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ESEDI TEACHER TRAINING 

INVITAȚIE 

 

 

Vă adresăm acestă invitație în urma consultării cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

Dna. Inspector Sabina Manea a confirmat interesul ISJ Iași pentru activități inovatoare 

de formare. 

Fundația EuroEd, partener în cadrul proiectului ESEDI, vă invită să participați la 

cele două sesiuni de formare ESEDI.  

Programul de formare include activități menite să sprijine predarea și studiul 

limbilor străine (spaniola si transfer spre alte limbi straine)  prin intermediul 

unor metode inovative, axate pe motivare și interacțiune.  

Participanții la cele două sesiuni de formare vor avea ocazia să lucreze cu 

echipa internațională de proiect și vor primi certificate de participare pentru 

cele două sesiuni de formare.  

Pentru DETALII și ÎNSCRIERI vă rugăm să ne contactați la adresa 

lucia.petrescu@euroed.ro sau la numărul de telefon: 0755137583. 

Vă mulțumim. 

 

Program sesiuni de formare ESEDI: 

 Sesiune training 1 – vineri, 18 mai, 13:00-16:00 – sediul Fundației EuroEd 

Trainer: Dr. Maria Achițenei , Dr. Lucia Petrescu ; limba de derulare a training-ului : 
spaniola/engleza/romana  

 Sesiune training 2 – joi, 31 mai, 09:00-12:00 – sediul Fundației EuroEd 

 Limba de derulare a training-ului : spaniola, engleza, franceza 
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Invitat de onoare - Dna Rosa Martin, Director Language Learning, University of London, 
Queen Mary  

Traineri: 

Maria Achițenei (RO) 

Paula Gomez (DE) 

Slavena Ilieva (BG) 

Svetlana Kanavina (ES) 

Delphine Largier (FR) 

Pierre Carrolaggi (FR) 

 

 


