
 

 

 

 

Curs National Geographic Learning - “English for the Citizen of Tomorrow” 

           

Participanți: copii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani  

Perioadă desfășurare: anul educațional 2020-2021 

Durată ședință: 1 oră/săptămână   

 

Introducere curs: 

Metoda de predare a cursului este una predominant interactivă, în care elevii sunt încurajați și 

motivați în permanență să își exprime liber și creativ ideile. 

Programa cursului va urmări structura manualelor Perspectives de la editura National 

Geographic Learning, iar unitățile vor include teme variate, de interes actual pentru copii și adolescenți 

si video-uri de la renumitele conferințe TED. 

 

Printre temele abordate, se numără: 

➢ Descrierea emoțiilor si felul în care le transmitem în mediul online 

➢ Încălzirea globală și implicarea tinerilor în activismul legat de problemele de mediu curente 

➢ Tendințele în consumul de mâncare: street food în diferite țări; vegetarian sau vegan ocazional 

și influența acestei alegeri asupra mediului 

➢ Cum putem să producem haine, astfel încât procesul să fie unul ecologic 

➢ Comunicarea sec. XXI: 10 modalități pentru a avea o comunicare eficientă,  

comunicarea interculturală și cum putem construi punți, între culturi din colțuri diferite ale lumii 

➢ Tipuri de divertisment și modalități creative prin care ne putem bucura de ele, fără să plecăm 

de acasă 

Prin dezbaterea temelor din diferite perspective, aceștia își vor dezvolta abilitățile de gândire critică 

și vor dobândi strategii de evaluare a informațiilor nou întâlnite, pentru a-și putea forma propriile opinii 

și idei. 

Materialele folosite la curs sunt menite să dezvolte abilitățile de comunicare, colaborare și 

creativitate ale cursanților și să le îmbogățească cunoștințele generale, astfel încât să se dezvolte atât 

intelectual, cât și la nivel de inteligență emoțională. 

La finalul cursului, elevul va fi un global citizen, un “cetățean al lumii” conștient de societatea 

în care trăiește și problemele cu care se confruntă și încrezător în a găsi soluții pentru impedimentele 

viitorului. 

 

 



 

 

 

Cerințe minime pentru înscriere: 

➢ nivel de cunoștințe intermediar (B1)/ intermediar superior (B2). 

 

Criterii de selecție:  

➢ În vederea participării la curs, copiii vor susține online un test în limba engleză. 

 

Profesor coordonator: Adriana Codilinschi – profesor de limba engleză 

 


