
„Dzień Języków Obcych” w szkole przybliża młodzieży język i cywilizację innych krajów.

Dnia 10 kwietnia bieżącego roku w Zespole SzkółEkonomicznych odbyła się szkolna

impreza językowa. Po raz drugi odbył się Dzień Języków Obcych. Pomysł dnia językowego

narodził się w mojej głowie rok temu. Znajomość języków obcych i umiejętność

wykorzystywania tej wiedzy są ważnymi elementami edukacji młodego pokolenia zwłaszcza

teraz gdy tak realne są idee Europy bez granic.

Lecz nie tylko język odgrywał główną rolę w tym dniu. Historia, cywilizacja oraz kultura

innych krajów warte są prezentacji zwłaszcza, jeżeli są przedstawione w ciekawy, przyjemny

a nawet zabawny sposób.

W szkole młodzież uczy się trzech języków obcych: języka angielskiego, języka francuskiego

lub j ęzyka niemieckiego oraz poznaje elementy cywilizacji krajów (nie tylko europejskich)

w których j ęzyki te są językami urzędowymi.

„Dzień Języków Obcych” rozpoczął się konkursami wiedzy o cywilizacji i j ęzykach

Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Niemiec. Konkursy odbywały si ę w trzech salach

podzielonych ze względu na język.

Następnie w auli szkoły młodzież mogła uczestniczyć w prezentacji Francji, Niemiec oraz

Stanów Zjednoczonych. Był więc między innymi, pierwszy człowiek na księżycu, francuski

kankan, statua Wolności, Czerwony Kapturek w wersji francuskojęzycznej oraz rubaszny

humor niemiecki.

W salach video młodzież mogła oglądać filmy o prezentowanych krajach:

„Pod dachami Paryża - Paris – capitale de la France”

„Podróże po zjednoczonych Niemczech”

„USA, Kanada, Wielka Brytania”

Imprezom w salach lekcyjnych i auli towarzyszyły wystawy prac plastycznych tematycznie

związanych z prezentowanymi krajami, a wykonanych przez uczniów.

Prace plastyczne związane z Niemcami były eksponowane na parterze, te związane z językiem

angielskim na I piętrze, II pi ętro zaś udekorowane zostało projektami w języku francuskim.

„Dzień Języków Obcych” zakończył się podsumowaniem konkursów językowych i rozdaniem

nagród dla zwycięzców oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu europejskiego „Ody do radości”

w języku angielskim, francuskim, niemieckim oraz polskim. Wszyscy dobrze się bawili

poznając naszych „bliższych i dalszych sąsiadów” oraz ich języki.

Do zobaczenia za rok.


