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SĂRBĂTORIRII 

ZILEI LIMBILOR EUROPENE 

 

Ziua Limbilor Europei este o inițiativă a Consiliului Europei și celebrează diversitatea 

lingvistică, atrăgând atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine, cheia unei 

mai bune comunicări interculturale. Cei peste 800 de milioane de locuitori ai statelor membre 

ale Consiliului Europei sunt invitați să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală, 

cât și pe durata vieții. 

Pentru a sărbători această zi, Școala Gimnazială Miron Costin Suceava, în parteneriat 

cu  Alianța Franceză- Suceava a organizat activități școlare interactive, ce au avut ca scop 

încurajarea învățării limbilor străine de către elevi, dar și de către părinții acestora.  

Activitățile au debutat luni, 26 septembrie cu participarea elevilor de clasa a VIII- a  la 

Concursul Municipal de Scrabble în limba engleză de la Colegiul Național Petru Rareș- 

Suceava și au continuat pe tot parcursul săptămânii. 

 

 

Elevii, coordonați de către 

doamnele profesoare de limbi străine: 

Croitoru Corina, Cucu Ancuța, Piniuc 

Ionela, Screpnic Angela și Pelin Elena 

Cosmina  au  participat la următoarele 

activități: Ensemble en Europe!, Dire 

SALUT en plusieurs langues, European 

Day of language!- presentation, Concurs 

Multicultural, Limbile străine şi 

importanţa lor in viaţa noastră- dezbatere, 

La France cʼ est… -expoziție de lucrări,  

Deutsche lieder, On sʼamuse avec Asterix 

et Obelix -film. 

 

Bineînțeles că dintre activitățile propuse nu puteau lipsi cântecele și dansul, atât de 

așteptate de către elevi. Doamna profesoară de educație muzicală Caliniuc Adriana a 

coordonat activitatea Acelaşi hit, mai multe limbi străine, propunându-le elevilor să asculte 

aceeași melodie dar cântată în diferite limbi, iar elevul Bogdan Albert și partenera sa au 

prezentat un program de dans sportiv. 



 

 

Săptămâna s-a încheiat triumfător 

deoarece elevii: Sîrbu Ștefania, Hrițac 

Albert și Rotari Maya au obținut locul I, 

locul al II-lea și locul al III-lea la 

Concursul Municipal de Scrabble- 

Suceava.  

În concluzie, putem spune că activitățile propuse de către cadrele didactice au avut 

succes și că cei aproape 400 de elevi implicați în acest proiect au fost foarte entuziasmați să 

descopere lucruri noi din alte culturi europene, reușind să-și însușească noțiuni de bază în mai 

multe limbi. De la mic la mare, elevii școlii noastre  doresc să  aprofundeze tainele limbilor 

străine și să descopere noi orizonturi culturale. 

Mulțumim doamnei profesor Mariana Șovea de la Alianța Franceză-Suceava, 

domnilor directori prof. Moraru Dumitru,  prof. Gulei Ancuța Nadia și doamnei consilier 

educativ prof. Adrobotoaei Elena pentru susținere și implicare. 

 

 



 


