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LES LANGUES VIVANTES

Oslávme spolu 26.septembra  

Európsky denň 
jazykov! 

Co je to  
Európsky den  
jazykov (EDJ)?
Je to skvelý deň plný 
aktivít v oblasti jazykového 
vzdelávania v celej Európe. 
Z iniciatívy Rady Európy v 
Štrasburgu sa  od r. 2001 
Európsky deň jazykov 
oslavuje každý rok 26. 
septembra.

Preco oslavujeme 
EDJ?
• Upriamujeme tým 

pozornosť verejnosti na 
význam výučby a učenia 
sa jazykov, aby  sme lepšie 
porozumeli plurilingvizmu 
a interkulturalite.

• Podporujeme bohatú 
lingvistickú a kultúrnu 
rozmanitosť Európy

• Podporujeme školské a 
mimoškolské celoživotné 
jazykové vzdelávanie

Pre koho je to?
• Žiaci / Študenti / Učitelia
• Univerzity / Školy / Kultúrne 

inštitúcie, Domy kultúry / 
Jazykové inštitúcie

• Asociácie,...

V podstate pre KAŽDÉHO, kto 
chce oslavovať lingvistickú 
rozmanitosť v Európe.

Vedeli ste, že...?
• Na svete existuje 6000 

až 7000 jazykov, ktorých 
súčasťou je 225 pôvodných 
európskych jazykov 

• Najväčším počtom jazykov sa 
hovorí v Ázii a v Afrike

• Najmenej polovica svetovej 
populácie je bilingválna 
alebo plurilingválna, t.j. 
ľudia rozprávajú alebo aspoň 
rozumejú rozprávaniu v dvoch 
alebo viacerých jazykoch 

• Znalosť dvoch jazykov 
uľahčuje učenie sa ďalších 
jazykov, zlepšuje  a 
zdokonaľuje proces myslenia.

Viac sa dozviete na našej webstránke!

Pridajte sa k nám na 
Facebooku:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



Členské štáty, partneri a jednotlivci môžu 
organizovať alebo pomáhať organizovať aktivity a 
využiť EDJ webstránku a propagačné materiály.

ZOPÁR TIPOV

• Zorganizujte podujatie ako napríklad jazykovú 
kaviareň, večierok/párty, športový turnaj, 
obed s priateľmi…

• Vytvorte blog na akúkoľvek jazykovú tému
• Napíšte e-knihu / e-časopis
• Vytvorte si vlastný jazykový kvíz pre vašich 

žiakov, pre vašu školu, pre kolegov či 
susedov...

• Zorganizujte hry alebo súťaže v písaní 
pohľadníc, v navrhovaní plagátov, video či 
foto súťaže, súťaže v písaní alebo v speve

Pochváľte sa svojou aktivitou jej zverejnením v 
databáze podujatí na EDJ webstránke!

Viac nápadov a materiálov pre učiteľov 
cudzích jazykov nájdete na http://edl.ecml.at/
teachshare.

Ako sa môžem zapojit‘ do 
osláv EDJ?

Co nájdem na EDJ 
webstránke?
• Kalendár podujatí s aktivitami z 

príležitosti osláv Dňa jazykov, ktoré 
sa konajú na celom svete 

• Informácie o EDL vo viac ako 20 
jazykoch 

• Fakty a čísla o jazykoch 
• Materiály pre učiteľov / organizátori 

podujatí (príklady a typy podujatí a 
aktivít, organizovaných počas osláv 
Dňa jazykov) 

• Online hry na testovanie vašich 
jazykových vedomostí a zručností 

• Idiómy, slová na pobavenie, falošní 
priatelia – slová, pri ktorých 
interferencia s rodným jazykom 
môže spôsobiť neporozumenie, 
najdlhšie slová, palindrómy, 
jazykolamy a mnoho ďalších 
príkladov na podobnosti a rozdiely v 
bohatej škále európskych jazykov 

• Hlasovanie za najinovatívnejšie 
podujatie

Kto koordinuje tento Den?
Európsky deň jazykov je koordinovaný Radou Európy – oddelením jazykovej politiky 
(Štrasburg, Francúzsko) a Európskym centrom pre moderné jazyky  Rady Európy (Graz, 
Rakúsko).

Národné kontaktné osoby podporujú EDJ vo viac ako 40 krajinách distribúciou propagačných 
materiálov a propagáciou samotného Dňa jazykov.

Vaša kontaktná osoba:

Oslávme spolu 26.septembra  
Európsky den jazykov!

Denisa Ďuranová  
Štátny pedagogický ústav 
Pluhová 8 
SK-830 00 Bratislava  
+421 2 492 76 119 
denisa.duranova@statpedu.sk


