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COMUNICAT DE PRESĂ
O ȘCOALĂ DIN JUDEȚUL CLUJ PREMIATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ –
CERTIFICATUL LINGVISTIC EUROPEAN 2019
Ziua Europeană a Limbilor a avut o semnificație deosebită în acest an pentru
Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Pe 26 septembrie a.c., la Constanța, a avut loc premierea
celor 4 școli care au primit Certificatul Lingvistic European 2019, acordat anual la nivel
european proiectelor cu cele mai inovatoare și mai creative rezultate în domeniile predării și
învățării limbilor străine – o distincție lansată de Comisia Europeană în urmă cu 20 de ani.
Doar patru proiecte din cele 28 candidate la nivel national au primit această distincție.
Unul dintre câștigători a fost o școală clujeană, prin proiectul Erasmus+, Povestea noastră
comună europeană, al Colegiului Tehnic „Ana Aslan” din Cluj-Napoca, desfășurat pe parcursul
anilor școlari 2017-2019 și coordonat de către doamna profesoară de limba engleză, Andreea
Suciu, actualmente inspectorul școlar pentru limbi moderne al ISJ Cluj.
Obiectivul acestui proiect a fost de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu
european comun, dar și de a încuraja elevii participanți să descopere și să aprecieze patrimoniul
cultural național al fiecărei țări partenere, în special basmele populare pe care elevii din cele 6
tări partenere (Ungaria, Danemarca, Portugalia, Italia, Croația si România), sub îndrumarea
profesorilor lor, le-au transformat în piese de teatru în limba engleză și le-au jucat în fața unui
public generos format din colegi, prieteni, părinți și profesori.
„Ne-am dorit să celebrăm patrimoniul național și european prin evenimentele și
activitățile gândite în acești doi ani de proiect pentru a le permite elevilor și profesorilor să se
apropie mai mult de tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural, să recunoască contribuția
acestuia la modelarea personalității, educației dar și a vieții de zi cu zi” a declarat doamna
profesor coordonator.
Reprezentanța Comisiei Europene la București și ANPCDEFP (Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), organismul național care
organizează selecția, a decis ca premierea să fie făcută în acest an în cadrul evenimentului
„LinguaFEST 2019“ Ediția a VIII-a, organizat la Constanța, cu ocazia Zilei Europene a
Limbilor, în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice și Inspectoratul Școlar
Județean din Constanța. La eveniment au participat beneficiari ai proiectelor Erasmus+,
reprezentanți ai proiectelor premiate anterior cu European Language Label, profesori de limbi
moderne și limbile minorităților, studenți, elevi și jurnaliști.
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