
Oslávme spolu Európsky deň jazykov! 

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. 

septembra už od roku 2001. 

Príležitosti učiť sa nový jazyk neboli ešte nikdy také obrovské ako dnes. Cieľom Rady Európy 

je zdôrazniť hodnotu jazykového vzdelávania. Základnou myšlienkou a posolstvom 

Európskeho dňa jazykov (EDJ) je podpora „viacjazyčnosti“. Myšlienka nie je ani nová, ani 

nezvyčajná. Nechce ľudí vystrašiť, aby si mysleli, že sa musia naučiť jazyk na úrovni rodeného 

hovoriaceho. Cieľom je, aby sa vedeli dohovoriť a aby im druhí porozumeli, podľa ich 

vlastných potrieb a požiadaviek.  

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – má 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. 

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na 

to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. 

Často však chýba práve osobná motivácia prekonať faktor tzv. „strachu z jazyka“. Mnohí 

svoje jazykové schopnosti rozvinú až po skončení školy alebo univerzity. Nie je to až také 

prekvapujúce; učenie jazyka v škole často vnímame skôr ako nepríjemnú povinnosť než 

príležitosť. Hodnotu iných jazykov si väčšinou uvedomíme až vtedy, keď začneme objavovať 

svet okolo nás, či už je to kvôli práci alebo pre zábavu. Na povzbudenie treba dodať, že každý 

ďalší jazyk sa učí ľahšie. Takže, keď sa nám podarí prekonať prvú latku, možno dostaneme 

chuť skúsiť aj maďarčinu alebo fínčinu. Schopnosť komunikovať v iných jazykoch neprináša 

iba ekonomické výhody a benefity. Umožňuje nám byť otvorení voči druhým ľuďom, ich 

kultúram a postojom. Nemali by sme podceňovať hodnotu jazykového vzdelávania, ktoré 

nám umožňuje hlbšie pochopiť a spoznať iných ľudí, kultúry a tradície iných krajín. Tí, čo 

dokážu sebavedome komunikovať s ľuďmi iných kultúr, sa obvykle vyznačujú omnoho vyššou 

úrovňou tolerantnosti. Zvládnutie cudzieho jazyka znamená viac než získanie ďalšej užitočnej 

zručnosti – je odrazom postoja, rešpektu a úcty k identite a kultúre iných národov a 

tolerancie. 

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

naše kultúrne rozdiely. 

Cieľom EDJ je podnietiť 800 miliónov Európanov z vyše 40. členských štátov Rady Európy, 

aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Rada Európy podporuje 

mnohojazyčnosť v celej Európe. 

Do Európskeho dňa jazykov má možnosť zapojiť sa skutočne KAŽDÝ, aj keby to bolo len 

pozvaním susedov inej kultúry na čaj alebo vyzdobením domu plagátmi a nálepkami s logom 

Európskeho dňa jazykov. Za deň sa polyglotom určite nestaneme, ale rozšírime si obzory a 

zažijeme niečo príjemné a naplňujúce! 

 


