”Let’s put a face to Europe!”
Ziua Europei, 8 Mai 2015

Liceul Teoretic ”Petru Rareș” a marcat Ziua Europei într-o manieră
interculturală. Am participat, un colectiv de 10 elevi, la activitățile
desfășurate de Asociația American International School of Transylvania
Baia Mare în cadrul programului ”Let’s put a face to Europe!”. Întreaga
activitate a avut loc la Teatrul de vară a Muzeului de Artă din Baia Mare.
Așa cum deja ne-am obișnuit, toate activitățile s-au desfășurat în limba
engleză.

În cadrul acestei activități elevii au participat la un concurs de
cultură generală pe teme de cultură și civilizație europeană. Acest concurs a
presupus identificarea unor simboluri ale țărilor membre ale Uniunii
Europene dar și recunoașterea unor mâncăruri specifice ale acestor state.

Preparatele au fost realizate de către cei șase voluntari ai Asociației
American International School of Transylvania care își efectuează stagiul
de 12 luni de voluntariat în România prin Serviciul European de
Voluntariat și cărora le mulțumim astfel pentru invitația pe care ne-au
adresat-o la această activitate.

O surpriză pentru elevi, dar mai ales pentru profesorii însoțitori, a
fost o probă pentru profesori care a constat într-un exercițiu de dicție în
una dintre limbile: spaniolă, portugheză, daneză, franceză sau germană.
Elevii s-au amuzat copios de pronunția sau, după caz, de dicția profesorilor
lor.
Cei doi profesori care au reprezentat onorabil liceul Teoretic ”Petru
Rareș” au fost d-na dir. Prof. Mariana Pop și d-na consilier educativ prof.
Anca Pop. Ambele doamne profesoare s-au descurcat foarte bine dovedind
astfel că sunt un exemplu pentru elevii pe care i-au îndrumat.

Activitatea s-a finalizat cu un flashmob la care au fost invitați să
participe toți elevii și profesorii prezenți.

Participarea la activitățile ocazionate de Ziua Europei ”Let’s put a
face to Europe!” a fost foarte binevenită, educativă și utilă elevilor
participanți. Pe lângă faptul că au învățat lucruri noi despre
interculturalitate, au avut și ocazia să-și exerseze limba engleză dar și
abilitățile de lucru în echipă.
Așteptăm cu nerăbdare următoarea invitație a partenerilor noștri de
a participa la activitățile realizate de ei.

Mulțumim echipei
American International School of Transylvania și

doamnelor profesoare însoțitoare pentru implicare!

