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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Proiectul „English 4 Kids” continua la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și în 
2020 

 
 Gândit ca un club de limbă, civilizație și cultură engleză, English 4 Kids a urmărit încă de la primele 
ediții familiarizarea copiilor cu noțiuni fundamentale de limba engleză și civilizație, prin intermediul unor 
metode cât mai atractive. Proiectul a debutat în anul 2019 și a avut ca scop învățarea limbii engleze în cadrul 
inedit și mai puțin formal oferit de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, folosind fondul de carte și de filme 
didactice pe care instituția îl deține în colecțiile sale. 
 Proiectul English 4 Kids s-a bucurat încă de la prima ediție de un larg interes din partea comunității 
locale iar rezultatele și feed – back-ul pozițiv au determinat luarea deciziei de a continua proiectului și în anul 
2020, astfel încât un număr cât mai mare de copii să beneficieze de lecții gratuite de învățare a limbii engleze, 
în spațiul prietenos al bibliotecii. 
 Prima ediție din acest an a Clubului English 4 Kids va avea loc vineri, 10 ianuarie 2020, între orele 
17:00 și 18:00, la Secția pentru Copii a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Tema de studiu este My 
Town iar participanții coordonați de prof. Diana Mortura vor recapitula cunoștințele dobândite anterior și vor 
acumula noi cunoștințe prin intermediul cântecului și jocului didactic, a vizionării unor filmulețe și prin lecturi 
din cărți ce pot fi împrumutate și acasă, pe baza permisului de bibliotecă.  
 Clubul de învățare a limbii engleze English 4 Kids are loc lunar și este organizat de Consiliul Județean 
Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia. Proiectul face parte din programul 1.USERS/ 1.21. English 4 Kids, parte componentă a Proiectului 
Managerial pentru perioada 2017 – 2020. 
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