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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Príprava aktivít, vyhľadávanie materiálov a určenie spoločného postupu pri zadávaní jednotlivých 

činností  pre žiakov k Európskemu dňu jazykov v spolupráci s pedagogickým klubom 

francúzskeho a nemeckého jazyka a následné vyhodnotenie aktivít spojených s Európskym dňom 

jazykov.  

Motivácia žiakov k účasti na olympiáde z AJ, príprava, práca s talentovanými žiakmi. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. 

septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov 

Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich učili viac jazykov. S presvedčením, 

že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a 

kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje 

mnohojazyčnosť v celej Európe. 

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako 

dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ho využili. Globalizácia a 

vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej 

domácej krajine. Samotná angličtina už  nestačí. Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – 

používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia 

pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho 

a pestovali.  

Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše 

kultúrne rozdiely. Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou  – toto je jedným z najdôležitejších 

posolstiev Európskeho dňa jazykov. 

Medzi všeobecné ciele patrí pozdvihnutie povedomia o: 

•  bohatej jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú je treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať; 

•  potrebe rozšíriť škálu jazykov, ktoré sa ľudia učia (vrátane menej používaných jazykov), ktorá 

vyúsťuje do viacjazyčnosti; 

•  potrebe ľudí nadobudnúť určitú úroveň ovládania dvoch alebo viacerých jazykov, aby sa mohli 

plnohodnotne zhostiť svojej úlohy v demokratickom občianstve Európy.  

13. Závery a odporúčania: 
Členovia pedagogického klubu sa dohodli na výbere materiálu – kvízu  v  anglickom jazyku, 

ktorý bol  zaslaný prostredníctvom aplikácie Kahoot  všetkým žiakom školy prostredníctvom  

jednotlivých vyučujúcich anglického jazyka. 

  


