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Program Dnia Języków Europejskich

Cele operacyjne Sposób realizacji Przewidywane efekty
1.Pogłębienie wiedzy ogólnej
o pochodzeniu, znaczeniu, roli
języka i o przysłowiach
językowych

Quiz językowy Utrwalenie i uzupełnienie
wiedzy z tej dziedziny

2.Przypomnienie i poszerzenie
znajomości twórczości
literackiej najwybitniejszych jej
przedstawicieli z wybranych
krajów europejskich

Zagadki literackie, słynne
cytaty

Uczniowie znają, pamiętają i
potrafią posługiwać się
słynnymi cytatami, połączyć
pisarza, poetę z jego dziełem

3.Słynni twórcy i ich dzieła –
utrwalenie wiadomości

Quiz „WHO IS WHO”
prezentacje słynnych
postaci świata nauki,
kultury, sztuki; postacie
baśniowe i legendarne

Umiejętność kojarzenia i
powiązania wybranych postaci
z ich osiągnięciami, łączenie
sylwetek z danym krajem,
utworem; uświadomienie
europejskiego bogactwa
naukowego i kulturowego

4.Muzyka elementem łączącym
narody i kultury

Quiz muzyczny Uczniowie potrafią rozpoznać
tytuły utworów i ich
kompozytorów na podstawie
znanych fragmentów muzyki
klasycznej i współczesnej

5.Przybliżenie najbardziej
atrakcyjnych
i reprezentacyjnych miast,
regionów, krajów europejskich

Plakaty, foldery, zdjęcia,
collage, materiały
informacyjne dotyczące
państw europejskich

Poznanie wymienionych
terenów, poszerzenie wiedzy z
zakresu krajoznawstwa i
turystyki

6. Znajomość symboli
narodowych i regionalnych

Flagi, godła, herby Uczniowie znają i potrafią
przyporządkować wybranym
krajom, regionom, miastom ich
symbole

7. Utrwalenie zwrotów i
wyrażeń językowych

Napisy w języku
angielskim, niemieckim,
francuskim

Umiejętność posługiwania się
podstawowymi zwrotami
grzecznościowymi,
uzyskiwania
i udzielania informacji

Opis i realizacja

 W czasie zajęć z języka obcego uczeń ma możliwość zapoznania się jedynie

z fragmentami wiedzy o danym kraju, jego kulturze, nauce i sztuce. Ograniczeni liczbą

godzin nauczyciele nie mają często możliwości, aby  zapoznać ucznia z europejską wspólnotą



kulturową i językową, mającą przecież te same korzenie, będącą nierozerwalną całością.

Najlepszą formą realizowania wyżej wymienionych treści jest - naszym zdaniem - dzień zajęć

edukacyjnych innych niż zwykłe lekcje. W ten sposób powstał pomysł przygotowania

i zrealizowania w naszej szkole Dnia Języków Europejskich. Jego głównym celem była

popularyzacja wiedzy o krajach i językach europejskich w myśl oświeceniowej zasady „uczyć

bawiąc”.

Program DJE miał uświadomić uczniom wartość i trwałość dzieł kultury europejskiej,

umożliwi ć dokładniejsze poznanie jej największych twórców i ich dzieł, poszerzyć  wiedzę

o pochodzeniu, roli i znaczeniu języków europejskich. Chciałyśmy również przedstawić

najbardziej atrakcyjne i reprezentacyjne regiony krajów europejskich, zapoznać uczniów

z symbolami narodowymi i regionalnymi, umożliwi ć sprawdzenie i utrwalenie słownictwa

związanego z typowymi sytuacjami komunikacyjnymi życia codziennego w trzech językach:

angielskim, niemieckim i francuskim. Napisany przez nas program zyskał akceptację

Dyrekcji liceum.

Ponieważ czynne uczestnictwo zwiększa przyswojenie wiadomości, do przygotowania

DJE zaangażowałyśmy grupę naszych uczniów, którzy mieli możliwość dzielenia się wiedzą

ze swoimi kolegami. Wśród wybranych przez nas sposobów realizacji wyżej wymienionych

celów znalazły się między innymi: konkurs językowy, quiz muzyczny, prezentacje słynnych

postaci.

Konkurs językowy obejmował wiadomości o językach europejskich (podział,

pochodzenie, rola, znaczenie, przysłowia językowe itp.). Przeprowadzono go w formie testu

pisemnego na wybranej grupie uczniów. Laureaci konkursu wyróżnieni zostali oceną bardzo

dobrą z wiodącego w danej klasie języka.

Quiz „Who is who?” dotyczył znajomości postaci świata nauki, kultury, sztuki i

literatury, postaci baśniowych i legendarnych bohaterów narodowych. Uczniowie mogli

wykazać się umiejętnością kojarzenia prezentowanych postaci z ich osiągnięciami, łączenia

przedstawianych sylwetek z danym krajem, wydarzeniami oraz znajomością cytatów

literackich.

Wielu emocji dostarczył quiz muzyczny, w którym uczniowie rozpoznawali fragmenty

muzyki klasycznych kompozytorów z krajów europejskich, jak również tytuły i wykonawców

muzyki współczesnej i rozrywkowej. Uczniowie mieli również okazję zadedykowania w tym

dniu określonego utworu muzycznego wybranej osobie.

Źródłem wielu ciekawych i bogatych informacji językowych, kulturo-

i krajoznawczych były liczne materiały ilustracyjne, plakaty, foldery, collage, zdjęcia itp.,



gromadzone i opracowane razem z uczniami. Całości dekoracji dopełniały flagi wybranych

państw europejskich, godła, herby poszczególnych miast i regionów. Napisy w języku

angielskim, niemieckim i francuskim (zwroty grzecznościowe, informacyjne) służyły

przypomnieniu i utrwaleniu słownictwa niezbędnego w codziennych sytuacjach

komunikacyjnych.

Program Dnia Języków Europejskich został  zrealizowany w dniu 26 września 2003 r.

Bardzo aktywny udział uczniów we wszystkich formach edukacyjnych zaproponowanych

przez nas potwierdził słuszność naszej tezy. Przyczynił się też niewątpliwie do całościowego

spojrzenia na europejską wspólnotę językową jak na przepiękne drzewo mające wiele

korzeni.

Różne formy prezentacji łączące treści informacyjne z ciekawą, barwną oprawą

i możliwością wspólnej zabawy, pozwoliły - zdaniem samych uczniów - znacznie pogłębić

ich wiedzę o krajach i językach europejskich, rozbudzić zainteresowania językowe i

krajoznawcze oraz uświadomić młodzieży bogactwo europejskiego dziedzictwa kulturowego.
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