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Sala de spectacole a 
Casei de Cultură din Chi-
tila i-a găzduit pe cei care 
au iniţiat, sprijinit şi deru-
lează iniţiativa E.L.P.Y. 

 
Protagonişti de 
onoare

Din partea Ambasa-
dei S.U.A. au fost pre-
zenţi Darrin J. Kowitz, di-
plomat la secţia politică, 
în departamentul Drep-
turile Omului, şi  Corne-
lia Vlaicu, asistent cultu-
ral în biroul de diplomaţie 
publică. 

P r i n  i n t e rmed i u l 
Am basadei e asigura-
tă finanţarea integrală a 
 cursurilor, pentru copiii 
din Chitila.  

Dir. Magda Ilie şi vi-
cele Ionuţ Ilie au repre-
zentat Asociaţia Română 

pentru Sprijin şi Iniţiativă 
Comunitară (A.R.S.I.C. 
România) – ca ONG iniţi-
atoare a programului. 

La festivitate a parti-
cipat şi Daniela Barbu, in-
spector în cadrul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean 
(I.Ş.J.) Ilfov. 

Buni parteneri şi 
amfitrioni

Din partea conducerii 
Şc. gimn. „Prof. Ion Vişo-
iu” - ca partener şi gaz-
dă a evenimentului - i-au 
însoţit pe oaspeţi şi copii 
dir. Ştefania Duminică şi 
dir. adj. Anca Palamar. La 
fel,  prof. de engleză Ma-
ria Tilibaşa şi Alina Cos-
tache.  

Principalii beneficiari 
ai iniţiativei educaţiona-
le sunt elevii cls. V-VII ai 

şcolii. La festivitate, ei au 
fost vedetele asupra că-
rora s-a îndreptat atenţia  
afectuoasă a asistenţei. 
În public s-au aflat părinţi 
sau rude ale lor. Aplau-
zele le-au răsplătit spec-
tacolul artistic de cânte-
ce, dansuri şi mini-inter-
viuri colocviale. Copiii  au 
pictat frumos, pe bileţele, 
întrebări în limba engle-
ză, iar invitaţii le-au tras 
la sorţi şi au răspuns. 

Între părinţi am în-

tâlnit o bună cunoştinţă 
a noastră, Magdalena Ta-
maşi, antrenor la CS Chi-
tila şi CS Karate Chitila, 
care a însoţit-o pe fiica 
sa, Maria Bianca, elevă în 
cls. a V-a a şcolii gazdă.     

Pedagogie 
modernă, 
comunicare şi joc

„Elevii au fost selec-
taţi în urma unor inter-
viuri şi aplicaţii. Ei vor fi 

la cursuri în afara ore-
lor de şcoală şi în vacan-
ţe. Structura programului 
de predare e adaptată lor, 
folosind activităţi interac-
tive, de învăţare prin joc, 
comunicare, implicare în 
proiecte comunitare, în-
tâlniri cu cetăţeni ameri-
cani implicaţi în volunta-
riat”, ne-a declarat Mag-
da Ilie, dir. A.R.S.I.C. Ro-
mânia.  

Opinii şi vocaţia 
încrederii

Darrin J. Kowitz, 
Ambasada S.U.A.: „Mă 
bucur că sunt cu voi. 
Acest program este unul 
dintre cele mai importan-
te ale Ambasadei S.U.A. 
şi e răspândit în toată lu-
mea. Limba engleză e 
cea mai folosită limbă în 
lume, în diverse domenii: 
diplomaţie, afaceri, ştiin-
ţă, comunicaţii etc. E im-
portant să o cunoaşteţi. 

(…) Despre mine: 
sunt diplomat, am lucrat 
în Ungaria, Brazilia, vor-
besc limba portugheză. 
Sunt din statul Michigan. 
El are forma geografică 
a unei palme. (…) După 
ceremonie, copii, vă invit 
să stăm de vorbă despre 
America şi nu numai, vă 
voi răspunde la orice în-
trebări. Sigur, ne vom re-
întâlni şi vom vedea pro-
gresele voastre”.

Ştefania Dumini-
că, dir. Şc. gimn. „Prof. 
Ion Vişoiu”: „Suntem 
foarte onoraţi să vă avem 
încă o dată alături de noi 
pe dv., reprezentanţii Am-
basadei S.U.A., ai Inspec-
toratului Şcolar Judeţean 
şi ne bucurăm că derulăm 
încă un proiect alături de 
A.R.S.I.C., care contribuie 
la asigurarea unei educa-
ţii cu rezultate excelente.     

(…) Acest program le 
oferă elevilor posibilităţi 
multiple pentru viitor. Să 
nu uităm că “Viitorul înce-
pe acum”. Aşa scrie şi pe 
sigla şcolii noastre. (…) Vă 
mulţumim şi vouă, dragi 
părinţi, că sunteţi alături 
de noi, în permanenţă.”

Daniela Barbu, in-
sp. IŞJ Ilfov: “Ne bu-
curăm foarte mult că 
A.R.S.I.C. a adus acest 
program la Chitila şi ia-
tă că acum îi inaugurăm 
a II-a ediţie.  (…) Odată 
cu învăţarea limbii engle-
ze, copiii capătă noi com-
petenţe de comunicare, 
de acomodare socială, de 
exprimare verbală prin 
artă, prin joc şi mişcare. 
Este un plus educaţional 
şi formativ important în 
dezvoltarea lor”.  

Iar tezaurul dobândit 
de ei îi va  însoţi mereu, 
am adăuga noi.  Căci, 
scria Lucian Blaga, „Copi-
lăria e inima tuturor vâr-
stelor”.

actuaLItatE

Chitila. Program educativ de succes, finanţat de S.U.A.

„Limba engleză 
pentru tineret”, 
la a II-a ediţie
Pentru al II-lea an consecutiv, S.U.A. şi-a 
trimis la Chitila reprezentaţii oficiali ai 
Ambasadei sale din România, pentru o 
festivitate emoţionantă. Luni, 18 martie 
- la Casa de Cultură „Tudor Arghezi” - ei 
au onorat continuarea finanţării unui 
program educaţional, dovedit a fi un 
succes. În original, el se numeşte „English 
Language Program for Youth” (E.L.P.Y.) şi 
are traducerea în titlul nostru.
22 de elevi ai Şc. gimn. „Prof. Ion Vişoiu”, 
din oraş, alcătuiesc noua serie anuală, 
de cursanţi. Ei şi-au primit diplomele 
de admitere în  acest program special 
de învăţare a limbii engleze, specific 
americane, cu o  pedagogie inedită, 
modernă, interactivă, altfel decât la orele 
de clasă. 

Eugen DichisEanu

Darrin J. Kowitz Ştefania Duminică
Cornelia Vlaicu şi 
Darrin J. Kowitz Magda Ilie şi Ionuț Ilie

Copiii din Chitila - admişi în 
programul finanțat de Ambasada 
S.U.A. în România – cadre 
didactice şi oaspeți de onoare

Magdalena Tamaşi, în dialog cu 
elevii şi ceilalți părinți

Bună-dispoziție şi cordialitate, la 
festivitatea înmânării Diplomelor 

de admitere, în E.L.P.Y. 

Se trag la sorți bilețelele cu 
întrebări surpriză, puse de copii 


