
BIHON 

Lăzăriștii, familiarizați cu spațiul anglofon 
la 12. mai 2011 11:33  

 

Elevii vor cunoaşte aspecte inedite din cultura vorbitoare de limba engleză. 

Peste 400 de elevi din ciclul primar vor descoperi lucruri noi despre ţările vorbitoare de 

limbă engleză.  

Elevii de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”sunt 

familiarizaţi cu spaţiul anglofon în cadrul proiectului 

„The World of English”. În cadrul proiectului „The 

World of English”, iniţiat de profesoara Carmen Chira, 

peste 400 de elevi din ciclul primar de la Liceul „Aurel 

Lazar”, dar şi de la alte şcoli şi licee din Oradea şi din 

zona metropolitană, vor cunoaşte aspecte inedite din 

cultura şi civilizaţia vorbitoare de limbă engleză. Oaspeţii se vor familiariza, de asemenea, cu 

modalităţile de predare utilizate în instituţia şcolară. 

Cinci secţiuni 

Activităţile sunt organizate pe cinci secţiuni: Marea Britanie, SUA şi Canada, Australia şi Noua 

Zeelandă şi alte spaţii anglofone. Activităţile vor avea loc în fiecare miercuri la Liceul „Aurel Lazar”. 

Prima activitate din cadrul proiectului a avut loc, ieri, când elevii din clasele a V-a (Andreea Bârzan, 

Diana Lung, Speranţa Hodişan, Iulia Ardelean), a VII-a (Teodora Filimon, Georgiana Tănase, 

Alexandra Mărcuţ, Iulian Badea) şi a XI-a A (Sorina Paşcu, Vlad Dinoiu) de la Liceul „Aurel Lazar”, 

alături de colegii lor de la Liceul Teologic Penticostaol, Liceul Teologic Greco-Catolic şi de la Şcoala 

cu clasele I-VIII „Oltea Doamna”, au aflat informaţii noi despre Marea Britanie. Elevii au participat 

apoi la un concurs în limba engleză. Întrebările pentru concurs au fost formulate de elevii din clasa a 

XI-a. 

Proiectul se va încheia cu o expoziţie de desene care va fi amplasată la Liceul „Aurel Lazăr”. 

„Proiectul «The World of English» se încadrează în seria de activităţi dedicate limbilor moderne. 

Scopul proiectului este desfăşurarea unui program de activităţi variate ca formă şi conţinut care să 

vină benefic în completarea celor prevăzute de programele şcolare şi activităţile desfăşurate la orele 

de limba engleză”, spune profesoara Carmen Chira, coordonatoarea proiectului. 

Din echipa de proiect mai fac parte profesorii Ioan Vasile Micu, Rodica Angela Sabău, Victoria Pop 

şi Viorel Muscaş. 
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