
Ce înseamnă “Engleza pentru Viață”?

Din dragoste pentru copii și din convingerea că o educație de calitate le poate schimba 
perspectivele, Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat proiectul “Engleza pentru 
Viață”. “Engleza pentru Viață” este un program amplu prin care asociația își propune să schimbe 
viitorul copiilor din medii defavorizate, prin ore nonformale de limba engleză. Învățarea prin 
metode nonformale are ca beneficiu, pe lângă acumularea informațiilor ce fac obiectul studiului,
dezvoltarea personalității și formarea caracterului.

Cum funcționează proiectul?

Echipe de 2, 3, 4 sau chiar 5  voluntari  predau engleza timp de o oră și jumătate, prin joc, unei 
grupe de 5-20 copii, grupați în funcție de vârstă și de nivelul lor de limba engleză. Activitățile 
pun accentul pe dezvoltarea inteligenței emoționale prin stimularea încrederii în forțele proprii, a 
capacității de concentrare și a abilităților sociale, de relaționare și comunicare. Totodată sunt 
promovate concepte precum empatia, toleranța, spiritul de echipă, fair-play-ul, grija și respectul 
pentru cei din jur, încrederea și respectul de sine, adesea neglijate în educația copiilor cu 
oportunități reduse. “Activitățile îi încurajează pe copii să devină mai comunicativi și sociabili, 
să dobândească mai multă încredere în ei înșiși și să își trateze colegii cu respect și 
camaraderie.”, spune profesor Nicoleta Dinescu, membru fondator al asociației.

Metoda de predare

Metodele de predare a limbii engleze folosite în cadrul proiectului stimulează interesul copiilor 
prin jocuri didactice, cântece și concursuri, iar marionetele Ziggy si Zaggy devin, cu timpul, 
prietenii lor și îi ajută să îndrăgească limba engleză și să învețe fericiți.

Proiectul “Engleza pentru Viață” a câștigat în septembrie 2013 European Language Label 
Award, premiul pentru inovație și originalitate în domeniul predării și învățării limbilor străine, 
acordat de ANPCDEFP, Comisia Europeană.

Evoluția programului. Extindere națională

Proiectul a debutat în București, în iunie 2013, cu 26 de voluntari care au predat engleza în 5 
centre sociale din București și un centru din Petrila. În Adjud, proiectul a demarat începând cu 
anul școlar anul 2013-2014. În prezent, proiectul Engleza pentru Viață se desfășoară în centrul 
din cadrul Liceului Teoretic ’’Emil Botta”, sub coordonarea doamnei profesor Boncea Mihaela-
Izabela. Sunt 30 de voluntari din clasele a X-a – a XII-a, care pun suflet în ceea ce fac și dăruiesc 
din timpul lor, pentru ca cei 120 de beneficiari cu vârste cuprinse între 4  și 12 ani să se bucure 
de beneficiile acestui program,  dar mai ales să fie comunicativi, să aibă încredere în ei și în 
ideile lor, să fie toleranți cu cei din jur, lipsiți de prejudecăți, optimiști, dornici să se ajute între ei
și să își îmbunătățească abilitățile de comunicare prin joc și activități de educație non-formală.  . 
Voluntarii au ca mentori profesori din cadrul Shakespeare School și pe  doamna profesor Boncea 



Izabela, care îi ajută să devină la rândul lor formatori pentru copiii din centrele Shakespeare 
School pentru Educație.



Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt voluntarii, majoritatea liceeni si studenți, buni 
cunoscători ai limbii engleze. Prin implicarea în proiect și lucrul cu copiii ei devin mai 
încrezători în forțele proprii, mai deschiși, mai serioși în îndeplinirea sarcinilor, mai responsabili, 



mai toleranți, mai lipsiți de prejudecăți, mai optimiști, mai dornici să ajute și își îmbunătățesc 
abilitățile de comunicare.

Aproximativ 110 copii au beneficiat de program pe timpul modulului de vară. 2014 a însemnat 
extinderea în București și lansarea națională a programului. În București proiectul s-a desfășurat 
în 24 de centre, cu ajutorul a 120 voluntari. De asemenea, s-au deschis noi centre în Ploiești, 
Băicoi, Vălenii de Munte și Trusești (Botoșani) pentru a susține orele de limba engleză prin 
metoda Ziggy si Zaggy. Se vor deschide în curând noi centre in Ploiești și în Sinaia.

Lista partenerilor Asociației Shakespeare School pentru Educație este:

Asociația “Ana si Copiii”

SOS Satele Copiilor Romania

Fundația “Sfântul Dimitrie”

Centrul Comunitar “Generații” – Fundația Principesa Margareta

Fundația “Chance for Life”

Fundația “Regina Maria”

Asociația “Sfântul Arhidiacon Ștefan”

Școala nr. 64

Centrul de zi “Sfânta Sofia”

Asociația “Sfântul Stelian”

Centrul Comunitar “Icoanei”

Fundația “Viitor pentru Copiii României”

Fundația pentru Copii în Dificultate

DGASPC Sector 2 – Centrele de zi din cadrul școlilor 4, 25, 26, 58, 62, Centul de plasament 
“Casa din Tei”, Centrul de plasament “Pinocchio”, Centrul de zi “Cireșarii”

DGASPC Sector 3 – Centrul de zi “Licurici”

DGASPC Sector 6 – Centrul de zi din cadrul Școlii nr. 279, Fundația Sfântul Andrei

Fundația “Salvați Copiii” – Petroșani

Liceul Teoretic “Emil Botta” – Adjud

Centrul “Cireșarii” – Ploiești

Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Maria” – Vălenii de Munte

Complexul de Servicii Comunitare “Raza de Soare” – Băicoi



Alătură-te proiectului “Engleza pentru Viață”!

Asociația Shakespeare School pentru Educație face un apel la voluntariat și invită tinerii (15-30 
de ani) sî se alăture proiectului “Engleza pentru Viață”. Tinerii care au avut șansa de a primi o 
educație de calitate si stăpânesc limba engleză foarte bine sunt îndemnați să se alăture spre a 
dărui  bucurie copiilor prin joc, încurajare și toleranță.

“Dăruiește din timpul, cunoştinţele, abilităţile şi entuziasmul tău si devino voluntar „Engleza 
pentru Viata”! Vei primi la rândul tău multă recunoștință, iar bucuria pe care o vei vedea pe 
chipul copiilor îți va însenina viața. Sentimentul că ai putut face chiar o mica schimbare în 
viitorul cuiva e de neprețuit.”, spune Irina Alionte, președintele asociației, în apelul adresat 
tinerilor.

Voluntarii pot fi elevi, studenți sau tineri pasionați de limba engleza, care pot dărui din timpul lor 
și își doresc sa lucreze cu copiii. Nu este necesar ca ei să aibă experiență de predare sau de lucru 
cu cei mici.

Asociația organizează training-uri pentru voluntari privind metodele de predare nonformale și 
modul în care se îmbină învățarea limbii engleze cu formarea caracterului, iar voluntarii sunt 
îndrumați de profesorii Shakespeare School pe tot parcursul proiectului.

Cei care doresc sa se implice in proiect sunt rugați să trimită un CV si o scurtă scrisoare de 
motivație în limba engleza la adresa office@asociatiapentrueducatie.ro. Cei care doresc sa 
activeze în Adjud o vor contacta pe doamna profesor Boncea Izabela la adresa de e-mail 
kitty_sor@yahoo.co.uk .
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