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Прославете го

Европскиот ден  
на јазиците  

Што всушност е 
Европскиот ден на 
јазиците?
Ден за поддршка и 
охрабрување  на учењето 
јазици низ Европа.

Почнувајќи од 2001 година 
по иницијатива на Советот 
на Европа во Стразбург, 
Европскиот ден на јазиците 
се слави секоја година на 26 
Септември.

Зошто го славиме 
ЕДЈ?
• За да ја информираме 

јавноста за важноста 
на учењето на јазици, 
како би се зголемила 
повеќејазичноста и 
интеркултуралното 
разбирање

• Да промовираме богата 
лингвистичка и културна 
диверзификација во Европа

• Да охрабриме доживотно  
учење на  јазиците во 
училиштата и надвор од него

За кого е наменета?
• Ученици / студенти/

наставници
• Универзитети/училишта/

културни институции/јазични 
институции

• Асоциjаци

Всушност, секој кој сака 
да ја прослави јазичната 
разновидност во Европа.

со нас на 26 Септември!
Дали знаевте дека?
• Постојат 6000 до 7000 јазици 

во светот со околу 225  
автентични јазици во Европа

• Повеќето од светските 
јазици се зборуваат во Азија 
и Африка

• Најмалку половина од 
светската популација 
е двојазична или 
повеќејазична т.е тие 
зборуваат или разбираат два 
или повеќе јазици

• Билингуализмот 
придонесува за олеснување 
на процесот на учење јазици 
и го подобрува мисловниот процес

За повеќе факти посетете ја нашата веб страна!

Придружете ни се на 
фејсбук:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



Земји членки, партнери и индивидуи 
можат слободно да организираат или 
помогнат во организирање на активности 
со што би придонеле да се користи 
страната на  Европскиот ден  на јазиците и 
промотивните материјали. 

НЕКОИ ИДЕИ:
• Организирајте настан како јазично 

кафе, забава турнир вечера...
• Почнете блог за јазици
• Напишете е-книга или е-списание
• Развијте сопствен квиз за студенти/

ученици/соседи
• Дизајнирајте разгледница/постер/видео/

слика/текст/натпревар во пеење или 
игра

Промовирајте го настанот со негово 
внесување во базата на веб страната  на 
Европскиот ден  на јазиците.

Многу други идеи и материјали за 
наставници http://edl.ecml.at/teachshare.

Како можам да се вклучам 
во денот?

Што можам да најдам на 
веб страната на ЕДЈ?
• Календар со настани и активности 

кои се случуваат низ светот по 
повод  Европскиот ден на јазиците

• Информации за  Европскиот ден  на 
јазиците на повеќе од 20 јазици

• Факти и бројки за јазици
• Материјали за наставници / 

организатори на настани/ (примери 
од настани  и активности на  
Европскиот ден на јазиците)

• Онлајн игри за тестирање на  
нивото на јазикот и вештините

• Идиоми, забавни зборови, лажни 
пријатели, најдолги зборови, 
зборови што тешко се кажуваат и 
многу други примери на  сличности 
и разлики 

• Можност за гласање за 
најиновативен настан 

Кој е координатор на денот?
Европскиот ден  на јазиците е координиран од Советот на Европа,  единицата за 
јазична политика (Стразбур) и Европскиот центар за модерни јазици (Грац) на Советот 
на Европа. 

Настанот е подржуван во повеќе од 40 земји обезбедувајќи промотивни материјали и 
промоција на денот.

Вашиот национален претставник:

Прославете го со нас Европскиот ден  
на јазиците на 26 Септември!

Дијана Тренеска
Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието
МК 1000 Скопје
бул. Кирил и Методиј, бр. 54
емаил: dijana.treneska@mon.gov.mk


