ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE
Ziua europeană a limbilor străine este o manifestare care celebrează diversitatea
lingvistică, plurilingvismul, învăţarea limbilor străine pe durata vieţii. Scopul este
atragerea atenţiei publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine şi
sensibilizarii cu privire la existenţa, însemnătatea şi valorea tuturor limbilor vorbite în
Europa, încurajând studierea lor.
Se desfăşoară activităţi care stimulează oamenii către studiul limbilor străine sau
către îmbunătăţirea cunoştinţelor dobândite deja. Studiul limbilor străine ajută nu
numai la înţelegerea şi comunicarea între oameni, dar contribuie şi la depăşirea
orizonturilor intelectuale.
Anul 2001 a fost declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite. De
atunci, în fiecare an, la 26 septembrie se sărbătoreşte, în fiecare din cele 47 de state
membre ale Consiliului Europei, Ziua europeană a limbilor străine.
An de an, Colegiul Naţional „Unirea” Braşov organizează o reprezentatie, în care
elevii Colegiului, îndrumaţi de către profesorii de limbi străine, sărbătoresc această zi
importantă ca însemnătate şi ca obiectiv: se recită poezii, se concep şi realizează
afişe, se prezintă articole şi lucrări de pictură sau desen, se fac demonstraţii
actoricesti prin rostirea de monologuri sau organizarea de scenete, se cântă şi se
dansează.
Anul acesta, dupa tradiţia deja bine cunoscută şi iubită de către liceeni, a fost
organizată o reprezentaţie la care au lucrat elevi din mai multe clase, călăuziţi de
profesori.
Spectacolul a fost prezentat de eleva clasei a X-a C, Cristea Raluca. În deschidere,
Robu Mălina şi Suciu Denisa, clasa a X-a C, şi-au descris afişul special creat pentru
această zi. Mulţi elevi au recitat poezii, Zidaru Ana Maria, clasa a X-a C, în limba
franceză şi limba română, Lupu Alexandra şi Scutelnicu Alexandru, clasa a IX-a A, în
limba spaniolă, Mailat Flavia, ( a XI-a A), în limba catalană şi Coşman Delia, clasa a XIIa A, în limba spaniolă. Un moment poetic deosebit ne-a fost oferit de către lectorul
spaniol, dl. profesor Lluis Alemany, care a recitat o poezie în limba portugeza. Eleva
clasei a X-a C, Ciobanu Ioana, a realizat o descriere a experientei trăite în cadrul
sejurului lingvistic organizat la Paris. Stanciu Silvia, clasa a X-a C, Iaru Cristina, Cosma
Roxana şi Hriscu Bogdan,clasa a XI-a E au prezentat afişe legate de Franţa şi limba
franceză. Penciu Mădălin, elev în clasa a X-a B, a recitat un monolog în limba engleză,
limba lui Shakespeare. Neacsu Andreea, din clasa a X-a C, a încheiat spectacolul
nostru printr-un cântec popular românesc.
Publicul entuziast a fost ca în fiecare an, un sprijin pentru cei ce au urcat pe scenă.
În cadrul societăţii angrenate într-un proces continuu de globalizare, stăpânirea
limbilor străine semnifică mai multe şanse - şanse de a lucra, de a studia, şanse
pentru o viaţă mai bună, mai prosperă, şanse de a-ţi depăşi propriile limite şi
orizonturi.
Ciobanu Ioana, clasa a X-a C

