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Praznujte z nami

 evropski dan 
jezikov  

Dan, ko praznujemo jezikovno 
raznolikost v Evropi in 
spodbujamo učenje jezikov.

Na pobudo Sveta Evrope v 
Strasbourgu od 2001 dalje 
vsako leto praznujemo 26. 
septembra evropski dan jezikov.

• da seznanimo javnost z 
nujnostjo učenja jezikov, 
s čimer podpiramo  
večjezičnost in medkulturno 
razumevanje.

• da opozorimo na raznoliko 
jezikovno in kulturno 
pestrost Evrope.

• da spodbudimo 
vseživljenjsko učenje jezikov 
v šoli in izven nje.

• učencem, dijakom, študentom, 
učiteljem.

• univerzam, šolam, kulturnim 
institucijam, jezikovnim inštitutom

Enostavno VSEM, ki želijo obeležiti 
jezikovno pestrost Evrope.

26. septembra!

• na svetu med 6000 in 
7000 jezikov, od katerih 
je v Evropi približno 225 
avtohtonih jezikov.

• večina svetovnih jezikov v 
Aziji in Afriki.

• najmanj polovica 
svetovnega prebivalstva 
dvojezična ali večjezična, 
to pomeni, da ti ljudje 
govorijo ali razumejo dva 
ali več jezikov.

• dvojezičnost olajša 
učenje nadaljnjih jezikov in izboljša miselno 
sposobnost. 

Več o jezikih si preberite na naši spletni strani 
http://edl.ecml.at/ 

Obiščite nas na
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL

Kaj je evropski dan 
jezikov (EDJ)?

Zakaj praznujemo  
evropski dan  
jezikov?

Komu je namenjen  
evropski dan jezikov?

Ali veste, da je...?



Države članice, inštitucije in ljudje vseh 
starosti lahko kot posamezniki ali v skupini 
organizirajo dejavnosti ali sodelujejo na 
kakršenkoli drug način. Na spletni strani 
EDJ boste našli veliko idej in gradiv.

NEKAJ IDEJ

• organizacija jezikovne kavarne, 
zabave, turnirja, večerje;

• objava bloga na temo jezikov;
• izdelava e-knjige ali e-revije;
• izvedba jezikovnega kviza med učenci;
• izvedba natečaja na temo jezikov 

z izdelavo posterjev, videov, iger, 
fotografij, sestavkov, pesmi, …

Objavite svojo prireditev v koledarju na 
spletni strani EDJ!

Nadaljnje ideje in gradiva za učitelje 
dobite na spletni strani EDJ:   
http://edl.ecml.at/teachshare.

Kako lahko sodelujem?Kaj ponuja spletna stran 
Evropski dan jezikov 
(EDJ)?
• Koledar prireditev z dejavnostmi, ki se 

izvajajo ob EDJ po vsem svetu.
• Informacije o EDJ v več kot 20 jezikih.
• Številke in dejstva o jezikih.
• Učno gradivo (primere s prireditev, 

dejavnosti ob EDJ).
• Spletne igre za preverjanje jezikovnega 

znanja.
• Nenavadne ali težko izgovorljive 

besede, idiome, palindrome in številne 
primere podobnosti in razlik znotraj 
pestre evropske jezikovne pokrajine.

• Spletno glasovanje o najbolj inovativni 
in ustvarjalni prireditvi ob EDJ.

Kdo koordinira evropski dan jezikov?
Evropski dan jezikov koordinirata Enota za jezikovno politiko (Strasbourg) in Evropski center 
za tuje jezike (Gradec) Sveta Evrope.

Nacionalni koordinatorji podpirajo in promovirajo EDJ v več kot 40 državah in delijo 
promocijsko gradivo.

Nacionalna koordinatorka EDJ

Praznujte z nami evropski dan jezikov 
26. septembra!

Liljana Kač, Zavod RS za šolstvo, liljana.kac@zrss.si

Evropski dan jezikov v Sloveniji
Več informacij na: http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/


