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 Activitatea Locația Impact așteptat 

1. Even animals ‘speak’ languages: 

- vizionare filmulețe cu sunete de animale 

în diferite limbi (engleză, franceză, 

spaniolă, germană, maghiară) 

- mini-proiecte despre un animal ales și 

sunetul acestuia în diferite limbi 

- expoziție de proiecte în holul școlii cu 

cele mai reușite lucrări 

Sala 

multimedia 

- conștientizarea importanței cunoașterii 

limbilor străine 

- atragerea și motivarea elevilor pentru 

învățarea limbilor străine 

- conștientizarea și aprecierea diversității 

culturale și lingvistice în spațiul european 

- reducerea rasismului și a xenophobiei 

- introducerea umorului la orele de limba 

engleză 

2. My favourite ESRA language:  

- documentare online despre una din 

limbile proiectului Comenius ESRA 

(Spaniolă, Suedeză, Turcă) 

- realizarea unor glogstere (poster online) 

despre limba aleasă, conținând 

informații despre limbă, expresii utile, 

informații despre cultura și civilzația 

țării alese 

- expoziție de glogstere țn școală și 

postarea celor mai reușite lucrări pe 

blog-ul proiectului: 

www.1esra.blogspot.ro 

 

laboratorul de 

informatică 

- conștientizarea importanței cunoașterii 

limbilor străine 

- atragerea și motivarea elevilor pentru 

învățarea limbilor străine 

- conștientizarea și aprecierea diversității  

culturale și lingvistice în spațiul european 

- dezvoltarea competențelor de documentare 

online și selectarea informației 

- promovarea proiectului Comenius ESRA 

care se desfășoară în școală 

http://www.1esra.blogspot.ro/


3. Karaoke multilingvistic: 

- audiția unor cântece în diferite limbi 

- interpretarea cântecelor preferate 

sala 

multimedia 

- conștientizarea importanței cunoașterii 

limbilor străine 

- atragerea și motivarea elevilor pentru 

învățarea limbilor străine 

- introducerea umorului la orele de limba 

engleză 

- promovarea muzicii de bună calitate 

4. Jocuri online: 

-completarea unor quizz-uri despre țările și 

limbile UE 

http://edl.ecml.at/LanguageFun/tabid/1516/lang

uage/en-GB/Default.aspx 

Sala 

multimedia 

- conștientizarea importanței cunoașterii 

limbilor străine 

- atragerea și motivarea elevilor pentru 

învățarea limbilor străine 

- conștientizarea și aprecierea diversității 

culturale și lingvistice în spațiul european 

- promovarea mijloacelor moderne de predare 

și învățare 
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