
 
English for the community - un nou proiect derulat la  
Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești 

 
 Într-o zi frumoasă de vară din 2019 am aflat că, în urma unei selecții organizată de British 
Council România (Consiliul Britanic), Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești a fost 
propusă să facă parte din proiectul ”English for the community”, alături de alte 12 biblioteci din țară, 
proiect organizat în parteneriat cu Romanian - American Foundation (RAF). Cheia proiectului sunt cei 
nouă Country Trainers - fiecare dintre ei fiind responsabil pentru o zonă, în cadrul căreia oferă 
susținere și training pentru formarea unui Teacher Activity Group. Ulterior, fiecare Teacher Activity 
Group va fi gestionat de către doi facilitatori locali care trăiesc și predau în zonele respective. Fiecare 
locație a fost selectată datorită potențialului deosebit pentru dezvoltarea ecoturismului. Sunt unele 
dintre cele mai frumoase zone din România, însă totodată zone în care oportunitățile de angajare 
pentru tineri sunt reduse, ceea ce îi forțează să migreze către orașe mai mari din țară sau în străinătate. 
Predarea eficientă și învățarea limbii engleze le oferă tinerilor șansa de a-și dezvolta abilități 
lingvistice care îi vor ajuta să își găsească locuri de muncă în comunitatea lor - în ecoturism, de 
exemplu - și astfel să susțină mai departe comunitatea. Proiectul English for the Community urmărește, 
în paralel, să susțină și bibliotecile din locațiile vizate, inclusiv prin încurajarea utilizării resurselor 
digitale și dezvoltarea unor abilități civice. Modelul proiectului poate fi replicat pentru a susține 
dezvoltarea unui model eficient altor grupuri, în locații diferite sau la altă scară, obținând astfel un 
impact pozitiv, sustenabil și de lungă durată în comunități, pentru a contracara riscul șomajului. 
 În cadrul acestui proiect desfășurat în prima parte a anului 2020, biblioteca noastră a fost dotată 
cu cărți, CD-uri cu filme și muzică în limba engleză, care sunt expuse în bibliotecă, formând un colț cu 
resurse în limba engleză – English Language Corner. Aceste resurse se adresează tuturor membrilor 
comunității, atât copii cât și adulți, putând fi consultate în spațiul bibliotecii, dar pot fi împrumutate și 
acasă.  British Council a organizat în luna noiembrie a anului trecut, la Râșnov, un curs de inițiere al 
cărui scop a fost să ne ofere idei despre cum putem folosi aceste resurse, astfel încât, în colaborare cu 
doamna profesoara de engleză, Irina Balan, să putem organiza activități interesante pentru copii și 
tinerii din comunitate. 
 După curs bibliotecarii și profesorii de engleză participanți la proiect urma să organizeze câte o 
activitate pe lună, timp de șase luni, în bibliotecă, pornind de la resursele English Language Corner. 
Aceste activități puteau fi: cluburi de lectură, sesiuni storytelling, reading challenges, proiecții de 
filme, care să împletească studiul limbii engleze cu educația nonformală.  Datorită crizei medicale din 
țară și condițiilor impuse de aceasta am reușit să desfășurăm doar trei din cele șase activități propuse, 
restul desfășurându-se online. 
 Din fondurile primite cu titlu de donație din partea British Council (400 dolari) am reușit să 
achiziționăm  un laptop și un flipchart magnetic, extrem de utile în desfășurarea activităților viitoare 
din bibliotecă. 
 Pe această cale, mulțumim British Council pentru toate resursele donate bibliotecii, și în mod 
deosebit aducem mulțumiri mentorilor noștri, Alina Constantinescu și Andreea Stroica. 
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