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Acest proiectul educativ se înscrie în sfera tematică dedicată limbilor străine. Activitatea 

dedicată limbii engleze a început cu prezentarea unei scurte istorii a limbii engleze de către 

elevii: Georgiana Tănase, Alexandra Mărcuţ, Diana Bitea, Oana Scorţea şi Răzvan Dobai din 

clasa a IX-a.  

Cei peste 100 de elevii alături de profesorii Liliana Ardelean, Nicoleta Blaj şi Viorel 

Muscaş au urmărit cu mult interes etapele formării limbii engleze.  

Primii oameni de pe teritoriul Angliei vorbeau limba celtică, care mai este încă folosită 

de mulţi localnici. O altă limbă care a fost folosită în Anglia timp de aproximativ patru secole, 

inainte de apariţia limbii engleze, este limba latină, introdusă atunci când Britania a devenit 

provincie a Imperiului Roman. Popoare vorbitoare de limbi germanice din nord-vestul Germaniei 

(angli şi saxoni), şi din Iutlanda (iuţii) au invadat estul Angliei, în jurul secolului al V-lea d.Hr. 

Aceste dialecte germanice s-au unit până la un punct şi au format ceea ce astăzi se numeşte 

engleza veche şi se aseamănă cu unele dialecte de pe coasta de nord-vest a Germaniei şi Olandei 

de astăzi. Cucerirea Angliei de către normanzi, în 1066, a influenţat profund evoluţia limbii. 

Timp de aproximativ 300 de ani după cucerire, normanzii vorbeau anglo-normanda, o limbă 

apropiată de franceza veche, ca limbă oficială la Curte, în drept şi administraţie. Sub domnia 

regelui Eduard al III-lea limba engleză ia locul limbii franceze ca limbă oficială, când 

Parlamenul britanic, în ziua de 13 octombrie 1362, începe să o utilizeze pentru prima dată de la 

Cucerirea normandă din 1066. Influenţa normandă a dat naştere la ceea ce se cheamă engleza 

mijlocie. 

De-a lungul secolului al XV-lea se răspândeşte prestigiosul dialect sud-estic la Curte, în 

administraţie şi în viaţa academică şi se introduce tiparul, care a avut o mare importanţă în 

răspândirea unei engleze standardizate, uniformizate – engleza modernă timpurie – pe tot 

teritoriul Angliei. 



Peste 380 de milioane de oameni vorbesc engleza ca limbă maternă. Engleza este astăzi, 

probabil, a treia limbă ca număr de vorbitori nativi, după chineza mandarină şi spaniolă. Cu toate 

acestea, combinând vorbitorii nativi cu cei non-nativi, este probabil cea mai vorbită limbă din 

lume. Ţările cu cele mai mari populaţii de vorbitori nativi de engleză sunt, în ordine 

descendentă: Statele Unite, Regatul Unit,  Canada,  Australia, Republica Irlanda, Africa de Sud 

şi Noua Zeelandă. Ţări precum Jamaica şi Nigeria au de asemenea milioane de vorbitori nativi. 

Dintre acele ţări unde engleza este vorbită ca limbă secundară, India are cei mai mulţi vorbitori. 

După India se află Republica Populară Chineză. 

Deoarece engleza este atât de răspândită, a fost numită deseori limbă globală, sau lingua 

franca a epocii moderne. Cu toate că engleza nu este limbă oficială în multe ţări, ea este în 

prezent limba cea mai studiată ca limbă secundară din lume, şi prin tratat internaţional, limba 

oficială pentru comunicaţiile aeriene şi maritime, precum şi una din limbile oficiale ale Uniunii 

Europene, ale Naţiunilor Unite, şi a majorităţii organizaţiilor atletice internaţionale, incluzând 

aici Comitetul Olimpic Internaţional. 

Elevii au urmărit un scurt film care sintetizează evoluţia limbii engleze, după care li s-a prezentat 

un set de aspecte inedite ale limbii engleze. La finalul activității elevii au participat la un concurs 

tip cine ştie, câştigă şi au fost premiaţi. 

 

Activitatea şi-a atins scopul de a dezvolta la elevi abilităţile de comunicare şi de 

prezentare a informaţiei în limba engleză, precum şi de a colabora în vederea realizării de 

activităţi comune.  

La activitate au participat şi domnul director, prof. dr. Ioan Vasile Micu şi d-na director 

adjunct prof. Rodica Juncu. 

 

Activitatea a fost informativă, educativă şi foarte plăcută, elevii exprimându-şi dorinţa de 

a organiza şi participa şi în viitor la asemenea evenimente care prin bogăţia informaţiei şi modul 

inedit de prezentare contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe din sfera limbii engleze. 
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