
ZECI DE DESENE AU AŞTEPTAT SĂ FIE JURIZATE 

 

 

A cincea activitate din cadrul proiectului educativ judeţean The World of English  - 

Expoziţie/concurs de desene, cea care a încheiat seria celor înscrise în programul care s-a 

desfăşurat în perioada 8 mai – 8 iunie 2011, şi-a desemnat câştigătorii. Din juriul care a 

apreciat calitatea lucrărilor expuse a făcut parte şi domnul director al Liceului Teoretic 

,,Aurel Lazăr”, prof. dr. Ioan Vasile Micu, care a fost prezent la activitate. 

Câștigătorii concursului sunt: 

Locul I – Raul Bejinaru (Lic. Teologic Penticostal „Betel”) 

Locul II – Ioana Mălan (Şcoala ,,Oltea Doamna”)                     

Locul III – Flavius Staşac (Şcoala ,,Oltea Doamna”) 

Menţiuni au obţinut elevii:  

 Patricia Negru, Raluca Pop (Lic. Teologic Penticostal „Betel”); 

 Denis Cârlig, Flaviu Mortan (Lic. Teologic Greco-Catolic). 

Elevii câştigători au fost răsplătiţi cu premii, dar nu au fost uitaţi nici ceilalţi participanţi – 

eleva lăzăristă Sorina Pascu (cls. A XI-a A), le-a oferite tuturor souveniruri ,,dulci”.  

 

,,Bogăţia de formă şi conţinut a activităţilor din cadrul proiectul educativ The Wolrd 

of English a contribuit la atingerea scopului propus, venind benefic în completarea 

informaţiilor prevăzute de programele şcolare la obiectul limba engleză şi contribuind la 

lărgirea orizontului intelectual şi uman a celor implicaţi. 

Un număr mare de elevi au avut acces la informaţii inedite referitoare la spaţiul 

anglofon, la cultura şi civilizaţia anglosferei. În acelaşi timp, elevii oaspeţi au avut ocazia de 

a cunoaşte câteva din modalităţile de predare-învăţare utilizate în liceul nostru. 

În momentul evaluării s-a constatat că activităţile propuse s-au bucurat de implicarea 

maximă a cadrelor didactice şi că elevii – atât organizatorii cât şi invitaţii – au manifestat 

interes faţă de cele cinci activităţi, constatându-se îmbunătăţirea comunicării şi a muncii în 

echipă la cadre didactice şi elevi, precum şi stabilirea de relaţii de colegialitate şi prietenie 

atât între elevii de liceu, gimnaziu şi nivel elementar, cât şi între cadrele didactice 

organizatoare şi oaspeţi.  

Impactul asupra elevilor s-a evidenţiat prin progresul înregistrat la nivelul 

cunoştinţelor în domeniul spaţiului în care se utilizează limba engleză, al dezvoltării 



abilităţilor de muncă individuală şi în echipă, a progreselor în sfera autocunoaşterii şi 

relaţionării, a formării de comportamente dezirabile. În privinţa impactului asupra cadrelor 

didactice s-a remarcat îmbunătăţirea colaborării între cadrele didactice, asumarea unor 

responsabilităţi, implicare în activităţi de muncă în echipă  mixtă profesori – elevi. 

Ca urmare a succesului înregistrat de acest proiect, intenţionam să realizăm astfel de 

activităţi în fiecare an, urmărind extinderea grupurilor ţintă şi la nivelul altor beneficiari, 

precum şi a paletei de activităţi dedicate cunoaşterii cât mai aprofundate a lumii vorbitoare 

de limba engleză.” 

 

                                                                                Coordonator – prof. dr. Carmen CHIRA  

 

 

 

14 iunie 2011 


