Curs de formare profesională
LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI - NIVEL MEDIU
AXAT PE ÎNŢELEGEREA NOŢIUNILOR DE GRAMATICĂ
Nr. ore curs: 30
6 ore/zi, 5 zile (1 zi pe week-end, 5 week-enduri)
Formator:
CĂTĂLIN DRĂCŞINEANU

-

Lector Dr. la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, având o experienţă de
peste 15 ani în predarea limbii engleze pentru scopuri specifice în cadrul unor
facultăţi precum Drept, Istorie, Geografie, Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene sau Comunicare şi Relaţii Publice.

-

Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limbile engleză şi franceză.
Studii şi practică îndelungată în Germania şi Statele Unite, experienţă bogată, atât
în sfera academică, prin organizarea şi participarea la variate manifestări
ştiinţifice, cât şi în sfera social-economică, prin participarea la diferite târguri şi
expoziţii internaţionale, colaborări cu diverse firme în calitate de traducător,
interpret sau formator.

-

Colaborator al editurii Polirom, printre ultimele traduceri realizate numărându-se
Criza celor douăzeci de ani de E.H. Carr, Istoria globală a crizei financiare 2007
– 2010, de Johan A. Lybeck, Răii Samariteni. Mitul liberului schimb şi istoria
secretă a capitalismului de Ha-Joon Chang si Plutocraţii, de Chrystia Freeland.

-

Autor al Manualului de limbă engleză pentru profesionişti. Administraţie. Drept.
Finanţe-bănci. Contabilitate. Secretariat, în colaborare cu Ec. Radu Haraga,
apărut la Editura Polirom, 2012.

Obiectivul cursului: înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor de gramatică a limbii
engleze, cu accent pe exerciţii aplicative.

Grup ţintă: 15 persoane peste 18 ani, indiferent de nivelul de cunoştinţe de limba
engleză.
Note:
•
•
•
•

Cursanţii vor primi suport de curs, materiale diverse printate.
Videoproiector, suport audio-video, flipchart, prezentări Power Point.
Teste intermediare si test final incluse.
Participanţii vor primi o diploma de atestare a nivelului de limba engleză de la
Universitatea „Mihail Kogălniceanu”.

Preţ/cursant: 100 EURO
Programa pe zile:

Prima zi de curs: 6 ore

A treia zi de curs 6 ore

Articolul hotărât/nehotărât
Pluralul substantivelor
Cazul genitiv
Adjectivul

Trecutul perfect
Trecutul perfect
Modalităţi de exprimare a viitorului
Modalităţi de exprimare a viitorului
Condiţionalul – propoziţiile subordonate
condiţionale

A doua zi de curs: 6 ore
Test asimilare cunoştinţe
Prezentul simplu
Prezentul continuu
Trecutul simplu
Trecutul continuu
Prezentul perfect

A patra zi de curs: 6 ore
Test asimilare cunoştinţe
Verbele modale
Diateza pasivă
Corespondenţa timpurilor
Construcţii diverse
A cincea zi de curs: 6 ore
Exerciţii recapitulative si de fixare a cunoştinţelor
Test final

