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Proiectul lingvistic ”English – The Global Language” face parte din galeria 

activităţilor organizate pentru sărbătorirea limbii engleze și s-a bucurat de o largă 

participare – peste 100 de elevii din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a alături de 

profesorii: Nicoleta Blaj, Floare Gavra şi Cristina Bradău. 

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

sau lingua franca a epocii moderne. În acest an, ziua dedicată limbii engleze a oferit 

partipanţilor o incursiune în istoria formării limbii engleze şi o extensie a devenirii ei 

o limbă globală. 

Participanţii au urmărit cu mult interes etapele principale ale formării limbii 

engleze parcurgând un scurt „itinerar lingvistic” începând cu primii oameni de pe 

teritoriul Angliei care vorbeau limba celtică şi trecând apoi la o altă limbă care a fost 

folosită în Anglia timp de aproximativ patru secole, inainte de apariţia limbii engleze - 

limba latină, introdusă atunci când Britania a devenit provincie a Imperiului Roman. 

Popasul următor s-a realizat la popoarelor vorbitoare de limbi germanice din nord-

vestul Germaniei (angli şi saxoni), şi din Iutlanda (iuţii) care au invadat estul Angliei, 

în jurul secolului al V-lea d.Cr. şi ale căror dialecte s-au unit până la un punct şi au 

format ceea ce astăzi se numeşte engleza veche. Un moment istoric însemnat al 

„excursiei lingvistice” l-a constituit cucerirea Angliei de către normanzi în anul 1066. 

Timp de aproximativ 300 de ani după cucerire, limbă oficială la Curte, în justiţie şi 

administraţie era o limbă apropiată de franceza veche. Limba engleză ia locul limbii 

franceze ca limbă oficială, atunci când Parlamenul britanic, în ziua de 13 octombrie 

1362, începe să o utilizeze pentru prima dată de la Cucerirea normandă. 

Pe parcursul expunerii şi a vizionării a trei scurte filme (Invazia romană, 

Bătălia de la Hastings/Cucerirea normandă, Limba engleză – scurt istoric al 

împrumuturilor limgvistice) elevii au putut remarca – prin exemplele prezentate – 

faptul că foarte multe cuvinte şi abrevieri latineşti, precum şi cuvinte de origine 

franceză  fac parte din lexicul limbii engleze şi sunt utilizate în vorbirea curentă.. 



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

de prezentarea a informaţiei în limba engleză, precum şi de a colabora în vederea 

realizării de activităţi comune.  

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

director adjunct prof. Rodica Juncu. 

Elevii și-au exprimat dorinţa de a organiza și anul viitor – pentru a treia oară – 

Ziua limbii engleze deoarece prin bogăţia informaţiei şi modul inedit de prezentare 

activitatea contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe din sfera limbii engleze. 
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