
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Fiecare limba noua este asemenea 
unei ferestre deschise“ (Frank Harris) 

 
  

PLURILINGVISM    SI MULTICULTURALITATE 



26 septembrie - Ziua europeana 
a limbilor straine  

► Prima zi europeana a 
limbilor straine a fost 
sarbatorita pe 26 
septembrie 2001, fiind unul 
din evenimentele centrale 
ale anului european al 
limbilor straine.  

► Dupa succesul acestei prime 
celebrari, organizate de 
Uniunea Europeana si de 
Consiliul Europei si 
implicand milioane de 
oameni din 45 de tari 
participante, Comitetul de 
ministri al Consiliului 
Europei a hotarat ca "Ziua 
europeana a limbilor 
straine" sa fie sarbatorita in 
fiecare an, la data de 26 
septembrie. 



Obiectivele generale ale acestei 
sarbatori sunt:  

► Sublinierea importantei 
invatarii limbilor straine, a 
sporirii numarului de limbi 
straine invatate, pentru a 
intari multilingvismul si 
intelegerea interculturala.  

► Promovarea bogatiei 
lingvistice si culturale a 
Europei, bogatie care 
trebuie pastrata si cultivata.  

► Incurajarea invatarii pe tot 
parcursul vietii, atat in 
scoala, cat si in afara ei, cu 
scopul de a studia, dar si 
pentru nevoi profesionale, 
pentru mobilitate, pentru 
simpla placere de a invata 
sau pentru schimburi.  
 

http://www.theodora.com/wfbcurrent/united_kingdom


Europa si multilingvismul 

► Europa este posesoarea unei 
adevărate bogății 
lingvistice: 23 de limbi 
oficiale și peste 60 de 
comunități autohtone care 
vorbesc o limbă regională 
sau minoritară, fără să 
menționăm limbile vorbite 
de cetățenii provenind din 
alte țări și de pe alte 
continente.  

► Europa este un continent cu 
o mare diversitate de limbi. 
Uniunea Europeană are în 
prezent 23 de limbi oficiale 
şi, pe măsură ce se extinde, 
numărul acestora va 
continua să crească.  

► Principalele limbi europene 
aparţin familiei indo-
europene.  

 

 



Oraşe multilingve 
 

► Limbile din Europa 
continuă să evolueze, 
odată cu numeroasele 
limbi străine aduse pe 
continent de 
comunităţile imigrante. 

► În oraşele 
multiculturale precum 
Londra, Paris, Bruxelles 
sau Berlin se vorbesc în 
prezent sute de limbi. 
 
 



Studiul limbilor straine 

► Învăţarea limbilor străine este o 
activitate care se adresează 
tuturor, indiferent de vârstă sau de 
motivul care a condus la decizia de 
a studia.  

► Cunoaşterea altor limbi contribuie 
la înlăturarea barierelor personale 
şi naţionale, permiţând europenilor 
să comunice, să lucreze împreună 
şi să se deplaseze în alte ţări.  

► Într-o Europă care va rămâne 
întotdeauna multilingvă, învăţarea 
limbilor străine deschide 
numeroase oportunităţi către o 
carieră mai bună, şansa de a locui, 
lucra sau studia în altă ţară sau pur 
şi simplu de a călători.  

► Învăţarea limbilor străine 
contribuie la înţelegerea altor 
popoare şi culturi, este o 
modalitate de a combate 
xenofobia, rasismul şi intoleranţa. 



Modalităţi de învăţare 

 
 

► să învăţăm fără profesor - cursurile 
de studiu individual sunt disponibile 
în numeroase limbi şi formate 
media, de la DVD-uri şi CD-ROM-uri 
până la casete audio şi manuale;  

► să ne uităm la televizor – multe 
societăţi de radiodifuziune oferă 
cursuri de limbi străine prin 
intermediul programelor de 
televiziune sau radio;  

► să navigăm pe internet – un număr 
din ce în ce mai mare de site-uri 
oferă cursuri de limbi străine, de 
cele mai multe ori cu sunet şi 
imagini;  

► să învăţăm cu un profesor - 
avantajul învăţării cu un grup de 
persoane este că avem colegi care 
ne încurajează şi un profesor care 
ne ghidează în funcţie de nevoile 
noastre specifice;  

► să urmăm cursuri de formare la 
locul de muncă - din ce în ce mai 
mulţi angajatori recunosc că 
abilitatea de a vorbi o limbă străină 
este vitală pentru succesul 
activităţii lor şi numeroase societăţi 
mai mari oferă cursuri de limbi 
străine, suportând în totalitate sau 
parţial costurile acestora; 

  



Uniunea Europeană susţine un număr de acţiuni şi 
programe în favoarea învăţării şi predării limbilor 

străine. 

► Prin programele Socrates, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius Comisia 
Europeană investeşte peste 
30 de milioane euro pe an, 
în proiecte practice ce 
stimulează entuziasmul 
studenţilor de limbi străine 
şi al profesorilor lor. 

►  Acestea includ schimburi 
şcolare, asistenţă pentru 
învăţarea de limbi străine, 
cursuri de pregătire pentru 
profesori. 







Vă mulţumesc tuturor pentru 
atenţie şi vă doresc spor şi multe 
performanţe în studiul limbilor 

străine! 
 
 
 
 

Material prezentat de profesor Ghiţă Roxana 


