“FAMOUS WOMEN THROUGHOUT HISTORY”
”FEMEI CELEBRE DE-A LUNGUL TIMPULUI”
8 martie 2013

Activitatea s-a desfăşurta în limba engleză și au fost prezenți în jur de 100 de elevi din
clasele de liceu însoţiţi de profesori și de dir. adj. prof. Rodica Angela Juncu
Proiectului educativ dedicat Zilei femeii a avut următoarele obiective:


stimularea curiozităţii culturale a elevilor;



formarea spiritului civic şi a responsabilităţii faţă de adevăratele valori;



stimularea încrederii în sine şi a spiritului de echipă;



sprijinirea a peste 100 de elevi de liceu în a cunoaşte figuri remarcabile de femei
care au jucat un rol important în istorie, adevarate modele de urmat pentru tineret;



utilizarea limbii engleze în carul activităţilor extracurriculare;



familiarizarea elevilor cu modalităţile inedite de predare-învăţare.

Momentul iniţial l-a constitut audierea cântecului It’s A Men’s World (James Brown),
după care a început o călătorie pe parcursul căreia elevii au poposit în viaţa și preocupările unor
personalităţi feminine pline de caracter care şi-au legat de mult numele de cronica evoluţiei
civilizaţiei umane. Personalităţile supuse atenţiei au fost femei cărora şablonul de reprezentante
ale sexului slab le este total impropriu, iar amănuntele angajamentelor depuse, în slujba unei
cauze sau a alteia, se împletesc într-o inspirată revigorare cu cadrele istorice pe care le-au
traversat şi care au reuşit să-şi domine epoca, să facă faţă, în competiţii dintre cele mai diverse
concurenţei acerbe a bărbaţilor.
În topul femeilor celebre se află acelea a căror viaţă a fost, într-un sens sau altul, un
model de urmat de către alte femei. Câteva din personalităţile feminine internaţionale care au
contribuit la evoluţia şi transformarea artistică, politică, culturală sau socială a omenirii selectate
de elevi au fost: Fecioara Maria, Cleopatra, Sfânta Ioana d’Arc, Marie Curie, Coco Chanel,
Maica Teresa, Rosa Parks.
Din galeria valorilor româneşti elevii le-au ales pe: Maria Rosetti, Maria Cuţarida
Crătunescu, Hariclea Darclee, Sarmisa Bilcescu, Elena Caragiani Stoenescu, Ana Aslan,
Smaranda Brăescu, Florica Bactasar, Sofia Ionescu, Nadia Comăneci, Angela Gheorghiu.
Un alt moment al activităţii l-a constituit prezentarea câtorva perle ale gândirii feminine,
adevărate izvoare de inteligenţă şi înţelepciune.

Întrucât în România la 8 Martie, se serbează nu numai Ziua femeii, dar şi Ziua Mamei,
evenimentul s-a finalizat cu un reuşit Power Point dedicat mamei.
Coordnator – prof. dr. Carmen CHIRA

