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EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

26 wrzesnia 
Europejski Dzien 

Jezyków  

Czym jest  
Europejski Dzien 
Jezyków (EDJ)?
Jest to dzień, którego celem 
jest promowanie nauki 
języków w Europie.  

Europejski Dzień Języków 
został ustanowiony z 
inicjatywy Rady Europy w 
2001 roku w Strasburgu i od 
tamtej pory jest obchodzony 
corocznie 26 września. 

Dlaczego obchodzimy 
Europejski Dzien  
Jezyków?

• aby ukazać znaczenie nauki 
języków dla szerzenia 
idei wielojęzyczności 
oraz porozumienia 
międzykulturowego 

• aby promować 
różnorodność językową i 
kulturową Europy 

• aby propagować uczenie się 
przez całe życie: zarówno w 
szkole, jak i poza nią

Do kogo jest skierowany?
• uczniów/studentów/

nauczycieli
• uniwersytetów/szkół/instytucji 

kulturalnych/centrów 
językowych/stowarzyszeń...

A tak naprawdę do KAŻDEGO, 
kto zechce świętować językową 
różnorodność Europy

ŚSwietuj razem z nami!

Czy wiesz, ze...?
• na świecie istnieje od 6000 

do 7000 języków, spośród 
których 225 to rdzenne języki 
europejskie

• większość języków świata 
używana jest w Azji i Afryce

• przynajmniej połowa populacji 
na świecie jest dwujęzyczna lub 
wielojęzyczna, co oznacza, że 
posługuje się dwoma lub więcej 
językami

• dwujęzyczność wspomaga 
proces myślenia i sprawia, że 
uczenie się kolejnych języków 
jest łatwiejsze

Więcej na naszej stronie internetowej!

Przyłącz się do nas na facebook’u:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



W zorganizowaniu inicjatyw w ramach EDJ 
kraje członkowskie, partnerzy jak i osoby 
indywidualne mogą posłużyć się stroną 
internetową oraz wykorzystywać materiały 
promocyjne. 

PRZYKŁADOWE POMYSŁY:

• zorganizuj wydarzenie językowe 
np. spotkanie przy kawie, przyjęcie, 
turniej, kolację

• zacznij pisać bloga o językach
• napisz e-booka lub e-czasopismo
• stwórz quiz językowy dla studentów/

uczniów/sąsiadów
• przygotuj pocztówkę/plakat/filmik/

zdjęcie/konkurs piosenki lub grę

Wypromuj swoje wydarzenie, wpisując 
je do naszego kalendarza wydarzeń na 
stronie EDJ!

Więcej pomysłów oraz materiały dla 
nauczycieli znajdziesz pod adresem:  
http://edl.ecml.at/teachshare.

Jak wziac udział?Co mozna znalezc na  
naszej stronie internetowej?
• kalendarz wydarzeń organizowanych na 

całym świecie w ramach EDJ
• informacje na temat EDJ w ponad 20 

językach
• ciekawostki językowe
• materiały dla nauczycieli/organizatorów 

imprez (przykłady działań 
organizowanych w ramach EDJ) 

• gry online sprawdzające wiedzę i 
umiejętności językowe

• idiomy, zabawne słówka, najdłuższe 
wyrazy, „false friends”, palindromy, 
łamańce językowe i wiele innych 
przykładów ukazujących różnice 
i podobieństwa między językami 
europejskimi

• głosowanie na najbardziej oryginalne 
wydarzenie zorganizowane w ramach 
EDJ

Kto koordynuje Europejski Dzien Jezyków?
Europejski Dzień Języków koordynowany jest przez Departament Języków Rady Europy 
z siedzibą w Strasburgu oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w 
Grazu. W ponad 40 krajach Krajowe Punkty Kontaktowe promują Europejski Dzień Języków  
i upowszechniają materiały promocyjne na jego temat.

Twój Punkt Kontaktowy:

Europejski Dzien Jezyków 
ŚSwietuj razem z nami 26 wrzesnia!

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Współpracy Międzynarodowej 
al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
tel. (+48) 22 34 74 629 
e-mail barbara.skaczkowska@men.gov.pl


