
Ziua Europeană a Limbilor – 2022  

Suntem încântați să vă informăm cu privire la pregătirile pentru acest an, la materialul disponibil și 

la noutățile, concursurile și inițiativele pentru ediția 2022 a Zilei Europene a Limbilor. 

Dar să începem cu o privire de ansamblu privind 2021. În pofida pandemiei, ediţia a 20-a a Zilei 

Europene a Limbilor a fost la înălţime. Cu peste 1.500 de activități și aproximativ 310.000 participanți, 

numărul de evenimente înregistrate în calendarul de activități din cadrul ZEL a doborât un record. În plus, 

site-ul dedicat ZEL a fost consultat în total de 13 milioane de ori (o creștere cu 50% față de 2020). Iar 

resursele noi, precum aplicația despre „Provocările lingvistice ale Agentului secret” și „Călătoria lingvistică 

a Larei prin Europa” au fost primite cu mare entuziasm.  

Vă informăm că pe site-ul dedicat Zilei Europene a Limbilor (www.ecml.at), se află: 

-       informaţii privind modul de participare și de promovare a evenimentelor organizate; 

-       evenimentele Zilei Europene a Limbilor; cu ajutorul hărţii, pot fi vizualizate evenimentele 

înscrise, din Europa și din lume: 

 https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/ro-RO/Default.aspx; 

Recomandăm ca organizatorii să își înregistreze inițiativele în calendarul evenimentelor de pe site-ul 

ZEL, în vederea promovării lor la nivel european. Organizatorii vor putea să descarce un certificat de 

participare, după desfăşurarea evenimentelor înregistrate. 

-       informaţii și materiale utile pentru profesori:  

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/PreviousDay/20210916/language/fr-FR/Default.aspx  

Anul acesta, sub deviza „Valorizarea tuturor limbilor Europei” (împrumutată dintr-un fost proiect 

CELM!), subliniem importanța tuturor limbilor prezente pe continentul european.  

Menţionăm, în acest context, faptul că, în data de 2 februarie 2022, a fost adoptată Recomandarea 
Comitetului Miniștrilor al COE privind importanța educației plurilingve și interculturale pentru cultura democrației.  
Detalii despre adoptarea recomandării și textul acesteia, sunt disponibile la acest 
link: https://www.coe.int/en/web/education/-/new-council-of-europe-recommendation-on-the-importance-of-
plurilingual-and-intercultural-education-for-democratic-culture. 

Sperăm să existe un număr și mai mare de participanți la evenimente față în față, dar ne bazăm şi pe 

creativitatea de care am dat dovadă cu toții în ultimii doi ani pentru evenimentele online și la distanță. 

Iată câteva exemple de resurse disponibile: 

 Secțiunea „Citate celebre” va include o varietate de citate din limbi și origini diferite. De exemplu: 

Gustav Mahler, compozitor austriac din secolul al XIX-lea, a exclamat „Endlich fortissimo! („În 

sfârșit, un fortissimo!”) în timpul unei vizite la Cascada Niagara, comparând sunetul impresionant al 

apei curgătoare cu un „fortissimo” – care, în muzică, corespunde unui pasaj executat într-o nuanță de 

intensitate foarte mare. 

 Jocul „Unde sunt?” vă invită să identificați ce țară este reprezentată într-o anumită imagine – pe baza 

unor indicii lingvistice vizibile. 

 Inspirați de succesul afișului de anul trecut, care a oferit informații despre 20 de lucruri pe care s-ar 

putea să nu le cunoașteți încă despre limbile străine, în ediția din 2022 este oferit un nou poster cu 

titlul original: „Alte 21 de lucruri pe care s-ar putea să nu le cunoașteți despre limbi”. 

 În secțiunea „Întrebări pe care nu ați îndrăznit să le puneţi despre limbi” (online, în septembrie), 

experții din domeniul lingvistic din întreaga Europă vor răspunde la întrebări precum „Într-adevăr 

am nevoie de gramatică pentru a învăța o limbă?” sau „Cine decide ce este corect pentru o limbă 

sau pentru ortografia unui cuvânt?”. Vor fi transmise experților pentru ca aceștia să răspundă sub 

forma unui videoclip.  

 În Calendarul lingvistic, se vor afla date cheie și repere privind limbile străine. 

 Aplicaţia „Provocările lingvistice ale Agentului secret” (https://edl.ecml.at/app): provocările, 

chestionarele și jocurile din aplicația actualizată încurajează participanţii – viitori agenți 

internaționali – să profite de numeroasele oportunități disponibile pentru a vorbi o limbă sau a afla 
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mai multe despre aceasta în afara contextului școlar. Depăşind o serie de niveluri, „agenții în 

devenire” pot trece de la un simplu „agent în formare” la cel de „agent secret maestru”. Ei pot concura 

cu prietenii lor pentru a răspunde provocărilor, pentru a identifica țări și limbi și pentru a răspunde la 

chestionare. Aplicaţia este acum disponibilă în 31 de limbi, cele mai recente fiind catalana, 

macedoneana și ucraineana. Agenții noi „calificați” vor putea fi recompensaţi prin primirea unui 

certificat. 

 O călătorie prin limbile Europei (https://edl.ecml.at/languagejourney): descoperiți asemănările, 

diferențele și particularitățile limbilor Europei! Această broșură, care poate fi descărcată, își propune 

să încurajeze interesul pentru bogatul mozaic al limbilor din Europa, încă de la o vârstă fragedă. 

Copiii o pot însoți pe Lara în călătoria ei pentru a descoperi diferitele limbi vorbite pe continent. 

Seturi de autocolante și fișiere sonore referitoare la diferite limbi și un ghid al profesorului sunt, de 

asemenea, disponibile, precum și un poster cu arborele lingvistic. Broșura este disponibilă în peste 

20 de limbi. 

În acest an, sunt oferite două provocări pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor, care pot fi integrate 

în aproape orice eveniment (mai multe informații vor fi publicate pe pagina de start): 

 În câte limbi poți face pe cineva să râdă? Se consideră adesea că simțul umorului și ceea ce o 

persoană consideră amuzant sunt puternic influențate de limba (limbile) și cultura unui individ. 

Pentru a afla dacă este într-adevăr cazul, pot fi trimise cele mai bune glume. Acestea pot avea legătură 

cu limba, se pot adapta la diferite limbi sau pur și simplu pot fi amuzante pentru oricine – indiferent 

de unde sunt sau ce limbi vorbesc! Câteva exemple și formularul de trimitere vor fi publicate pe site-

ul ZEL. Glumele selectate vor apărea în „cea mai mare (sau poate singura!) carte de glume 

multilingve” care să apară după ZEL. 

 Provocare multilingvă: câte „încurcături de limbă”, în cel puțin 3 limbi, poți pronunţa, mai mult sau 

mai puțin corect, într-un minut? Încurcăturile de limbă (îmbârligăturile sau frânturile de limbă) sunt 

greu de realizat într-o singură limbă, dar pentru a le face în 3 sau mai multe, trebuie să te pricepi! 

Aceasta este o oportunitate de a-ți arăta talentul, individual sau în grup, prin trimiterea unui videoclip. 

Vor fi acordate premii pentru primele zece videoclipuri. Puteți găsi câteva exemple de încurcături de 

limbă aici:https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx. 

Menţionăm, în acelaşi timp : 

 Concursul de design de tricouri ZEL: Cu peste 2.800 de înscrieri, competiția de design de tricouri 

ZEL 2022 a avut o mulțime de urmăritori. Designul „bec” câștigător a fost creat de Dominika Maj 

din Polonia. Tricoul este disponibil pentru vânzare online începând cu 1 iulie. Este posibil să trimiteți 

noi propuneri de design pentru ediția 2023 a ZEL  (concursul se va încheia pe 31 decembrie 2022) : 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx. 

 Cel mai inovator eveniment al Zilei Europene a Limbilor, care a fost câștigat de o școală poloneză: 

Szkole Podstawowej w Zbrosławicach. Concursul, având şi o mică recompensă, va fi organizat din 

nou în 2022 (din 20 septembrie până în 20 octombrie). 

 Pe măsură ce se apropie ZEL, se va lansa un sondaj privind „Cel mai mare avantaj reprezentat de 

învăţarea unei limbi străine” pe pagina principală a site-ului; iar rezultatele vor fi anunțate pe 23 

septembrie. 

 Recomandăm, în acelaşi timp, secțiunea „Jucaţi-vă cu limbile” 

(https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/ro-RO/Default.aspx), în special întrebările despre limbi 

(https://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageTrivia/tabid/3129/Default.aspx), numele de locuri 

(https://edl.ecml.at/Facts/Namesofplaces/tabid/3175/Default.aspx) și celebritățile care vorbesc limbi 

străine (https://edl.ecml.at/LanguageFun/Celebritiesspeakinglanguages/tabid/3113/language/en-

GB/Default.aspx). 

 Pe pagina de Facebook ZEL (https://www.facebook.com/EuropeanDayofLanguages/), vor fi postate 

mesaje pentru a promova ZEL.  

 Pe Twitter (https://twitter.com/ECMLCELV), se vor folosi hashtagurile #coeEDL, #EDL2022, 

#EDLtonguetwister și #EDLjokes pentru a face cunoscute activitățile. 
 

Prof.Dr. Rodica Mighiu 

PNC-CELM 
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