
 
 

AVIZAT DIRECTOR, 
PROF.  

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA 
AN ȘCOLAR:    2019-2020                                                                                     

 
ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 

   (Activitate extracurriculară) 
 
 

 
        
   
      Argument 
 

     Uniunea Europeană investește în prezent aproximativ 1 miliard de euro anual în 

promovarea competențelor lingvistice și a altor competențe prin inițiative precum Erasmus, 

care permit studenților din învățământul superior să își petreacă o parte din perioada de studii 

sau de formare profesională prin obținerea unui loc de muncă într-o altă țară. Mai mult de 

400 000 de persoane, mai ales tineri, beneficiază de granturi din partea UE în fiecare an, prin 

intermediul programelor Erasmus (învățământ superior), Leonardo da Vinci (formare 

profesională) și Tineretul în acțiune (voluntariat/muncă pentru tineret) pentru a munci, studia 

sau a activa ca voluntar în străinătate. În plus, UE investește aproximativ 50 de milioane de 

euro anual pentru a sprijini activitățile și proiectele lingvistice. 
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     Tipul activităţii: activitate cultural-artistică  
    Perioada: 26 septembrie  
     Organizator:      Malanca Ioana Ilinca                      
                            
     Partener:           Bartic Gabriela         
     Grup ţintă: elevii claselor V-VI 
     Locaţia: Scoala Strunga 
     Obiective: 

- sensibilizarea elevilor faţă de multilingualism în Europa 
- cultivarea diversităţii culturale 
- încurajarea învăţării limbilor străine atât la şcoală cât şi în afara acesteia  

 
 
            Programul activităţii:  

1. Interpretarea Imnului Europei 
2. Menţionarea obiectivelor (limba română şi engleză) 
3. Prezentarea materialelor  
4. Realizarea unor afise cu tema „European Day of Languages 
 
 
 
 
 

Welcome to European Day of Languages! 

     În fiecare an, la 26 septembrie întreaga Europă sărbătorește Ziua Europeană a Limbilor 

printr-o serie de evenimente organizate de Consiliul Europei în diferitele state membre. 

Europa este posesoarea unei adevărate bogații lingvistice: 24 de limbi oficiale și peste 60 de 

comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară. Pentru a atrage atenția 

asupra acestei imense bogații lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat, 

în 2001, inițiativa Anul European al Limbilor, inițiativă din care a luat naștere Ziua 

Europeană a Limbilor. 

 

     The European Day of Languages is 26th September, as proclaimed by the Council of 

Europe on 6th December 2001, at the end of the European Year of Languages (2001), which 

had been jointly organised by the Council of Europe and the European Union. Its aim is to 

encourage language learning across Europe. 

     Obiectivele sale sunt:  

 sensibilizarea publicului față de multilingvism în Europa;  

 cultivarea diversității culturale; 
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 încurajarea învățării limbilor străine de către toți europenii, la școală sau în afara 

acesteia.  

 

 

     Mesajul principal pe care îl transmite ediția din 2016 are în vedere competențele 

lingvistice, care constituie o achiziție valoroasă pentru turiști, pentru persoanele care își caută 

un loc de muncă și pentru elevii care doresc să facă studii în țările Uniunii Europene.  

 

  The general objectives of the European Day of Languages are to: 

 alert the public to the importance of language learning and diversify the range of 

languages learned in order to increase plurilingualism and intercultural understanding; 

 promote the rich linguistic and cultural diversity of Europe; 

 encourage lifelong language learning in and out of school. 

 

 


