
Proiectul Global English 
 

În acest proiect sunt implicaŃi toŃi profesorii de limba engleză. 
 
 

Acord de Parteneriat între British Council Romania şi Grupul Scolar ´´Voievodul Mircea´´ 
Targoviste  pentru colaborarea în proiectul educati onal Global English 

 
Acest acord de parteneriat este încheiat între British Council Romania şi Grupul Şcolar "Voievodul 
Mircea" Târgovişte pentru a exprima dorinŃa ambelor părŃi de a colabora în realizarea unor 
activităŃi folosind resursele didactice Global English (GE). GE este un proiect global al British 
Council care are ca produs patru website-uri educaŃionale destinate predării limbii engleze, dupa 
cum urmează: 
  

1. Website-ul TeachingEnglish  (http://www.teachingenglish.org.uk/) se adresează 
profesorilor de limba engleză şi materialele acoperă metodica predării limbii engleze, 
folosirea limbii engleze în clasă, dezvoltare profesională (articole de referinŃă, dar şi 
prezentări şi seminarii video). 

2.  Website-ul LearnEnglish  (http://learnenglish.britishcouncil.org) se adresează elevilor de 
toate vârstele şi include, alături de materiale clasice,  materiale media moderne (podcasts, 
flash games şi video) pentru cele patru deprinderi, gramatică şi vocabular, examene.  

  
Desfăşurarea proiectului 
  
Proiectul se adresează profesorilor de limba engleză precum şi elevilor şcolii şi părinŃilor acestora. 
Profesorii de limba engleză: 

Îşi vor crea conturi de utilizator pentru website-ul TeachingEnglish  
• Vor studia 1-2 materiale pentru dezvoltare profesională; acest lucru poate presupune 

(de exemplu) vizionarea unui film din secŃiunea respectivă şi o discuŃie metodică, în 
cadrul sedinŃei de catedră a şcolii sau studiul individual. 

• Vor folosi zece materiale educaŃionale descărcate de pe oricare dintre site-uri, în 
cadrul orelor de limba engleză, în funcŃie de profilul şcolii. 

• Vor elabora două planuri de lecŃie pentru a ilustra felul în care au fost folosite 
materialele.  

• Vor face o prezentare a site-ului LearnEnglish Family, la o sedinŃă cu părinŃii şi vor 
administra un chestionar de feedback (prezentarea va fi elaborată de British Council) 
– acolo unde şcoala are ciclul primar. 

• Vor încuraja elevii să-şi creeze conturi de utilizator pentru site-ul LearnEnglish sau 
LearnEnglish Kids  (acolo unde elevii au acces la un calculator personal sau la sala 
de calculatoare a şcolii) şi să folosească resursele pentru studiu individual. 

• Vor administra elevilor un chestionar de feedback la sfârşitul proiectului (chestionarul 
va fi elaborat de British Council) – între 1-6 martie 2011. 

• Vor elabora un scurt raport, la sfârşitul parteneriatului, centrat pe  impactului 
materialelor asupra elevilor (formatul raportului va fi elaborat  de British Council), 
între 1-10 martie. 

• Vor trimite planurile de lecŃie, chestionarele şi raportul la British Council, până la 12 
martie. 

Directorul unităŃii de învăŃământ va trimite lista conŃinând numele profesorilor implicaŃi în proiect, 
pana la 15 martie. Aceştia vor primi certificatul de participare la proiectul global Global English, 
semnat de British Council şi Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
  
Durată 
  
Acest Acord de parteneriat va dura între noiembrie 2010  -  martie 2011. 


