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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Ca ȋn fiecare an, pe 26 septembrie, elevii Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, susținuți 

de cadrele didactice, s-au străduit să completeze calendarul evenimentelor ce conține activitățile care au loc 

peste tot ȋn lume cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine.  

 Școala noastră a devenit partenera altor instituții de ȋnvățămȃnt din țări europene, ȋn cadrul a două 

proiecte eTwinning. Primul poartă titlul Words of friendship – Cuvinte de prietenie. Toți participanții au 

completat paginile unui dosar poliglot ce are drept conținut cuvinte raportate la noțiunea de prietenie. Elevii le -

au ȋnvățat fără greutate, ele fiind ȋnregistrate audio. Ȋn deschidere, un grup de eleve din clasa a V-a a interpretat 

cȃntecul „Cling, clopoțelul sună”, iar Anelis Giumali din clasa a II-a i-a cerut tatălui să-i spună o poveste ȋn 

limba turcă. Ȋn continuare, copiii au făcut dovada talentului de a pronunța o serie de cuvinte ȋn cele 18 limbi 

europene, moment ce a fost ȋnregistrat video și postat pe TwinSpace. Cȃțiva elevi au scris mesaje de prietenie 

pe petale de flori desenate. 

 Different languages, new friends – Limbi diverse, prieteni noi este titlul celui de-al doilea proiect, 

care a constat ȋn realizarea unor ilustrate cu mesaje aniversare dedicate Zilei Europene a Limbilor Străine și 

informații atȃt ȋn limba maternă cȃt și ȋn engleză cu referință la țara, orașul, școala fiecărui partener. Copiii din 

unitatea noastră au realizat un postcard deosebit de atractiv care a fost trimis prin poștă unui număr de 28 de 

școli din Polonia, Franța, Germania, Olanda, Grecia, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Cehia, Slovacia, 

Slovenia și Portugalia. La finalul ȋntȃlnirii, elevii din clasele V-VIII au interpretat o melodie ȋn limba engleză 

dedicată prieteniei. 

 Toate activitățile derulate ȋn limbi străine reprezintă șansa de a promova plurilingvismul, perceput ca o 

punte esențială de comunicare ȋntre popoare, ce facilitează o mai bună ȋnțelegere interculturală și care constituie 

fundamentul patrimoniului cultural european.   
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