English is fun!

Deși drumul spre performanță este uneori marcat de obstacole, deși unii renunță ușor chiar dacă
“maratonul” nu a început încă, sunt totuși cei dedicați și hotărâți să facă mai mult, să călătorească pe drumul
mai puțin bătătorit și să iasă din mulțime. Astfel, cunoașterea limbii engleze atinge un rang înalt susținut nu
numai de numărul mare de participanți la variatele noastre activități, dar și de rezultatele frumoase obținute.
Și ca să nu devin nici poet, nici filosof, am să vă povestesc ceea ce am făcut noi ca dascăli împreună cu
elevii noștri.
În acest an școlar, totul a început în noiembrie 2017 cu Spoken English, un concurs desfășurat la Iași
și la care au participat 40 de elevi de la Colegiul Național ,,Dimitrie Cantemir”. Fiind foarte bine pregătiți,
aceștia au obținut 23 de premii I, 10 premii al doilea și 7 premii al treilea. Suntem foarte bucuroși pentru că
aceștia au reușit să depășească cu brio emoțiile asociate vorbitului în public și au uimit cu ideile lor
evaluatorii celor două secțiuni – Impromptu și Prepared Speech. Bucuria lor a fost împărtășită și de
doamnele profesor Roxana Ciugudean, Gabriela-Felicia Filip și Crina Drug, care au îndrumat acești tineri
dornici de performanță.
Ducând povestea mai departe, vă voi împărtăși câteva lucruri despre Public Speaking, o altă
competiție menită să ducă oratoria la rang de artă. Începând cu faza locală pe care doamna profesor
Gabriela-Felicia Filip a coordonat-o în școala noastră. Astfel, am avut șansa să descoperim o serie de tineri
cu puncte de vedere clar evidențiate în discursurile lor și care au reușit să se califice la faza județeană. Nu
mare ne-a fost surpriza să aflăm că Andrioaie Daria (X C), Aghinea George-Cristian (X D) și Paraschiv
Tudor-Andrei (X F) s-au calificat la faza regională. Performanța lor nu s-a oprit acolo întrucât Aghinea
George-Cristian și Popa Tudor- Andrei au participat la faza națională la care Tudor a obținut locul al doilea.
Ambii elevi au fost coordonați de doamna profesor Gabriela-Felicia Filip. Dar să nu îi uităm pe Drăgan
David-Andrei (VII)- (coordonator profesor Ariton Iulia) și Popa Tudor-Valentin (IX E) care ne-au făcut
mândri obținând premiul al doilea și premiul I la grupa de vârstă 12-15 ani.
Și așa ajungem cu povestea noastră la Olimpiada de limba engleză. Munca asiduă a elevilor noștri de
gimnaziu și liceu nu a rămas fără rezultate deosebite. Vorbind de cei ,,mici”,
Monica-Cristina Ferenț (VII) - (coordonator prof. Drug Crina-Adina) a obținut
premiul I, iar Apostu Răzvan (VII), Secară Maria (VII), Boholțeanu Radu (VIII) (coordonator prof. Ciugudean Roxana) și Boghici Kevin-Antonio (VIII) premiul al
treilea la faza județeană a acestei olimpiade. O săptămână mai târziu, la începutul
lui martie 2018, elevii de liceu au repetat performanța celor de gimnaziu și au
obținut trei premii I – Drăgan Daria-Maria (IX C) – Secțiunea A (coordonator prof.
Frățilă Alina), Andrioaie Daria-Maria (X C) și Hârbuleanu Alex (X C), ambii la
Secțiunea B (coordonator prof. Drug Crina-Adina). Aceștia au ajuns în etapa de
baraj în urma căreia Drăgan Daria-Maria s-a calificat la faza națională ce s-a
desfășurat la Constanța și la care a obținut mențiune cu un frumos rezultat de 97 de puncte. Dar să nu îi

uităm și pe ceilalți elevi ai noștri care au muncit mult și au adus cu ei rezultate deosebite de la faza județeană
atât la Secțiunea A cât și la Secțiunea B – 3 premii al doilea (Marinescu Miruna-Andreea, Alecu VictorAdrian, Ungureanu Alexandra-Maria); 2 premii al treilea (Botezatu Smaranda, Gotschick Clara-Maria) și 5
mențiuni (Popa Tudor-Valentin, Filip Maria-Bianca, Paraschiv Tudor-Andrei, Dima Elena-Mădălina, Melu
Maria-Manuela). Pentru aceste rezultate frumoase trebuie să ii felicităm atât pe elevi cât și pe doamnele
profesor din catedra de limba engleză a Colegiului Național ,,Dimitrie Cantemir” – Ariton Iulia, Ciugudean
Roxana, Drug Crina-Adina, Filip Gabriela-Felicia, Frățilă Alina și Olaru Ioana.
Și ca să încheiem povestea noastră frumoasă, vă invităm să luați parte la toate activitățile pe care
profesorii colegiului nostru le organizează și desfășoară, să vă înscrieți la pretestări KET, PET, FCE, CAE
sau IELTS, să susțineți examene internaționale în limba engleză și să aplicați cu succes la universități din
străinătate folosindu-vă de toate competențele și abilitățile dezvoltate de-a lungul celor patru ani alături de
noi.

The end!

