
PROGRAM EVENIMENTE ANIVERSARE  

„AMERICAN CORNER CLUJ-NAPOCA – 15 ani” 

10-17 decembrie 2021 

 

VINERI, 10 DECEMBRIE 2021  

13.30-14.00 (holul central) 

Deschidere/discursuri (15 minute)  

Decernare de diplome pentru voluntari şi colaboratori (15 minute)  

 

14.00-14.30 (holul central) 

Vernisajul expoziţiei de fotografie „American Corner Cluj-Napoca – 15 ani” 

Vernisajul expoziției de documente „Mozaicuri din experienţa americană a Ioanei Em. Petrescu (1981-1983)”  

Vizitare expoziţii    

 

15.00-16.00  

„Întâlniri on-line cu scriitori” – invitat: Florin Bican. Participă elevi și cadre didactice de la Colegiul Național 

„Emil Racoviță”. 

 

LUNI, 13 DECEMBRIE 2021 

13.00-14.00  

„Întâlniri on-line cu scriitori” – invitat: Florin Bican. Participă elevi și cadre didactice de la Colegiul Național 

„Emil Racoviță”.  

 

17.00-18.00 (American Corner) 

Lansare de carte: „The violin effect: a handbook for beginner teachers” – autor Cătălina Cocan. Invitați: 

Andreea Suciu – inspector școlar limba engleză, profesori debutanți. 

 

MARŢI, 14 DECEMBRIE 2021 

14.00-15.00  

„S.U.A. şi geopolitica structurală (spaţiul indo-pacific şi spaţiul euroatlantic)”: seminar on-line susţinut de 

lector dr. Dacian Duna şi dr. Raul-Ciprian Dăncuţă, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-

Bolyai”  

 

18.00-19.00  

„Let’s Practice English” Club, on-line, pentru copii între 8 și 10 ani  



 

MIERCURI, 15 DECEMBRIE 2021 

11.00-11.45 

„Storytelling Hour” on-line. Participă copii și cadre didactice de la Grădinița „Magic Land One”. 

 

16.00-17.00  

„Ştiri adevărate sau fake news? Surse de informare şi documentare”: seminar on-line susţinut de lector dr. 

Sînziana Jurău şi lector dr. Mihai Lisei, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

 

17.00-18.00 (American Corner) 

„English Conversation Club” on-line, pentru adulți peste 40 de ani 

 

 

JOI, 16 DECEMBRIE 2021  

14.00-15.00  

„Let’s Discover the Story”: atelier on-line dedicat elevilor cu deficiențe de auz. Participă elevi și cadre 

didactice de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz. 

 

16.00-18.00 (American Corner) 

„American comics”: workshop pentru copii și tineri, coordonat de artistul grafic Adrian Barbu 

 

18.00-19.00 

„Let’s Practice English” Club, on-line, pentru copii între 8 și 10 ani  

 

 

VINERI, 17 DECEMBRIE 2021   

14.00-14.30  

„Storytelling Hour” on-line: activitate pentru preșcolari 

 

14.30-17.30  

Prezentări on-line ale proiectelor realizate în cadrul cursului de antreprenoriat social (seria I: 14.30-16.00, 

seria a II-a: 16.00-17.30) 


