a presupus foarte 
multă muncă şi mult timp cred că este 
foarte util tuturor profesorilor nefilologi 
deoarece toţi avem nevoie în activitatea 
noastră didactică de a avea competenţe 
bune de comunicare scrisă şi orală în 
limba engleză, una dintre limbile de 
circulaţie la nivel mondial. 

Mulţumesc celor care s-au 
implicat în acest proiect şi le doresc ca 
pe viitor să continue această activitate 
iar celor care sunt reticenţi le spun că 

,,niciodată nu e prea târziu” să încerce 
specializări noi!”

Monica Grosu, 
profesor de fizică (formabil)

Şcoala Gimnazială Ucea de Jos şi 
C.N. ,,Doamna Stanca” Făgăraş 

* * *

„Acum câţiva ,,mulţi” ani, după ce am 
terminat facultatea mi-am dorit să obţin 
certificatul Cambridge. Din păcate, deşi m-
am pregătit nu am reuşit să-mi împlinesc 
acest vis. Mie mi-a plăcut foarte mult în 
timpul liceului să studiez această limbă şi 
am încercat să mă perfecţionez mereu. 

Acest curs mi-a oferit o nesperată 
oportunitate de a-mi împlini visul din 
studenţie. Cursul a fost organizat şi 
pregătit foarte bine, din toate punctele de 
vedere iar formatorii au fost foarte bine 
pregătiţi şi şi-au atins toate obiectivele 
propuse, cum ar zice un domn inspector 
ţâfnos la sfârşitul unei inspecţii. 

Suportul de curs a furnizat toate 
informaţiile de care am avut nevoie pentru 
a realiza foarte bine temele şi sarcinile de 
lucru pe care spre nemulţumirea mea de 
moment au fost foarte grele şi foarte multe. 

Mulţumesc pe această cale tuturor 
celor care s-au implicat în realizarea 
acestui proiect şi pot să spun cu toată 
convingerea că acum am o deosebită 
satisfacţie legată de acest proiect.”

Ciprian Grosu, profesor de fizică 
(formabil), Şcoala Gimnazială  

„Ovid Densusianu” Făgăraş

Formabili



„Am urmat cursul de limbă engleză 
în vederea promovării examenului 
Cambridge. Nu am studiat deloc engleza 
în timpul şcolii şi aveam doar câteva 
cunoştinţe dobândite de la televizor. 
Despre gramatica limbii engleze nu ştiam 
nimic. În cele câteva luni am învăţat să 
conversez în limba engleză, să citesc 
texte pe care să le înţeleg şi interpretez, 
să scriu texte, devansând persoane care 
aveau în spate ani de studiu în domeniul 
limbii engleze.

Secretul acestui succes a fost 
asigurat de calitatea actului educaţional 
oferit de doamna profesoară Anca 
Barbu. Am fost foarte motivată pe 
parcursul cursului de d-na profesoară 
care a reuşit o foarte bună ordonare a 
informaţiilor făcând posibilă atingerea 
acestei performanţe. 

Cu conştiinciozitate, răbdare şi mai 
ales multă perseverenţă cadrul didactic a 
reuşit să mă determine să progresez.

Materialele didactice, cărţi, CD-
uri, au fost şi ele utile venind în sprijinul 
succesului demersului didactic. Structura 
acestora a fost bine centrată pe cerinţele 
examenului contribuind în mod consi-
derabil la asigurarea succesului.

Fără nicio exagerare consider că 
acest curs, încununat de succes, repre-
zintă reuşita educaţională cea mai impor-
tantă din viaţa mea.”

Corina-Maria  Popa, 
profesor de fizică-chimie (formabil)

C. N. „Doamna Stanca” Făgăraş

* * *

Participarea la acest curs mi-a adus 
aminte de emoţiile pe care le aveam când 
eram şcolăriţă, am simţit nostalgia anilor 
copilăriei şi mi-a trezit dorinţa de a şti mai 
mult şi mai bine. 

Am cunoscut formatori minunaţi 
care ne-au transmis energie, ne-au în-
drumat, ne-au încurajat şi ne-au arătat că 
niciodată nu e prea târziu să înveţi lucruri 
noi. Acest curs a fost un mare câştig 
pentru mine luând în considerare acumu-
lările teoretice, dar şi oamenii minunaţi pe 
care i-am cunoscut.

Prof. Zofotă Maria Daniela (formabil)
Şcoala Gimnazială Nr. 4, Suceava

* * *

Programul de formare pe care 
l-am parcurs  a fost o oportunitate de 
dezvoltare personală la care am visat 
de mult. Graniţele limbilor străine sunt 
(încă) foarte reale.  Programul a venit 
să distrugă parte din aceste granițe și 
bariere de comunicare și, s-a bucurat de 
un real succes. Mă gândesc la trei mesaje 
ce mi-au fost transmise prin program: 
Exersează-ţi memoria! Învăţarea unei 
limbi străine este ca mersul la sala de 
forţă pentru memorie. 

Stai tânâr! Învăţând o limbă străină 
când eşti în vârstă dovedeşti că eşti la fel 
de tânăr precum este mintea ta. 



Mai multă informație pentru creierul 
tău! Mulţumesc pentru oportunitate!

Prof. Gabriela Sascău (formabil)
Școala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” Rădăuți

* * *

Participarea la acest curs a fost o 
adevarată provocare pentru mine având 
în vedere că au trecut ceva ani de când 
nu am mai lucrat serios la engleză ( liceu 
şi puțin în facultate). 

Atmosfera plăcută, relaxantă, dar în 
același timp serioasă și responsabilă a d-
nei profesoare Alina Negura m-au ajutat 
sa trec peste orice impediment legat de 
stângacia în exprimare, în abordarea 
temelor pentru acasa. 

Sunt extrem fericită ca am absolvit 
cu bine acest curs și vreau să multumesc 
întregii echipe pentru efort şi susținere.

Prof. Daniela Zancu  (formabil)
Colegiul Național „Dragoș Vodă”, 

Câmpulung Moldovenesc

* * *

Am studiat dintotdeauna, cu plăcere 
limba engleză. În anii de şcoală am avut 
noroc de profesori talentaţi în studiul 
acestei limbi străine. Aşa s-a întâmplat şi 
odată cu parcurgerea cursului de limba 

engleză pentru nefilologi desfăşurat în 
anul 2012. Am întâlnit un corp de profesori 
serioşi, profesionişti, buni organizatori, ca-
re s-au străduit şi au reuşit să cultive dra-
gostea pentru această limbă şi să-i ajute pe 
colegii săi să se descurce în orice situaţie 
ce presupune folosirea limbii engleze. A 
fost o plăcere să particip la orele pregătite 
de d-nul prof. Sălăgean Cristian, un dascăl 
dedicat meseriei sale, care ne-a clarificat, 
îmbunătăţit, capacităţile de citit, scris, 
exprimare, conversaţie într-o limbă de 
circulaţie internaţională. Cu respect şi mii 
de mulţumiri!

Prof. Grădinaru Antoneta (formabil)
Şcoala Gimnazială, Salcea

* * *

Pe plan profesional, consider că 
acest proiect a fost iniţiat de profesionişti 
cu viziune în domeniul educaţiei. 
Formarea continuă pentru obţinerea 
de competenţe lingvistice este foarte 
necesară în contextul actual, când 
relaţiile interinstituţionale şi parteneriatele 
educaţionale evoluează continuu şi 
sunt o parte importantă a societăţii. De 
asemenea, pregătirea oricărui profesor, 
indiferent de specialitate, este mult 
mai eficientă prin accesul la surse de 
informare cât mai variate. 

Pe plan personal, participarea la 
acest proiect mi-a adus satisfacţie, 



încredere în forţele proprii şi mi-a oferit 
împlinirea unui vis pe care îl credeam 
pierdut o data cu încheierea vieţii de elev.

Prof. Marlena Moscal,
(Formabil, Certificat CAE, nivel C1)

Şcoala „Grigore Ghica Voievod” Suceava

* * *

Participarea la acest curs mi-a 
oferit abordarea cu mai mult curaj a 
oportunităților de a utiliza competențele 
lingvistice dobândite pe parcursul 
cursului, într-o atmosferă de studiu ce mi-
a reactivat emoții trăite doar pe băncile 
școlii. Cursul a fost constructiv, interactiv, 
eficient, a abordat metode diverse de 
evaluare, foarte bogat în informații, predat 
într-o manieră modernă, într-o atmosferă 
plăcută și deschisă multor perspective.

Prof. Adriana Oltean, (formabil)
Colegiul Tehnic „Petru Mușat”  Suceava

* * *

Un curs care mi-a plăcut foarte 
mult, cu adevărat. Am apreciat atmosfera 
de lucru, metodele moderne activ-
participative, precum şi profesionalismul 
formatorului. Mi-au plăcut manualele de 
studiu, calitatea materialelor aduse la 
curs care m-au ajutat mult în pregătirea 
examenului. Platforma şi cărţile de teste 
mi-au dat posibilitatea de a exersa chiar 

şi în afara orelor de curs. În final rezultatul 
a venit ca o recompense: am obţinut un 
certificat Cambridge! 

Prof. Georgeta Negrea, (formabil)
Colegiul „ Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului

* * *

Acest curs  a fost pentru mine o 
şansă minunată de a-mi împlini un vis mai 
vechi: acela da a-mi perfecţiona abilităţile 
de limbă engleză. A fost o perioadă lungă 
şi plină de provocări, dar şi de satisfacţii 
materializate prin certificatul Cambridge. 
Intreaga experienţă am perceput-o ca 
pe o perioada care m-a ajutat să devin 
un profesor adaptat la cerinţele lumii 
moderne, o persoana pentru care limba 
engleză nu mai este o barieră. 

Felicitari organizatorilor!
Prof. Ana Maria Rusu, (formabil)

Colegiul „ Alexandru cel Bun”, 
Gura Humorului



Secţiune Nume şi prenume Judeţ Punctaj Premiul

Preşcolar Belisica Elena Sălaj 99 I

Dumitru Adriana Braşov 95 II

Pîrghie Ana Suceava 94 III

Primar Popovici Gabriela Braşov 99 I

Sabou Amalia Sălaj 98 II

Irimciuc Anca Suceava 97 III

Matematică Popescu Dan Suceava 98 I

Codarcea-Munteanu 
Lavinia

Braşov 97 II

Zay Eva Sălaj 95 III

Chimie Braban Alina Sanda Sălaj 97 I

Grosu Manuela Suceava 94 II

Andrei Carmen Braşov 85 III

Biologie Coroama Camelia Suceava 98 I

Kovacs Irina Sălaj 96 II

Ambrus Imola Braşov 95 III

Geografie Moraru Dumitru Suceava 99 I

Ciurean Codin Sălaj 98 II

Mărginean Daniela Braşov 87.5 III

Istorie Socio - 
Umane

Comăniţă Mirela Braşov 98 I

Petrean Paul Sălaj 97 II

Rusu Ana Maria Suceava 92 III

Tehnologii Bucşa Rodica Braşov 98 I

Sihotă Elena Suceava 97 II

Lucaciu Aurica Sălaj 95 III

Consiliere Dascălu Delia Suceava 98 I

Kerestes Zita Sălaj 95 II

Leahu Alina Braşov 93 III

Arte Misaras Sorina Sălaj 98 I

Ignătescu Isabela Suceava 95 II

Oţelea Maria Alexandra Braşov 90 III

Informatică Deac Paula Cristina Sălaj 99 I

Sibechi Viorica Braşov 93 II

Debren Violeta Suceava 90 III

Fizică Nistor Mihaela Braşov 98 I

Dungeanu Daniela Suceava 97 II

Toth Alexandru Sălaj 95 III
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