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Anual, la 26 septembrie, Ziua europeană a limbilor este celebrată în ţările de pe continentul 

european, urmărindu-se sensibilizarea publicului faţă de multilingvismul din Europa, 

cultivarea diversităţii culturale şi încurajarea învăţării limbilor străine de către toţi europenii. 

La iniţiativa Uniunii Europene şi a Consiliului Europei, Ziua europeană a limbilor a fost 

sărbătorită în fiecare an din 2001. 

 

Activitatea la care au participat peste 100 de elevi (cls. IX C, IX D, XII C, XII D) 

însoțiți de prof. Rodica Juncu, prof. Cristina Bradău, prof. Loredana Vereș a fost deschisă de 

prof. dr. Carmen Chira care le-a vorbit tinerilor despre importanța acestei zile și mesajul pe 

care îl poartă: “Cetăţenii europeni sunt invitaţi să înveţe cât mai multe limbi, la orice vârstă, 

atât la şcoală, cât şi în afara ei. Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune 

comunicări interculturale şi este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu 

cultural al continentului european. Globalizarea şi tipurile de afaceri fac ca cetăţenii să aibă 

nevoie tot mai mult de competenţe lingvistice străine pentru a lucra eficient în propriile ţări. 

Engleza nu mai este de ajuns. Este necesar ca oamenii să dezvolte un anumit grad de 

competenţă în două sau mai multe limbi. Învăţarea limbilor străine aduce beneficii tinerilor, 

dar şi celor mai vârstnici, permiţând realizarea de noi prieteni şi contacte.”  

Dna prof. Floare Gavra le-a prezentat elevilor obiectivele generale ale Zilei europene 

a limbilor: conştientizarea cetățenilor asupra importanţei învăţării limbilor străine şi 

diversificarea gamei de limbi învăţate în scopul de a creşte plurilingvismul şi înţelegerea 

interculturală; promovarea diversităţii lingvistice şi culturale a Europei, care trebuie să fie 

păstrată şi încurajată, precum și materialele lingvistice create de elevi pe parcursul derulării 

proiectului Erasmus+ “Foresee the Future” (2016-2018) expuse sub forma unei galerii de 

produse de proiect. 

 În cadrul intervențiilor avute, elevii Anamaria Solomie, Mălina Ardelean, 

Yvette Farkas, Samira Dumea, George Horațiu Seica și Samir Al Mahmoud le-au vorbit 

colegilor prezenți la eveniment despre impactul proiectelor Erasmus+ la care au participat 

(atât în activitățile de elaborarea în limba engleză și franceză a produselor de proiect, cât și 



prin participarea la mobilități în țările partenere – Franța, Portugalia, Italia, etc.) asupra 

ameliorării competențelor lingvistice, cum și-au completat cunoștințele teoretice de limbă 

strîină, cum și-au dezvoltat abilitățile și competențele care au dus la o comunicare mai bună 

în limbile engleză și franceză. Cu acest prilej dna prof. dr. Carmen Chira a anunțat și 

demararea unui nou proiect Erasmus+ “Young entrepreneurs – the future of Europe” (2018-

2020) realizat cu parteneri din Suedia, Spania și Italia.  

Dl. director prof. Gheorghe Tirla a concluzionat evenimentul afirmând: “România 

este una dintre ţările europene în care limbile străine au o importanţă deosebită. Este esențial 

să învățăm una sau mai multe limbi străine pentru a cunoaște alte culturi, alte civilizații și 

pentru a privi lumea într-un mod diferit. Învațarea limbilor nu este numai un studiu ca oricare 

altul. Învățarea limbilor devine o necesitate în contextul european actual. Învățând limbile 

străine, tinerii europeni vor reuși mai ușor să se deschidă mai mult către alte culturi, să își 

consolideze mobilitatea, mai ales pe plan profesional, către țările străine, să sporească 

competitivitatea în economia mondializată. Tinerii vor reuși mai bine să se integreze în 

comunitatea europeană care va rămâne întotdeauna multilingvă, să trăiască acolo, să 

acționeze, să combată xenofobia, rasismul și intoleranța.” 

 Elevii claselor a IX-a au fost apoi invitați să viziteze “Carte de aur” a liceului – un 

spațiu în care sunt păstrate toate produsele realizate pe parcursul proiectelor educaționale 

europene  care s-au derulat din 2000 până în prezent. 


