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Cele două şcoli partenere, din România şi Italia, au conlucrat la acest proiect care a avut 

ca scop îmbunătăţirea abilităţii elevilor în a utiliza limba engleză într-un mediu exterior şcolii şi 

promovarea celor două oraşe, Oradea şi Ostuni, precum şi a destinaţiilor turistice din judeţul 

Bihor şi regiunea Puglia.  

Echipele de elevi au lucrat împreună la colectarea, selectarea, prelucrarea şi confruntarea 

informaţiilor referitoare la cele două zone turistice, ca în cele din urmă să realizeze un set de 

materiale, pe suport de hârtie şi multimedia, care să incite un turist străin să viziteze siturile de 

interes din fiecare regiune. Produsele finale – broşuri şi CD-uri, precum şi pagina de Internet – 

au fost proiectate pentru a avea dimensiune europeană şi au fost realizate în limba engleză. CD-

urile şi pagina de Internet cuprind un dicţionar tematic trilingv (termeni turistici), un mini-

dicţionar de buzunar – Italiana şi Româna uzuală, prezentări Power Point ale destinaţiilor 

turistice. 

 Limba engleză a fost utilizată în toate activităţile de proiect locale, în cadrul întâlnirilor 

formare şi informale transnaţionale. Abilitatea de a vorbi în limba engleză s-a situat în centrul 

atenţiei proiectului, comunicarea de-a lungul perioadelor în care elevii români şi italieni au lucrat 

împreună realizându-se în această limbă. Aspectul scris al limbii engleze nu a fost nici el neglijat 

întrucât notiţele şi plasarea materialelor pe suport de hârtie şi CD-uri a necesitat forma scrisă a 

limbii engleze. Produsele finale (broşuri şi CD-uri) au fost introduse pe piaţă, fiind oferite 

agenţilor turistici, birourilor de informaţie turistică şi agenţiilor de voiaj extern pentru a promova 

zonele de interes studiate. Proiectul şi rezultatele sale au fost afişate pe pagina web a proiectului 

– http://www.activateeurope.lx.ro. 



 Pentru a le facilita şederea în ţara parteneră, elevii români au frecventat un curs de limba 

italiană, iar elevilor italieni li s-a predat limba română înainte de realizarea schimburilor. Faptul 

că au fost găzduiţi în familii le-a oferit elevilor ocazia de a utiliza limba maternă a gazdelor în 

mediu autentic de familie, astfel încât procesul de activare a vocabularului pasiv a fost  rapid şi 

eficient, iar structurile gramaticale s-au fixat mai uşor. 

 Cele două perioade în care echipele de elevi au lucrat împreună sub îndrumarea atentă a 

profesorilor însoţitori au constituit ocazii unice pentru a dobândi experienţe de viaţă nemijlocite 

în ţara parteneră şi de a intra în contact cu aspecte culturale inedite şi a trăi diversitatea 

lingvistică şi culturală în deplina lor complexitate.  

 

 

 

 


