
http://revped.ise.ro 

Print ISSN 0034-8678; Online ISSN: 2559 - 639X 

ENGLISH FOR THE COMMUNITY – 

 PROJECT DESCRIPTION 

ENGLISH FOR THE COMMUNITY – descrierea proiectului 

Nadina Carmen NICOLICI 

Journal of Pedagogy, 2021 (1), 155 - 175  

https://doi.org/10.26755/RevPed/2021.1/155 

The online version of this article can be found at: http://revped.ise.ro/en/2021/  

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.  

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 

94042, USA. 

Published by: 

CENTRUL NAȚIONAL DE POLITICI ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE 

UNITATEA DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE 

http://www.ise.ro/ 

https://rocnee.eu/ 

Further information about Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy can be found at: 

Editorial Policy: http://revped.ise.ro/editorial-policy/ 

Author Guidelines: http://revped.ise.ro/en/author-guidelines/  

http://revped.ise.ro/
http://revped.ise.ro/en/2020/
http://www.ise.ro/
http://revped.ise.ro/editorial-policy/
http://revped.ise.ro/en/author-guidelines/


ENGLISH FOR THE COMMUNITY
– DESCRIEREA PROIECTULUI –

Nadina Carmen Nicolici*

Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean”,
Drobeta-Turnu Severin, România

n.nadina@gmail.com

Rezumat

Articolul de faţă este o prezentare a proiectului „English for the Community”, organizat
de British Council România în parteneriat cu Romanian American Foundation (RAF),
care are ca grup ţintă aproximativ 150 de profesori de limba engleză din 9 judeţe din
România, profesori care predau în şcoli din mediul rural sau oraşe mici. Prima etapă
a proiectului a avut loc în perioada 2018-2020, iar a doua etapă a început în luna
martie 2021, urmând să se încheie în 2023. Este prezentat pe larg obiectivul principal
al proiectului, acela de a asigura formare profesională pentru profesorii de limba
engleză ca limbă străină care predau în şcoli gimnaziale şi licee aflate în zone cu
potenţial de dezvoltare a ecoturismului. Articolul include informaţii despre modul în
care proiectul a fost organizat de la început până în prezent, zonele în care acesta se
derulează, cum se desfăşoară, care sunt paşii de implementare, dar şi ce impact are
proiectul nu doar asupra membrilor din grupul ţintă, ci şi asupra comunităţilor locale.
Un accent special este pus pe Teacher Activity Groups (TAGs), o iniţiativă inovatoare
în România, de care beneficiază profesorii implicaţi în proiect. Toate acestea sunt
însoţite de testimoniale din partea membrilor grupului ţintă, formatori şi beneficiari
direcţi şi indirecţi.

Cuvinte-cheie: comunitate locală, dezvoltare profesională, ecoturism, profesori de
limba engleză, teacher activity groups (tag-uri).

Abstract

This article is the general presentation of the project “English for the Community”
set up by British Council Romania in partnership with the Romanian American
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Foundation (RAF), and which has as target group about 150 teachers of English
as a foreign language in nine counties in Romania, who teach in schools located
in villages or small towns. The first stage of the project took place from 2018 to
2020, and a second stage began in March 2021, and it will last until 2023. There
are presented details related to the general aim of the project: to provide
professional development for the Romanian EFL teachers who teach in lower and
upper secondary schools located in areas which have potential to develop
ecotourism. The article includes information about the way in which the project
has been organized from the beginning up to now, the areas where it takes place,
how it has been developing, which steps have been taken, and the impact it has
not only on the members of the target group, but on the whole community as well.
A special focus is on Teacher Activity Groups (TAGs), an innovative method for
Romania, in the benefit of the teachers directly involved in the project. All these
are further illustrated by testimonials provided by the members of the target group,
the trainers, and the direct and indirect beneficiaries of the program.

Keywords: ecotourism, local community, professional development, teacher
activity groups (tags), teachers of English.

1. Prezentarea generală a proiectului „English for the
Community”

1.1. Scopul proiectului

Proiectul „English for the Community” („Limba engleză pentru comunitate”),
organizat de British Council România în parteneriat cu Romanian American
Foundation (RAF), a debutat în anul 2018 şi s-a desfăşurat, într-o primă
etapă, până în anul 2020. A doua etapă a început în luna martie 2021 şi se va
derula până în 2023.

Scopul principal al proiectului este de a oferi cursuri de formare în vederea
dezvoltării profesionale unui număr de aproximativ 150 de profesori de limba
engleză din peste 110 şcoli gimnaziale şi licee aflate în mediul rural sau în
oraşe mici din 9 judeţe ale ţării. În vederea selectării celor nouă locaţii, a fost
luat în considerare potenţialul semnificativ pe care îl au aceste regiuni în
dezvoltarea ecoturismului, iar zonele alese pentru a face parte din proiect
sunt: Făgăraş în judeţul Braşov, Haţeg în judeţul Hunedoara, Miercurea Ciuc
şi Băile Tuşnad în judeţul Harghita, Remeţi în judeţul Bihor, Sighişoara în
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judeţul Mureş, Sibiu în judeţul Sibiu, Sighetu Marmaţiei în judeţul Maramureş,
Târgu Neamţ în judeţul Neamţ şi Vatra Dornei în judeţul Suceava.

Figura nr. 1. Profesori incluşi în grupul ţintă, alături de consilierul
academic al proiectului

Sursa: https://www.britishcouncil.ro/breath-fresh-air

1.2. Justificarea proiectului

Motivul principal care a stat la baza organizării şi implementării acestui
proiect este faptul că limba engleză este una dintre abilităţile cheie necesare
în ecoturism, întrucât prin utilizarea sa comunităţile locale pot atrage turişti
din alte ţări, dar pot şi să coopereze cu entităţi sau organizaţii similare de la
nivel internaţional. Mai mult, cunoaşterea limbii engleze este esenţială pentru
tinerii din aceste comunităţi care sunt în căutare de locuri de muncă în acest
domeniu - ecoturismul - ceea ce duce la reducerea substanţială a nevoii lor
de a părăsi comunitatea locală pentru a căuta un loc de muncă în altă parte.
În tot acest proces, profesorii de limba engleză au cel mai important rol, ei
fiind cei responsabili cu formarea viitoarelor generaţii de profesionişti din
zonele rurale şi oraşele mici care au fost incluse în proiect. Ca urmare a
participării la activităţile proiectului, într-un timp relativ scurt, profesorii din
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grupul ţintă au învăţat cum pot să ofere educaţie de calitate elevilor pe care
îi au, iar impactul pozitiv se răsfrânge nu doar asupra şcolilor (elevi, profesori,
echipe de conducere etc.), ci asupra întregii comunităţi.

1.3. Participanţi la proiect şi beneficiari

În vederea implementării proiectului şi a desfăşurării activităţilor acestuia,
echipa de management a proiectului, formată din reprezentanţi ai Consiliului
Britanic România şi ai Romanian American Foundation, a selectat 9 profesori
cu experienţă şi foarte bine pregătiţi în domeniul predării limbii engleze pentru
a deveni formatori (country trainers) în cadrul proiectului. Rolul acestora a
fost de a realiza studiul de referinţă, în vederea identificării nevoilor exacte
pe care fiecare comunitate în parte le are, de a oferi cursuri de formare
pentru profesorii implicaţi în proiect, de a participa ei înşişi la cursuri de
formare şi de a-i îndruma şi susţine constant pe facilitatorii locali responsabili
cu organizarea activităţilor din grupurile de activitate pentru profesori. Întrucât
proiectul pune accent pe comunitate, dintre profesorii de limba engleză care
fac parte din grupul ţintă al proiectului au fost selectaţi 18 facilitatori (câte
doi pentru fiecare judeţ) care să organizeze sesiuni de formare pentru
profesorii care fac parte din cele 9 Teacher Activity Groups (de aici înainte
abreviate TAG-uri), câte unul pentru fiecare regiune.

Un prim factor care face ca proiectul „English for the Community” să fie diferit
faţă de alte programe este acela că participarea profesorilor şi a facilitatorilor la
activităţi este voluntară, fiecare sesiune din cadrul TAG-urilor fiind organizată în
afara orelor de program de la şcoală şi în alte locaţii decât cele oferite de instituţiile
de învăţământ unde activează profesorii respectivi. Deşi nu este un program
acreditat de Ministerul Educaţiei, pe lângă cei 150 de profesori de limba engleză
incluşi iniţial în grupul ţintă, acesta a atras încă 150 de profesori de alte discipline
care să participe la întâlnirile din cadrul TAG-urilor, fiind doritori să înveţe, să
colaboreze şi să aplice la orele pe care le predau ceea ce învaţă cu şi de la
facilitatori şi ceilalţi membri. Cifrele ne spun că 300 de profesori sunt implicaţi
direct în program, acesta este susţinut de directorii fiecăreia dintre cele 113
şcoli, peste 20.000 de elevi sunt beneficiari indirecţi, bibliotecari din 13 zone
rurale sunt implicaţi activ şi au fost semnate 9 parteneriate cu Inspectoratele
Şcolare Judeţene din fiecare judeţ.
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1.4. Etapizarea proiectului

Primul pas din proiect a constat în realizarea unei analize de nevoi care a
debutat în luna septembrie 2016, încheindu-se în luna decembrie a aceluiaşi
an şi a vizat oraşele mici şi satele din cele 9 regiuni. Studiul a scos la iveală
punctele comune, cele mai importante fiind faptul că aceste localităţi prezintă
interes istoric, se află în preajma unor parcuri naţionale, există iniţiative în
domeniul ecoturismului, iar abilităţile de comunicare în limba engleză pentru
cei implicaţi în sectorul turismului sunt limitate sau inexistente. Mai mult, s-
a remarcat o scădere generală a populaţiei (în medie cu 15,3%), sectorul
industrial a decăzut, tinerii au oportunităţi reduse, ceea ce are ca efect nevoia
de emigrare a localnicilor către centrele urbane din România sau spre ţări
din Europa, în special Italia şi Spania.

În luna ianuarie 2018 a fost realizat un studiu de referinţă care a cuprins
activităţi diverse, dintre care amintim: auto-evaluare realizată de profesori,
focus grupuri pentru profesori şi elevi, interviuri cu profesorii, directorii şi
elevii, sesiuni de observare a lecţiilor şi discuţii cu inspectorii şcolari de
specialitate (limba engleză). La studiul de referinţă au participat 151 de
profesori care s-au auto-evaluat, au fost create 9 focus grupuri pentru
profesori şi 23 pentru elevi, au fost intervievaţi 28 de profesori şi 23 de
directori de şcoală, au fost observate un număr de 28 de ore de limba engleză,
12 directori de şcoală au completat chestionare şi au avut loc discuţii cu 10
inspectori şcolari, 7 dintre ei răspunzând la chestionare - pentru a oferi doar
o parte dintre cifrele pe care le-a colectat acest studiu de referinţă. Ideea
din spatele acestui studiu este aceea că un proiect se poate dovedi eficient
doar dacă se adresează direct nevoilor celor implicaţi.

Studiul, realizat de British Council România şi Romanian-American
Foundation, publicat în  februarie 2018, a strâns dovezi care să ilustreze
obiectiv şi în mod onest care era de fapt realitatea din toate şcolile participante
la proiect. Astfel, au fost identificate câteva puncte tari în ceea ce priveşte
predarea şi învăţarea limbii engleze, dintre care cele mai importante sunt:
• relaţiile strânse dintre elevi şi profesori;
• profesorii îi motivau şi îi încurajau pe elevi;
• lecţiile aveau etape bine planificate;
• profesorii foloseau materiale suplimentare (cel mai adesea găsite online);
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• profesorii adaptau conţinuturile manualelor la nevoile şi la nivelul de
cunoştinţe al elevilor.

Pe de altă parte, studiul a identificat şi câteva puncte care necesitau atenţie,
pentru a putea fi îmbunătăţite şi dezvoltate. Conform datelor publicate în
English for the Community Baseline Study (februarie 2018), cele mai
importante dintre acestea sunt:
• în majoritatea lecţiilor care au fost observate şi în planurile de lecţie care

au fost studiate s-a constatat că accentul era pus în principal pe structurile
gramaticale, care erau exersate în timpul lecţiilor printr-o serie de exerciţii
mecanice, în detrimentul exersării limbii engleze funcţionale sau a
dezvoltării abilităţilor de comunicare în această limbă străină;

• în mai mult de jumătate dintre lecţiile observate nu a existat deloc sau
doar în mică măsură interacţiune între elevi;

Figura nr. 2. Activitate din timpul observării lecţiilor (studiul iniţial)
Sursa: arhiva personală
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• răspunsurile elevilor erau oferite în principal frontal, pentru toată clasa,
deşi nivelul de implicare al acestora era destul de ridicat, numărul de
elevi din clase fiind destul de mic;

• existau oportunităţi reduse pentru elevi de a vorbi în limba engleză din
cauza lipsei unei interacţiuni de tip elev-elev şi erau folosite excesiv
întrebările închise (closed-ended questions);

• profesorii foloseau în exces limba maternă a elevilor, în special pentru a
da instrucţiuni sau pentru a preda vocabularul nou;

• corectarea greşelilor se făcea în mod direct de către profesor, lipsind
ocaziile ca elevii să se auto-corecteze sau să fie corectaţi de colegi/ să îşi
corecteze colegii;

• elevii erau foarte puţin susţinuţi pentru a-şi dezvolta şi îmbunătăţi pronunţia.

Pornind de la aceste date concrete, precum şi de la nevoile identificate de
fiecare profesor în parte, au fost stabilite zonele de intervenţie şi felul în care
acestea urmau să fie transpuse în realitate.

În luna ianuarie 2018, cei 9 traineri din cadrul proiectului au participat ei
înşişi la cursuri de formare pe care le-a ţinut consilierul academic al
proiectului, din partea British Council, care au inclus teme ce au vizat
dezvoltarea abilităţilor de evaluare şi monitorizare (formare având ca model
Training for Success), precum şi formare şi informare despre Teacher
Activity Groups. Întrucât cei 9 traineri au fost principalii responsabili de
realizarea studiului de referinţă - ceea ce a implicat interacţiunea cu elevii,
un lucru extrem de important, care din nou face diferenţa faţă de alte activităţi
asemănătoare - fiecare dintre aceştia a urmat un curs de formare privind
protecţia copilului, Child Protection Awareness, oferit de British Council.

Apoi, în luna februarie a aceluiaşi an, profesorii din grupul ţintă al proiectului au
participat timp de 5 zile la 10 sesiuni de formare care au vizat modalităţile prin
care pot face lecţiile mai atrăgătoare pentru elevi, cum să îi implice pe aceştia
mai mult în procesul de învăţare, cum să le dezvolte abilităţile de comunicare în
limba engleză, cum să corecteze greşelile sau să rezolve problemele legate de
pronunţie şi vocabular. Mai exact, temele s-au axat pe motivarea elevilor să
înveţe mai bine şi să se implice mai activ în activităţile din clasă, gestionarea
resurselor, predarea gramaticii şi a vocabularului, dezvoltarea abilităţilor de
comunicare în limba engleză, dezvoltarea interacţiunii în comunicare, pronunţie,
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corectarea greşelilor, anticiparea şi înţelegerea problemelor de management al
clasei şi dezvoltarea profesională pentru profesori.

Figura nr. 3. Echipa de management a proiectului, alături de
traineri şi inspectori şcolari

Sursa: arhiva personală

Feedbackul oferit de participanţi a fost extrem de pozitiv, profesorii din grupul
ţintă accentuând faptul că toate aceste sesiuni de formare au caracter practic,
tot ceea ce au învăţat în timpul lor putând fi aplicat cu uşurinţă la orele pe care
le desfăşoară cu elevii, dar au apreciat şi interactivitatea şi faptul că au avut ocazia
de a cunoaşte oameni noi din acelaşi domeniu profesional sau de a se întâlni cu
alţi colegi din comunitatea lor pentru a discuta, a împărtăşi idei şi a învăţa împreună
cum să rezolve problemele cu care toţi se confruntă în sălile de clasă.

Impresii ale profesorilor cu privire la cursul de formare:
„Acest curs mi-a schimbat viaţa.”
„O gură de aer proaspăt!”
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„M-a ajutat să înţeleg toate avantajele şi dezavantajele lucrului cu elevii
în echipă şi în perechi. Am învăţat multe activităţi pe care le voi folosi la
orele mele pentru a-i face pe elevii mei să înveţe mai bine şi să iubească
limba engleză.”
„Am descoperit o serie de metode distractive de predare, de exemplu
jocul numit Bingo sau cel numit Foile de ceapă. Le voi folosi la orele
mele, în special la cele unde voi preda vocabular.”

În perioada mai 2018 - iunie 2020, s-a desfăşurat următoarea etapă a
proiectului, care a constat în variate forme de pregătire pentru sesiunile de
formare, sesiuni de orientare pentru diferiţi factori implicaţi direct şi activităţi
dedicate bibliotecarilor din comunităţile locale – de subliniat că nu este vorba
despre biblioteci şcolare. Toate aceste activităţi derulate pe plan local au
avut ca punct de pornire Baseline Study sau Studiul de referinţă.

2. Teacher Activity Groups (TAG-uri)

Proiectul „English for the Community” a adus cu el o iniţiativă unică în România
şi anume Teacher Activity Groups (TAG-uri), menite să susţină dezvoltarea
profesională a profesorilor din cele 9 locaţii. În mod tradiţional, dezvoltarea
profesională a celor implicaţi în educaţie este axată pe cursuri de formare clasice,
participare la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru şi altele, dar toate acestea,
deşi plăcute şi utile, nu sunt suficiente întrucât au unele limitări, iar participarea
la astfel de activităţi nu înseamnă neapărat (şi întotdeauna) participare activă şi
implicare 100%. Astfel, soluţia oferită de proiectul „English for the Community”
pentru a continua dezvoltarea profesională a membrilor din grupul ţintă a fost de
a crea în cadrul proiectului nouă grupuri de activitate pentru profesori (TAG-uri), câte
unul pentru fiecare locaţie inclusă în proiect, cu scopul de a le permite membrilor să
participe, o dată pe lună, la întâlniri în cadrul cărora să înveţe, să discute, să
împărtăşească idei şi bune practici, să folosească resursele pe care le au la dispoziţie
şi să planifice paşii viitori prin care vor aplica la orele de curs metodele şi tehnicile
pe care le învaţă. Conform studiului „Teaching English: Professional Development
through Teacher Activity Groups A review of evidence from international projects”
(Borg, Lightfoot & Gholkar, 2020),această metodă de dezvoltare profesională se
aplică deja cu succes în multe ţări, printre care se numără India, Palestina sau
Uzbekistan, unde TAG-urile şi-au dovedit pe deplin eficienţa.

                                         Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2021 (1) • LXIX 163



Figura nr. 4. Profesori participanţi la cursul de formare
Sursa: https://www.britishcouncil.ro/teaching-success

Fiecare dintre cele nouă TAG-uri sunt ghidate de câte doi facilitatori locali,
selectaţi dintre profesorii din grupul ţintă din fiecare locaţie, iar sesiunile pun la
dispoziţia participanţilor  materiale create special în cadrul proiectului de către
Consiliul Britanic. Facilitatorii locali au beneficiat, la rândul lor, de cursuri de
formare care să îi ajute să îşi desfăşoare activitatea cât mai bine cu putinţă.

Caracterul inovator al acestor grupuri create special pentru profesori constă în
faptul că participanţii provin toţi din aceeaşi zonă (sate sau oraşe mici), fiind
astfel familiarizaţi cu contextul, având parte de aceleaşi provocări şi de aceleaşi
satisfacţii cu privire la predare. Toate acestea înseamnă că activităţile din cadrul
TAG-urilor sunt menite să răspundă direct şi specific nevoilor şi dorinţelor lor,
iar împreună pot găsi soluţii la problemele pe care le au, pot identifica strategii
care funcţionează, astfel încât predarea să devină eficientă, iar elevii să înveţe
cât mai bine, pot găsi răspunsuri la întrebările pe care le au cu privire la procesul
de predare-învăţare-evaluare şi, mai mult, se susţin unii pe alţii în tot acest proces.

O caracteristică importantă a TAG-urilor este faptul că profesorii
interacţionează, împărtăşesc idei, discută şi planifică activităţile pe care le
implementează la clasă. În plus, aceştia reflectă asupra propriului mod de
predare şi se ajută unii pe alţii.
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Întâlnirile din cadrul TAG-urilor au loc o dată pe lună, pe durata întregului an
şcolar şi durează 3 ore. Participă profesorii de limba engleză din grupul ţintă
al proiectului, dar sunt deschise şi profesorilor de alte materii, singura condiţie
fiind aceea de a înţelege limba engleză, întrucât toate activităţile şi discuţiile
au loc în această limbă. Structura întâlnirilor este bine planificată şi fără
excepţie urmează aceiaşi paşi, ceea ce îi face pe profesorii participanţi să
aibă un sentiment de familiaritate şi să se simtă confortabil, ştiind la ce să se
aştepte şi ce trebuie să facă: interacţionează > împărtăşeşte > citeşte >
priveşte > gândeşte > planifică > aplică.

Figura nr. 5. Activitatea profesorilor în cadrul unui TAG
Sursa: https://www.facebook.com/groups/559402854452355

În vederea realizării sesiunilor de formare din cadrul acestor grupuri pentru
profesori, au fost pregătite un caiet de lucru pentru profesori (fiecare dintre
ei a primit un exemplar, copie tipărită) şi un manual al facilitatorului pentru
organizarea sesiunilor. Manualul include 12 teme, fiecare dintre ele având
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ca punct de pornire problemele identificate în timpul analizei nevoilor (realizată
în 2016, înainte de lansarea oficială a proiectului) şi în concordanţă cu datele
furnizate de studiul de bază. Prima sesiune a fost una de informare despre
ce este un TAG, care este rolul fiecărui participant, inclusiv ce rol au
facilitatorii, care este structura grupului. Apoi, sesiunile au vizat partea de
metodică a predării limbii engleze şi s-au axat pe aspecte precum: planificarea
lecţiilor pentru a-i implica activ pe elevi, îndrumarea elevilor pentru a-şi însuşi
cu uşurinţă vocabularul, implementarea activităţilor şi strategiilor care au ca
scop dezvoltarea abilităţilor de scris, citit, ascultat, vorbit, pronunţie, dar şi
probleme de management al clasei, observarea lecţiilor de către colegi (o idee
destul de puţin agreată de profesorii din România în general, pentru care
observare înseamnă inspecţie, ceea ce nu-i face să se simtă confortabil),
dezvoltarea abilităţilor de secol XXI la elevi, înţelegerea şi evaluarea elevilor.
După încheierea celor 12 sesiuni, facilitatorii locali, ajutaţi de echipa de
management a proiectului şi cu susţinerea formatorilor, au fost cei care au creat
materiale pentru sesiunile ce au urmat, iar temele au vizat: probleme de
comportament ale elevilor, educaţia pentru elevii cu CES, modalităţi de motivare
a elevilor, dezvoltarea gândirii critice a elevilor în cadrul orelor de limba engleză,
activităţi de învăţare cu ajutorul teatrului sau al poveştilor.

Toate aceste teme care au făcut subiectul activităţilor de dezvoltare
profesională din cadrul TAG-urilor, pe lângă utilitate şi caracter practic, au
adus cu ele şi alte beneficii pentru profesori, cele mai importante fiind
creşterea încrederii şi a motivaţiei, ameliorarea abilităţilor de predare,
autonomia în învăţare-predare-evaluare, calitatea resurselor pe care le au la
dispoziţie, conştientizarea anumitor probleme pe care le au la clasă,
deschiderea către ceilalţi şi relaţiile create cu ceilalţi profesori.

Impresii ale profesorilor cu privire la activitatea desfăşurată în TAG-uri:
„Mi-am dat seama că nu sunt singura care se confruntă cu astfel de
probleme. Susţinerea pe care am primit-o de la ceilalţi profesori m-a
ajutat să-mi recapăt încrederea în mine.”
„Am realizat că elevii mei nu sunt roboţi... sunt oameni care au nevoi,
talente şi sentimente de care trebuie să ţin cont.”
„Am învăţat să nu-mi fie frică să recunosc că poate greşesc. Să recunosc
că am greşit şi să nu îmi fie ruşine din această cauză. Toţi trecem prin
aşa ceva.”
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„E prima dată când profesorii au reuşit să creeze o reţea şi să se ajute
unii pe ceilalţi.”

Pentru sesiunile din a doua etapă a proiectului, care au debutat în luna aprilie
2021 şi vor continua până în 2023, din nou se ţine seama de nevoile reale ale
profesorilor, dar şi de condiţiile în care se află şcolile în prezent, educaţia
fiind pe deplin afectată din cauza pandemiei de Covid-19. În acest sens, toţi
cei implicaţi în proiect (formatori, facilitatori locali, profesori) au făcut sugestii
cu privire la temele pe care vor să le abordeze în cadrul întâlnirilor, câteva
dintre acestea vizând predarea, învăţarea şi evaluarea în mediul online,
strategii pentru predare eficientă în condiţii de pandemie (atât online, cât şi
faţă în faţă - cu distanţare fizică), platforme pentru predare online şi nu în
ultimul rând, starea de bine a profesorilor.

În general, TAG-urile sunt considerate a fi diferite de formele tradiţionale de
formare profesională, iar ceea ce face diferenţa este felul în care sunt
organizate, nu doar faţă în faţă, ci şi în mediul online, date fiind condiţiile şi
regulile sanitare din prezent. Participarea la întâlniri este voluntară, ele sunt
organizate în mod regulat, implică un număr mic de participanţi, sunt mai
puţin formale şi cel mai important este faptul că se adresează concret nevoilor
pe care le au profesorii, punând la dispoziţia acestora activităţi practice la
care participă activ şi în cadrul cărora interacţionează, discută, colaborează
şi cooperează unii cu ceilalţi într-o atmosferă prietenoasă, plăcută şi relaxată.
Deşi nu neagă importanţa evenimentelor de dezvoltare profesională organizate
în mod oficial şi recunoscute la nivelul Ministerului Educaţiei sau al
Inspectoratelor Şcolare Judeţene, membrii TAG-urilor consideră că astfel
de întâlniri la nivel local sunt mult mai benefice şi mult mai apreciate de
către toţi cei implicaţi în educaţie, fiind o şansă reală pentru ei de a învăţa şi
de a pune în practică tot ce află nou. Mai mult, este apreciat felul în care
TAG-urile creează şi dezvoltă sentimentul de apartenenţă la comunitate şi
relaţiile profesionale care se creează şi se dezvoltă în timpul acestor întâlniri.

Impresii ale profesorilor despre aportul la nivel personal/ profesional al
activităţilor desfăşurate în TAG-uri:

„Întâlnirile din cadrul TAG-urilor mi-au schimbat perspectiva în ceea ce
priveşte profesia mea. Înainte de a participa la ele, credeam că nu am
putere şi nici curaj pentru a putea schimba ceva în modul meu tradiţional
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de predare. După un an şi ceva am început să folosesc mai mult jocurile,
quiz-urile, jocul de rol, am lucrat cu elevii la proiecte... Am devenit mai
creativă, mai flexibilă şi în general mult mai relaxată.”
„Cred că rolul meu ca profesor s-a schimbat enorm. Acum mă consider
mai mult un facilitator, un consilier, un furnizor de resurse, învăţ alături de
elevii mei, nu mai sunt doar un evaluator.”
„Este o experienţă minunată, pentru că are un caracter practic, în primul
rând. Totul este interactiv şi distractiv. Nimeni nu judecă pe nimeni.”
„O şansă pentru mine să am mai multă încredere şi să fiu mai motivată.
Îmi dau seama că nu sunt singură în faţa provocărilor pe care le are
fiecare profesor în aceste vremuri şi de-a lungul carierei.”
„Am pus accent pe creativitate şi i-am încurajat pe elevi mai mult. Acum
îi corectez mai rar şi am învăţat să zâmbesc în timp ce fac asta şi să le
vorbesc pe un ton calm şi natural. Elevii mei au devenit încrezători, au
curaj să vorbească mai des, au început să se corecteze singuri în mod
natural, iar la final au venit şi rezultatele. Am un elev foarte creativ în
clasa a VIII-a care a obţinut Menţiune de onoare la Olimpiada de limba
engleză. Anul şcolar trecut, o elevă din clasa a VI-a a obţinut două premii
II la concursul Speak Out (scriere creativă şi monolog dramatic). Câţiva
elevi au participat la un concurs de Public Speaking, faza locală. Anul
trecut, cel mai timid elev de-ai mei a obţinut nota 8,70 la evaluarea la
limba engleză pentru clasele bilingve.”
„Cred că cel mai important lucru pe care l-am învăţat în timpul întâlnirilor
de la TAG-uri şi care mi-a schimbat modul de predare şi a dus la
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor mei este acela că dacă ne distrăm în
clasă, învăţăm mult mai bine. Mi-am dat seama că dacă am materialele
potrivite şi dacă am o atitudine pozitivă în clasă, elevii vor deveni activi şi
le va plăcea să înveţe limba engleză.”

Activitatea din cadrul TAG-urilor are impact nu doar asupra profesorilor, ci
se răsfrânge şi asupra elevilor, beneficiarii indirecţi ai programului. Până în
prezent, impactul pozitiv a fost resimţit de peste 20.000 de elevi din
comunităţile locale din cele nouă locaţii unde predau cei 150 de profesori de
limba engleză, iar cele mai importante schimbări în bine sunt creşterea gradului
de interactivitate dintre elevi în cadrul orelor de curs, accesul pe care aceştia
îl au la mai multe resurse de învăţare, un mediu de învăţare mai relaxat şi
mai plăcut, o atenţie şi o implicare la ore mai mare, încrederea de a folosi
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mai bine şi mai des limba engleză. Cifrele spun că 88% dintre elevi au mai
multe oportunităţi să folosească limba engleză în cadrul orelor, 87% dintre ei
sunt mai motivaţi, iar calitatea lecţiilor a crescut cu 90% (Borg, 2021).

Figura nr. 6. Activitate din cadrul orelor de limba engleză
Sursa: https://www.britishcouncil.ro/breath-fresh-air

Un inspector şcolar a mărturisit că:
„Am asistat la câteva lecţii şi am observat că elevii sunt mai motivaţi să
participe. Problemele de management al clasei au fost foarte bine anticipate
şi rezolvate şi au fost folosite cu uşurinţă foarte multe resurse de calitate.
Elevii sunt mult mai motivaţi şi se descurcă mult mai uşor cu folosirea limbii
engleze. Au curaj să vorbească engleza.” (British Council Romania, 2021).

TAG-urile din cadrul proiectului „English for the Community” au impact
pozitiv, cu potenţial de transformare a modului de predare al profesorilor şi
cu impact asupra elevilor. Toţi cei implicaţi direct sau indirect (profesori,
facilitatori locali, formatori, inspectori şcolari) au fost de acord că aceste
activităţi trebuie să continue, ceea ce se şi întâmplă în prezent.

În ceea ce priveşte impactul adus de proiect în rândul elevilor, se remarcă
creşterea încrederii în sine a acestora, dezvoltarea capacităţii de auto-evaluare
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şi auto-corecţie, dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor de scriere,
argumentare, comunicare în limba engleză.

3. Componenta dedicată bibliotecilor

În afara activităţilor dedicate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, proiectul
„English for the Community” are şi o componentă dedicată unui număr de 13
biblioteci aflate în comunităţi rurale, ele nefiind biblioteci şcolare. Acestea au
primit donaţii constând în cărţi şi DVD-uri în limba engleză, fiecare dintre ele
având acum un Colţ dedicat limbii engleze. 13 bibliotecari şi 13 profesori de
limba engleză, membri ai TAG-urilor, au participat la un curs de formare care a
avut ca scop instruirea acestora pentru a putea atrage atât elevi, cât şi membri
ai comunităţii locale, în vederea folosirii resurselor de care aceste biblioteci
dispun în prezent. Fiecare bibliotecă a primit finanţare de 500 dolari americani
pentru a putea organiza diverse activităţi sub egida „Biblioteca mea în limba
engleză”, care să-i facă pe elevi sau pe membrii comunităţii să folosească noile
resurse în limba engleză pe care le au la dispoziţie. Întrucât bibliotecarii nu
vorbesc limba engleză, ei au fost ajutaţi şi susţinuţi de profesorii de limba engleză,
cărora le-au oferit suportul logistic de care au avut nevoie. 21 de activităţi s-au
derulat în lunile ianuarie şi februarie ale anului 2020, iar alte 21 au fost organizate
online din cauza închiderii şcolilor în martie 2020 ca urmare a declanşării
pandemiei. În perioada iunie-octombrie 2020, cu sprijinul bibliotecilor şi al şcolilor
din fiecare comunitate, s-au derulat alte 36 de activităţi atât online, cât şi faţă în
faţă.

Avantajele acestei iniţiative sunt recunoscute atât de profesorii care au lucrat
alături de bibliotecari, cât şi de bibliotecarii înşişi sau membri ai comunităţilor
locale. O mare parte dintre activităţile organizate în parteneriat cu bibliotecile
care dispun acum de resurse în limba engleză au avut loc pentru elevii din
şcolile incluse în proiect. În primul rând, ca urmare a participării la activităţile
proiectului, a crescut şi s-a îmbunătăţit cooperarea şi colaborarea dintre
profesorii de limba engleză şi bibliotecarii din comunităţile locale. Multe dintre
orele de limba engleză se desfăşoară în cadrul bibliotecilor, profesorii având
acum la dispoziţie materiale în limba engleză (cărţi şi DVD-uri) pe care le
folosesc ca materiale auxiliare la manualele pe care le utilizează la clasă. În
acest fel, îi ajută pe elevi să-şi dezvolte abilităţile de comunicare în limba
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engleză, de scriere (prin organizarea unor sesiuni de scriere creativă), să-şi
îmbogăţească vocabularul, să-şi dezvolte cunoştinţele generale şi de limba
engleză şi să înveţe prin descoperire şi prin experimentare.

Pentru profesori, ţinta a fost de a organiza 6 activităţi în colaborare cu
biblioteca din fiecare comunitate locală participantă la proiect. În ciuda tuturor
problemelor create de pandemia din prezent, s-au găsit soluţii, iar profesorii
s-au declarat încântaţi de această iniţiativă, descriind-o ca pe o „experienţă
minunată” şi apreciază faptul că „aceste resurse pot fi folosite de toţi locuitorii
satului, chiar şi de către adulţi, dacă vor să înveţe limba engleză.”

4. Impactul proiectului

În anul 2020, Consiliul Britanic a realizat un raport independent de evaluare a
programului, în cadrul căruia au răspuns la chestionare online 100 de profesori şi
18 facilitatori locali şi au participat la interviuri individuale online câte doi profesori
din fiecare TAG, câte un facilitator local din fiecare judeţ, patru formatori şi
nouă inspectori şcolari de specialitate. Principala concluzie este că programul
„English for the Community” este foarte eficient, extrem de apreciat de către
participanţi şi, mai presus de toate, a produs o transformare reală în ceea ce
priveşte practicile din clasă, înţelegerea şi atitudinile profesorilor. În plus, proiectul
a redus sentimentul de izolare printre profesori şi i-a ajutat să înţeleagă faptul că
nu sunt singuri în faţa provocărilor din sălile de clasă.

Motivaţii ale profesorilor pentru participarea la proiect:
„Oraşul meu este unul mic unde nu se întâmplă niciodată nimic.”
„Îmi place să întâlnesc alţi profesori. Pentru că în şcoala mea sunt singurul
profesor de limba engleză, am simţit nevoia să comunic cu alţi colegi, să
împărtăşim idei şi să discutăm despre experienţa noastră la clasă.”
„Este o oportunitate grozavă pentru că, fiind singurul profesor de engleză
în şcoala mea, nu am pe cine să întreb sau cu cine să discut despre
problemele pe care le am uneori la clasă, iar acest lucru este extrem de
important pentru un începător.”

Conform raportului „English for the Community. Independent Evaluation
Report”, proiectul are impact pozitiv asupra celor implicaţi, în primul rând
pentru că a redus sentimentul de izolare pe care îl aveau profesorii la început
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şi i-a făcut să înţeleagă că nu sunt singuri în faţa provocărilor de la clasă.
Peste 93% dintre profesorii participanţi recunosc că participarea la proiect
i-a ajutat să ofere elevilor lecţii de mai bună calitate, iar 94% dintre ei spun
că datorită proiectului au devenit mai entuziaşti în legătură cu dezvoltarea
lor profesională. Mai mult, proiectul a produs schimbări şi în ceea ce priveşte
starea de spirit a profesorilor care acum sunt mai încrezători, mai deschişi la
nou şi mai dornici să inoveze. În jur de 90% dintre ei folosesc cu uşurinţă şi
cu încredere tehnologia în cadrul orelor pe care le predau şi au învăţat să
folosească manualele în maniere mult mai creative. Mai în detaliu, cele mai
mari schimbări se referă la predarea gramaticii în manieră mai comunicativă,
creşterea interactivităţii lecţiilor (profesorii apelează mai des la munca în
echipă sau în perechi a elevilor), utilizarea mai frecventă a tehnologiei (atât
pentru planificarea şi realizarea orelor, cât şi pentru accesarea resurselor),
sporirea oportunităţilor alocate elevilor pentru exersarea pronunţiei, utilizarea
în mai mare măsură a jocurilor, în special pentru a testa vocabularul şi
gramatica, dar şi pentru a preda conţinuturi noi.

Impactul pozitiv se resimte şi în ceea ce îi priveşte pe elevi – aceştia au
devenit mai motivaţi, mai interesaţi şi mai încrezători să înveţe şi să utilizeze
limba engleză. Peste 88% dintre elevi au acum mai multe oportunităţi de a
vorbi limba engleză în timpul orelor.

Câţiva dintre factorii care au dus la eficienţa programului sunt: participarea
voluntară din partea profesorilor şi a facilitatorilor locali, conţinuturile care
răspund nevoilor reale ale participanţilor, tehnicile şi activităţile cu caracter
practic pe care profesorii le pot aplica uşor la ore, calitatea materialelor de
dezvoltare profesională puse la dispoziţia profesorilor, pregătirea şi motivaţia
de care dau dovadă facilitatorii locali care oferă sprijin constant profesorilor,
mediul de învăţare pozitiv, relaxat şi deschis din cadrul TAG-urilor, unde
profesorii se simt înţeleşi, sunt ajutaţi şi nu sunt judecaţi, şansa pe care o au
profesorii să înveţe cu şi de la alţii, sentimentul de apartenenţă creat în cadrul
TAG-urilor sau interacţiunea constantă dintre profesori.

Rezultatele evaluării aduc dovezi clare că „English for the Community” este un
program de succes care aduce cu el schimbarea pozitivă în ceea îi priveşte pe
profesori, având efect pozitiv asupra unui număr însemnat de elevi. De asemenea,
programul este un model de bună practică în ceea ce priveşte dezvoltarea
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profesională a cadrelor didactice, acestea beneficiind de sesiuni colaborative,
practice, orientare spre învăţare, şi nu în ultimul rând, organizate de profesori.

TAG-urile create la nivelul proiectului sunt o oportunitate pentru profesorii
participanţi să reflecteze asupra propriei experienţe de predare, dar şi să
înveţe, aceştia devenind mai încrezători în a folosi metode noi în activitatea
de la clasă.

Figura nr. 7. Decernarea certificatelor pentru formatori şi facilitatorii locali
Sursa: arhiva personală

5. Etapa a doua

În luna martie 2021 a debutat etapa a doua a proiectului „English for the
Community”, iar aceasta se va desfăşura până în 2023. Pentru această
nouă etapă sunt prevăzute 9 întâlniri în cadrul TAG-urilor, iar prima dintre
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ele a avut loc în luna aprilie, tema fiind predarea la distanţă. Alte teme vizează
starea de bine a profesorilor, evaluarea online, neurodiversitatea în clasă,
dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice secolului XXI, predarea în
timpul pandemiei sau predarea diferenţiată. Toate aceste teme au fost
selectate astfel încât să răspundă nevoilor reale pe care profesorii implicaţi
în proiect le au în acest moment.

O atenţie deosebită este acordată contextualizării locale, iar acest lucru se
realizează prin discuţiile pe care le au membrii fiecărui TAG referitoare la
problemele locale cu care se confruntă, dar şi soluţiile şi strategiile pe care le pot
folosi împreună astfel încât predarea să devină eficientă. Mai mult, profesorilor
li se oferă ocazia de a deveni mai implicaţi, unele dintre activităţi fiind realizate
chiar de ei, acesta fiind unul dintre scopurile principale: responsabilizarea mai
mare a participanţilor. În plus, etapele de reflectare şi planificare pe care le
realizează profesorii includ exemple şi dovezi de transfer la clasă a tehnicilor şi
metodelor învăţate, alături de poveşti de succes din partea elevilor care beneficiază
indirect de proiectul „English for the Community”.
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