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Ziua europeană a limbilor străine a fost sărbătorită și în județul Sălaj în data de
26 septembrie 2017 prin organizarea unei serii de activități în unitățile de învățământ
cu scopul de a promova studiul limbilor străine în mediul școlar prin sensibilizarea
elevilor la diversitatea lingvistică și culturală a spațiului european, dezvoltarea
interesului pentru cunoașterea limbilor străine, încurajarea multilingvismului și
învățarea pe tot parcursul vieții.
Un număr impresionant de 2272 de elevi din 47 de unități de învățământ sălăjene au
participat concomitent la activități atractive, interesante și creative prin care au adus
un adevărat omagiu limbilor, de ziua lor, în cadrul unor ateliere de lucru, de creație,
prezentări, dezbateri, concursuri, expoziții, interpretare muzicală, Karaoke, lansări și
diseminări de proiecte Erasmus+, audiții și altele.
Spre exemplificarea diversității activităților enumerăm căteva titluri semnificative:
Iubesc limbile străine pentru că..., Gateways around the world, International food
court, ZEL și proiectele Erasmus+, Let’s explore Europe, Rogvaiv european,
Europaischer Tag der Saprachen, Pourquoi apprendre le français, I love English,
J’ aime le français; Je suis européen, donc je connais l`Europe, United in
Diversity,Limbile străine, izvor de cultură, Diferiți, dar asemenea, Language Tree,
Sărbătorim împreună ziua europeană a limbilor, etc.
A fost o zi în care elevii alături de profesori au sărbătorit, au învățat cuvinte unice în
diferite limbi străine, au desenat, au cântat, au creat postere, au recitat poezii, au
vorbit preț de câteva minute cu bucurie în limba engleză, franceză, italiană, spaniolă,
slovacă, maghiară sau germană și au descoperit lumea fascinantă a comunicării,
diferențele lingvistice și culturale precum și asemănările dintre limbi, popoare,
obiceiuri, tări, într-un cuvânt ceea ce ne unește și ne motiveză să continuăm
învățarea limbilor străine și dezvoltarea abilităților de practicare a acestora în
contexte noi.

Felicitări tuturor pentru participare și organizare !

Inspector școlar
pentru limbi moderne,
Cristina Hossu

Inspector școlar
pentru proiecte educaționale,
Natalia Aida Pop

