Oslavte s námi 26. zárí

Evropský
den jazyku!
Co je Evropský den
jazyku° (EDJ)?
Den, ve kterém se Evropa
zaměřuje na podporu učení se
jazykům.
Z iniciativy Rady Evropy
se sídlem ve Štrasburku se
Evropský den jazyků od roku
2001 slaví každoročně 26.září.

Vedeli jste, že…?
•
•
•

•

Proc slavíme EDJ?
•

•
•

Abychom veřejnosti
připomněli, jak je důležité
učit se jazyky, zvýšit
vícejazyčnost a mezikulturní
pochopení
Abychom poukázali na
bohatou jazykovou a
kulturní rozmanitost Evropy
Abychom podpořili
celoživotní učení se jazykům
ve škole i mimo ni

www.coe.int/EDL
f

Připojte se k nám:
facebook.com/ecml.celv

Ve světě existuje 6000 až
7000 jazyků, z toho 225
má původ v Evropě
Největším počtem jazyků
se hovoří v Asii a v Africe
Nejméně polovina světové
populace je dvojjazyčná
nebo vícejazyčná, tj.
rozumí nebo hovoří dvěma
či více jazyky
Dvojjazyčnost činí učení
se dalším jazykům snazší
a zlepšuje myšlenkové
procesy

Další fakta naleznete na naší webové stránce!

Komu je urcen?
•
•
•

Žákům, studentům, učitelům
Vysokým školám, školám,
kulturním institucím,
jazykovým institucím
Asociacím….

Každému, kdo chce oslavit
jazykovou rozmanitost v Evropě

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Oslavte s námi 26. zárí
Evropský den jazyku° !
Co najdu na webové
stránce EDJ?

Jak se mohu do EDJ
zapojit?

•

Členské státy, partneři i jednotlivci se
mohou zapojit tím, že uspořádají či
pomohou uspořádat akce. Využít při tom
mohou webovou stránku EDJ a propagační
materiál.

•
•
•
•
•

•

Kalendář akcí, kde jsou uvedeny
aktivity konané v celém světě na
oslavu EDJ
Informace o EDJ ve 20 jazycích
Fakta a čísla o jazycích
Materiály pro učitele/ organizátory akcí
(příklady akcí a aktivit k EDJ)
On-line hry, při kterých si můžete
vyzkoušet vaše jazykové znalosti a
dovednosti
Idiomy, zábavná slova, „falešné
přátele”, nejdelší slova, palindromy,
jazykolamy a mnoho dalších příkladů
podobností a rozdílností v evropském
jazykovém bohatství
Možnost hlasovat pro nejvíce inovativní
akci

NĚKOLIK NÁPADŮ
•
•
•
•
•

Organizovat akci, např. jazykovou
kavárnu, party, turnaj, večeři…
Založit blog o jazycích
Vytvořit elektronickou knihu/
elektronický časopis
Sestavit vlastní jazykový kvíz pro
studenty, školu, sousedy …
Zorganizovat soutěž nebo hru o
nejlepší pohlednici/ plakát/ video/
fotografii/ text/ píseň

Propagujte vaši akci tím, že ji zadáte do
databáze na webové stránce EDJ!
Mnoho dalších nápadů a materiálů
pro učitele je na http://edl.ecml.at/
teachshare.

Kdo koordinuje EDJ?
Evropský den jazyků koordinuje Rada Evropy: Jednotka jazykové politiky (ve Štrasburku) a
Evropské centrum pro moderní jazyky Rady Evropy (ve Štýrském Hradci)
Národní kontakty podporují EDJ ve více než 40 zemích, propagují EDJ a distribuují
propagační materiál.

Váš národní kontakt:
Irena Mašková,
odbor mezinárodních vztahů,
Karmelitská 7,
118 12 Praha 1,
tel: +420 234 811 611
e-mail: maskova@msmt.cz

