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Czy houby , grybai, funghi to po polsku grzyby?
Czy języków urzędowych jest tyle ile krajów Unii Europejskiej? Jakimi
urzędowymi językami posługują się Belgowie? Jakie języki proceduralne
stosuje się w Unii Europejskiej? Na te i wiele innych pytań
odpowiadaliśmy 26 września, w trakcie obchodów Europejskiego Dnia
Języków 2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Zajęcia dla ponad 100 osobowej grupy uczniów rozpoczęliśmy od
krótkiego przedstawienia naszego Punktu i całej sieci Europe Direct.
Po zapoznaniu się z ideą działania Punktu młodzież uczestnicząca w
spotkaniu obejrzała dwa filmiki na temat łamańców językowych.
Zobaczyliśmy jak trudno jest obcokrajowcom (i nie tylko) wymówić tekst
„w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” a także jakie problemy
mamy my Polacy z wymową podobnych łamańców w obcych nam językach.
Następnym punktem zajęć była prezentacja multimedialna przedstawiająca
różnorodność
językową
Unii
Europejskiej.
Omówiliśmy
zasięg
terytorialny danego języka a także rys historyczny przedstawiający
pochodzenie niektórych języków europejskich.
W drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w konkursie z
Europejskim Kołem Fortuny. Każdy z uczestników po wylosowaniu kraju
otrzymywał związane z danym państwem pytanie językowe. Z większością
pytań uczniowie nie mieli problemów ale zdarzały się też takie nad
którymi trzeba było się dłużej zastanowić.
Ostatnim punktem naszej wizyty był ogólny quiz językowy sprawdzający
oczywiście
wiedzę
na
temat
języków
europejskich.
Pomimo
skomplikowanych pytań i tym razem uczniowie wykazali się niemałą
wiedzą. Najlepszych uczniów nagrodziliśmy zestawami gadżetów.
Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Europa
może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym - posiada 24 języki
urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot
posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości.
Należy również pamiętać o językach, którymi mówią obywatele UE
pochodzący z innych krajów i kontynentów. Pierwsze rozporządzenie
Wspólnoty w sprawie języków urzędowych zostało uchwalone w 1958 roku.
Od tamtej pory liczba języków urzędowych rosła w miarę, jak do UE
przystępowały kolejne państwa.
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