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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 valorea
tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea
lor.
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 Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul

Europei Anul european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an,

la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului

Europei, se sărbătorește Ziua limbilor vorbite.

 În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de

comunităţi autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.

 Cei 800 de milioane de locuitori din 47 de State membre ale Consiliului

Europei sunt invitaţi să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la

școală, cât și în afara ei. Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei

mai bune comunicări interculturale şi este unul din elementele principale

ale bogatului patrimoniu cultural al continentului, Consiliul Europei

încurajează plurilingvismul în Europa.

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

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


Abordarea  problemei Limbilor Europene în 

Documentele Consiliului European 



LIMBA ROMÂNĂ



Language is the most valuable treasure 

children inherit from their parents. It is the 

most sacred thing that passes from

generation to generation.              

Vasile Alecsandri



LIMBA ENGLEZĂ









LUCRĂRILE PROFESORILOR USARB



LIMBA GERMANĂ





Cine nu cunoaşte limbi străine 

nu ştie nimic despre propria sa limbă. 

Goethe



LIMBA FRANCEZĂ



Limba este întîiul mare poem al unui popor

Lucian Blaga





Am învăţat italiana ca să vorbesc cu Papa, 

spaniola ca să vorbesc cu mama, engleza 

ca să vorbesc cu mătuşa, germana pentru 

a vorbi cu prietenii, iar franceza pentru a 

vorbi cu mine însumi.

Carol Quintul



LIMBA ITALIANĂ



LIMBA SPANIOLĂ



LIMBA PORTUGHEZĂ

Orice limbă e oglinda sufletului naţiunii care o creează

Ion Pillat



SCRIITORI ROMÂNI TRADUŞI ÎN LIMBI STRĂINE



SCRIITORI STRĂINI TRADUŞI ÎN LIMBA ROMÂNĂ
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SITE-URI UTILE

European Commission

 www.coe.int/lang - Departamentul Politicilor lingvistice ale 

Consiliului Europei, Strasbourg;

 www.coe.int/portfolio - Portofoliul european al limbilor;

 www.ecml.at - Centrul European al Limbilor Moderne (Graz, Austria); 

 www.europass.cedefop.eu.int – Europass al Uniunii

Europene;

 www.coe.int/minlang - Carta europeană a limbilor regionale sau

minoritare.
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