
Evropský den jazyků – 26.září 2015 

 
 

Evropský den jazyků –  příležitost  zaměřit se na jazyky vyučovací, zapomenuté jazyky… 

 

Každoročně 26. září slaví Rada Evropy a tisíce obyvatel po celé Evropě Evropský den jazyků.  

V tento den oslavujeme bohatou  mozaiku  různých jazyků, které koexistují  ve  všech  zemích  v Evropě 

a ostatních částech světa. Jazyky se neustále vyvíjejí, výpůjčkami z jiných jazyků  nabývají  na síle, což přispívá  

k obohacení  našeho  jazykového a kulturního dědictví. 

Proč bychom letos, v roce 2015, neobrátili pozornost k jazykům, které  málokdy  zahrnujeme do tohoto 

každoročního festivalu?   Jde o jazyky, které se používají ve školách jako vyučovací jazyky.  Několik 

mezinárodních výzkumů ukázalo, že někdy mohou být překážkou, která  brání  lepším  vzdělávacím 

výsledkům.  Úspěch ve vzdělávání závisí na dobrém zvládnutí vyučovacího jazyka.   

Rada Evropy  se  snaží   tuto problematiku řešit, a to prostřednictvím činnosti Oddělení jazykové politiky a 

Evropského centra pro moderní jazyky , ale  rovněž spoluprací s Evropskou komisí, zejména v oblasti 

mnohojazyčných tříd.  Doporučení Rady Evropy týkající se důležitosti vyučovacích jazyků pro úspěch 

vzdělávání nabízí svým 47 členským státům konkrétní a inovativní podporu  v úsilí zajistit, aby všichni  žáci  

měli možnost využít maximálně svůj vzdělávací potenciál.  

 Ať tedy tento Evropský den jazyků zdůrazní důležitost vyučovacích jazyků pro studium, výuku a komunikaci. 

Každé dítě by mělo mít stejnou šanci uspět.   

Úspěšné vzdělávání může ovlivnit budoucnost, začněme proto jednat teď.  

www.coe.int/EDL  

 

Další informace ke Dni  

Evropský den jazyků je den, ve kterém podporujeme jazykové vzdělávání po celé Evropě. 

Od Evropského roku jazyků v roce 2001 se z iniciativy Rady Evropy Evropský den jazyků slaví 

každoročně 26. září. 

Konkrétní cíle Dne: 

  zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak důležité je učení se jazykům pro zvýšení vícejazyčnosti 
a mezikulturního porozumění; 

 propagovat  bohatství  jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy;  

 podpořit celoživotní učení se jazykům ve škole i mimo ni.  
 

Stránka věnovaná Dni je dostupná v 31 jazycích. V kalendáři aktivit - events’ calendar - jsou 

zaregistrovány stovky aktivit. Akce, které se odehrávají v Evropě a také stále více i na ostatních 

kontinentech, organizují zejména školy, university, jazykové a kulturní instituty a asociace. 
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