Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” din Reghin, selectat pentru
”JUVENES TRANSLATORES” 2020

Organizat de Direcția Generală Traduceri a Comisiei
Europene din 2007 pentru promovarea limbilor străine în școli
în acest an Juvenes Translatores se desfășoară pe platforma
oficială a Concursului și prin videoconferință , deoarece din
cauza situației generate de Covid-19 foarte multe școli din UE
sunt închise.
Prima participare 2013
,,La Liceul Tehnologic Lucian Blaga povestea a început în 2013, a
fost primul an în care am înscris școala pe platformă și de atunci în
fiecare Septembrie. Și am sperat că poate avem noroc și vom fi selectați,
ceea ce s-a și întâmplat în acest an crucial, 2020.
Înainte de scenariul roșu, a venit vestea!
Am primit un e-mail la mijlocul lunii Octombrie de la Direcția
Generală Traduceri al Comisiei Europene, în care eram anunțată
de selectarea școlii noastre în competiția din acest an. Vestea a venit cu
puțin timp înainte de a intra în scenariul roșu datorită incidenței ridicate
la nivelul municipiului Reghin, astfel organizarea Preselecției, pentru
desemnarea participanților, în mediul online a devenit o certitudine ,
povestește Kosztan Katinka.
Clasă virtuală pentru etapa pe școală
”Împreună cu colegele profesoare de la Catedra de Limbi Moderne am
pus la punct toate detaliile, am creat o clasă virtuală, și în data de 13
noiembrie 2020 s-a desfășurat etapa pe școală via conferință MEET.
Competiția a fost foarte strânsă și personal m-a bucurat deschiderea și
interesul elevilor față de un proiect de asemenea anvergură. S-au
înscris 16 elevi, am avut 17 traduceri, deoarece o elevă s-a înscris pentru
2 secțiuni”, continuă coordonatoarea .

Echipa reprezentativă a școlii

”În urma rezultatelor echipa care va reprezenta liceul nostru la Concursul European de Traduceri
Juvenes Translatores, 2020 este formată din: Bejan Sarah (11C, Română-Engleză), Biró
Szende (11 B, Engleză-Maghiară), Mailat Dorotea (12C, Engleză – Română), Peter Amalia (11A,
Engleză – Română), Somodi Denise (11A, Franceză-Română). Concursul se va desfășura Joi, 26
noiembrie 2020 , în intervalul orar 11-13 (ora României). “, a declarat Profesor coordonatorKosztan Katinka, Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin.

Despre Concurs:
Tema anului 2020 este: “Navigating in challenging times – together we are stronger” (,,Cum să
ţinem piept vremurilor dificile – împreună suntem mai puternici” )
Elevii pot decide limba textului sursă și în ce limbă doresc să îl traducă, condiția este să fie dintre
limbile oficiale ale UE. Participanții au dreptul de a folosi dicționare tip carte și trebuie să încarce
traducerile pe platformă. Se alege cea mai reușită traducere din fiecare țară, dar pot fi obținute si
Mențiuni Onorabile.
Câştigătorii – câte unul din fiecare ţară – vor fi anunţaţi până la începutul lunii februarie 2021. În
cazul în care condiţiile o vor permite, ei îşi vor primi premiile în primăvara anului 2021 în cadrul
unei ceremonii desfăşurate la Bruxelles.
Profesorul coordonator al fiecărei școli trebuie să înscrie școala pe o platformă, apoi urmează etapa
selecției – fiind efectuată în mod aleatoriu cu ajutorul calculatorului.

In etapa următoare se califică 705 școli din statele membre UE; Numărul școlilor participante din
fiecare țară va fi egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în Parlamentul European (33
în cazul României).
(Lista scolilor selectate -2020 https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/developyour-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_ro
Dacă școala este selectată, poate desemna 2-5 participanți la concurs. Elevii pot fi de orice
naționalitate, însă trebuie să aibă vârsta de 17 ani. (născuți în 2003 pentru ediția 2020 al
concursului).

Succes participanților!

