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1. ARGUMENT 

 

Motto- ul Uniunii Europene: „Unitate în diversitate” 

 

Fiecare limbă nouă este asemenea unei ferestre deschise“  

                                                    ( Frank Harris) 

Limba este un labirint. Vii dintr-o direcție și ajungi într-un loc familiar, apoi vii din 

altă direcție și ajungi în același loc, dar acesta nu îți mai este familiar“ 

                                                    (Ludwig Wittgenstein) 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, 

plurilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor 

are ca obiectiv să atragă atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine 

și să îl sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în 

Europa, încurajând învățarea lor. Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost 

declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite.  

Cunoașterea limbilor străine este un atu pentru toți cetățenii europeni ai secolului al 

XXI-lea. Elevii trebuie să conștientizeze care sunt avantajele ce derivă din cunoașterea 

mai multor limbi străine și să identifice metodele cele mai eficiente și materialele 

auxiliare cele mai utile în acest demers de învățare.  

Scopul principal al activității este acela de a pune accent pe experiența personală a 

elevilor în legătură cu studiul limbii franceze sau engleze. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei


2. TITLUL PROIECTULUI: PLURILINGVISM ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ 

 

3. BENEFICIARI: elevii claselor a VIII-a - a XII-a , Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' 

                                 Darabani 

4. COORDONATORII PROIECTULUI: - profesor limba franceză Dobrincu Alina 

                                                                  -profesor limba engleză Barbacariu Mirabela  

5. SCOPUL PROIECTULUI – conștientizarea importanței învățării limbilor străine 

 

6. OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 - descoperirea semnificației zilei de 26 septembrie (Ziua Europeană a Limbilor) 

 - stimularea creativității și a spiritului critic 

 - creșterea interesului elevilor pentru studierea limbilor străine 

 - încurajarea plurilingvismului și a multiculturalității 

 - identificarea avantajelor cunoașterii limbilor străine 

 - familiarizarea cu metode eficiente de învățare a limbilor străine 

  - identificarea unor materiale auxiliare utile în studierea limbilor străine 

 

7. DURATA PROIECTULUI: 25 -26.09.2018 

 

8. RESURSE - UMANE: elevii claselor a VIII-a - a XII- a, profesorii limbi moderne 

                        - MATERIALE: resurse informaționale, planșe, accesorii, aparat foto 

 

9. ETAPELE ACTIVITĂȚII: 

 – prezentarea activității 

 - împărțirea sarcinilor (realizarea pliantelor, a invitațiilor, ecusoanelor,ornarea sălii de          

festivități) 

  - realizarea de stegulețe reprezentative fiecărei țări europene 

 

10. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

        Doi elevi ai clasei a XI-a au moderat întreaga activitate care s-a desfășurat la Casa 

de Cultură Darabani. Pentru început au fost audiate imnurile României, Franței și 

Angliei urmărind și imagini reprezentative din cele trei țări. Apoi, au fost citite câteva 

informații despre Ziua Europeană a Limbilor. Fiind ora prânzului, cei prezenți au putut 

degusta din mâncărurile tradiționale din mai multe țări europene apoi au dansat pe 

ritmurile muzicii franceze și engleze. O mare ,,priză” la public a avut-o seria de 

personaje și personalități din cele trei țări, elevii încercând să se asemene cât mai bine 

cu unele dintre ele. Numărul mare de poezii și cântece în franceză și engleză a 

demonstrat că elevii iubesc limbile străine. Sceneta interpretată în limba română a 

trezit amuzamentul publicului. Nu au lipsit nici valsul sau tangoul. 

                  

 

11. DISEMINARE: - expunerea afișelor în școală 

                                   - realizarea de fotografii pe durata activității 

                                   - afișarea lor la panoul școlii 

 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 


