Obilježili smo Europski dan jezika

Labdien! Jó napot! Hyvää päivää! Góðan daginn! Bom dia!
Ako niste razumjeli niti jedan od ovih pozdrava, za svaki slučaj, pozdravit ćemo Vas i jezikom
koji svi razumijemo: dobar dan!
Na inicijativu Vijeća Europe od 26. rujna 2001. godine počeo se obilježavati Europski dan jezika.
Ista je godina proglašena Europskom godinom jezika i uspjela je uključiti milijune ljudi koji su
slavili jezičnu raznolikost Europe i promicali učenje jezika u svim svojim zemljama članicama.
Nakon početnoga uspjeha, Vijeće Europe proglasilo je Europski dan jezika koji se obilježava
26. rujna svake godine. Osnovni su ciljevi Europskog dana jezika upozoravanje javnosti na važnost
učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i
međukulturalno razumijevanje, promicanje bogate jezične i kulturne raznolikosti Europe te
poticanje na cjeloživotno učenje jezika. Ove godine Europski dan jezika obilježavao se pod
sloganom „Poštujemo sve europske jezike.“ I naša se škola na ovaj datum priključila ovoj
hvalevrijednoj multikulturalnoj j manifestaciji koju su obilježili učenici na satu njemačkog jezika
različitim aktivnostima.
Učenici četvrtih razreda naučili su reći „Dobar dan“ na različitim europskim jezicima, izrađivali su
prigodne plakate i zastave zemalja članica EU. Učenici šestih, sedmih i osmih razreda rješavali su
različite zadatke vezane uz temu Europskog dana jezika. Pri tome su usvojili kroz različite digitalne
alate činjenice o europskim jezicima, upoznali su najdulje riječi u europskim jezicima,
prepoznavali na temelju slušnih primjera strane jezike ili uz pomoć fotografija odgonetavali u
kojoj je europskoj zemlji snimljena određena fotografija. Naravno da su učenici svjesni da
globalizacija i različiti oblici suvremenoga poslovanja znače da je danas nužno poznavanje stranih
jezika kako bi učinkovitije radili u svojim zemljama. Osim toga, potrebno je nadvladati i
kulturološke razlike pa je osim praktičnih jezičnih vještina nužno razvijati i međukulturnu i
socijalnu kompetenciju.
Uostalom, nije uzalud izreka: „Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš.“ Ovakva su događanja
odlična prilika da se uvjerimo kako učenje stranih jezika nije samo suhoparno memoriranje
gramatičkih pravila, konverzacijskih obrazaca i novih riječi, već da ima i praktičnu, ali i zabavnu
stranu.
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