
Europejski Dzień Języków i udział uczniów w projekcie  

Europe Through Our Eyes 

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku 
od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją 
Europejską. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do 
nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. 

Celami święta są przede wszystkim: 

• ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków; 

• propagowanie nauki języków obcych przez całe życie; 

• propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. 

Europejski Dzień Języków jest organizowany w całej Europie. 
Poświęcane są mu różne imprezy okolicznościowe, audycje radiowe, 
programy telewizyjne, lekcje, konferencje itp. Każdy może zorganizować 
obchody indywidualnie lub w grupie według swojego uznania. 

Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz 
większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. 
Nawet odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe, a zupełnie 

odmienne kultury - bardziej zrozumiałe.  

W ramach współpracy międzynarodowej uczniowie klas 7 i 8 naszej 
szkoły we wrześniu 2021 roku mieli możliwość wymiany listów z 
rówieśnikami ze szkoły Kuulammen koulu w Tyrnava w Finlandii. Akcja 
ta odbyła się w ramach realizacji projektu etwinning Europe Through 
Our Eyes, który w naszej szkole jest koordynowany przez panią 
Katarzynę Adamus i panią Kingę Płaciszewską. Poniżej prezentujemy 
wybrane listy :  

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_obcy


    

Zapraszamy do skorzystania z materiałów, które zachęcą dzieci do nauki 
języków i pomogą przyswoić ich podstawy. 

 

https://create.kahoot.it/details/european-language-day-quiz/50f239a6-

b40d-4912-ae1b-927f6cf7e3c6 

https://quizizz.com/admin/quiz/59c68068e0122e110030942a/dzie-

jzykow-obcych-quiz 

https://quizizz.com/admin/quiz/59c68068e0122e110030942a/dzie-

jzykow-obcych-quiz 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ba8a063f44f4d0019963055/europejski-

dzie-jzykow-obcych 

https://quizizz.com/admin/quiz/59c3d134891ccc100090941f/dzie-jzykow-

obcych-2017 

https://create.kahoot.it/details/7ac86d6c-32f6-4852-95f1-98838c7c5b5e 

https://wordwall.net/pl/resource/4688783/polski/europejski-dzień-języków 

https://wordwall.net/pl/resource/4667707/angielski/europejski-

dzie%c5%84-j%c4%99zyk%c3%b3w 

https://wordwall.net/pl/resource/21963815/europejski-dzie%C5%84-

j%C4%99zyk%C3%B3w-flagi-memory 
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