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Proiectul educațional este dedicat limbii engleze. Beneficiarii proiectului au
fost peste 200 de elevi. La activităţi au participat domnul director, prof. dr. Ioan
Vasile Micu, d-na director adjunct prof. Rodica Juncu, prof. Liliana Ardelean şi prof.
Vasile Juncu.
Calendarul activităţilor a cuprins două paliere:
- elevii din clasele gimnaziale (clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a);
- elevii de liceu (clasele a a X-a C, a XI-a D, a XII-a D).
Activitatea de la gimnaziu a fost coordonată de prof. Nicoleta BLAJ şi a
cuprins prezentarea spaţiului geografic vorbitor de limbă engleză, câteva momente
cheie din istoria Marii Britanii, aspecte specifice şi simboluri ale anglofoniei. Cei mici
au încheiat activitatea cu un joc interactiv care s-a bucurat de un deosebit succes.
Elevii de liceu au avut prilejul de a-şi îmbogăţi cunoştinţele referitoare la
etapele cele mai importante din evoluţia limbii engleze, cu accent sporit, de acestă
dată, pe etapele devenirii ei limbă oficială a statelor unite ale Americii.
Prof. dr. Carmen CHIRA a prezentat un mini-studiu comparativ a cele două
variante ale limbii engleze – cea britanică şi cea americană –, precum şi câteva situaţii
amuzante create datorită interpretării diferite a aceloraşi cuvinte şi expresii în două
segmente culturale de aceeaşi esenţă lingvistică, dar cu căi evolutive divergente.
Indiferent de varianta agreată de participanţi, activităţile realizate au subliniat
importanţa pe care o are studiul limbii engleze în context european şi mondial.
Proiectul 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.
Activităţile proiectului au fost informative, educative şi foarte plăcute, elevii
exprimându-şi dorinţa de a organiza anul viitor – pentru a patra oară – Ziua limbii
engleze.
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