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UČ SA CUDZIE JAZYKY! TERAZ!
PARTIZÁNSKE 10. októbra 2014 – Aj ty si dávaš každý
týždeň nový záväzok, že už od pondelka sa začneš
učiť cudzí jazyk, alebo aspoň budeš pokračovať v
začatom? No stále zostávaš iba pri plánovaní?
Možno len nevieš, ako na to.

Jazyky – brána do sveta
Gymnazisti z Partizánskeho to už vedia. Domáce občianske združenie Edukácia@Internet im
ukázalo smer v učení sa cudzích jazykov. Peter Baláž takmer 250-tim študentom 10. októbra
v Kine Partizánske predstavil (nielen) jazykové europrojekty, do ktorých je organizácia
zapojená. Nezabudol spomenúť, že hoci slovenčina nie je cudzí jazyk, krivka návštevnosti na
slovake.eu stúpa závratnou rýchlosťou najmä počas maturitných skúšok. Najviac ich
pozornosť zameral na nedávno spustenú webstránku lingvo.info, ktorá odborne, no pritom
pútavo informuje o európskych jazykoch. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby portál
neobsahuje až 19 jazykových verzií! „O slovenčine si môžu prečítať Litovci, Rusi či Dáni
a najlepšie na tom je, že po anglicky nemusia vedieť ani pozdraviť,“ hovorí Baláž.
Na prednáške Jazyky – brána do sveta študenti dokonca dostali skrátený kurz esperantskej
gramatiky a v priebehu 3 minút si vypočuli 8 cudzích jazykov, vrátane slovenského
posunkového jazyka, od Lýdie Machovej. „Cudzí jazyk netreba vnímať len ako povinný
maturitný predmet. Skutočne vás v živote dokáže posunúť ďalej,“ zdôrazňuje Lýdia vo svojej
veľmi zaujímavej prezentácii o metódach učenia sa cudzích jazykov. Sama vyšla z rovnakého
gymnázia a za búrlivého potlesku súčasných študentov poďakovala profesorom za cenné
poznatky. No najpodstatnejšie boli jej rady a skúsenosti. „Vďaka tomu, že som sa tým
jazykom venovala pravidelne, dnes cestujem a zažívam situácie, o ktorých sa mi predtým
ani nesnívalo. V Poľsku som tlmočila pre bývalú prvú dámu pani Gašparovičovú a v peruánskej
džungli pre 90-ročného šamana,“ spomína si Lýdia. Ako polyglotka má pred sebou ešte veľa
zaujímavých ciest.

Hlavný jazyk Európy?
Z iného súdka bola prednáška Jozefa Reinvarta z Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Politike síce nerozumie každý, no všetkým muselo byť jasné, aké je dnes zložité
a nákladné tlmočiť z 24 úradných jazykov únie do tých istých 24 jazykov. Prekladatelia
nestíhajú, a tak sa k cieľovej osobe často dostane len 50% obsahu. Áno, motto EÚ síce znie
Zjednotení v rozmanitosti, ale to neznamená, že tá rozmanitosť nespôsobuje problémy.
V takom veľkom európskom kotle s nespočetnými národmi a národnosťami je to aj logické.
Otázkou preto zostáva – má byť angličtina tým hlavným jazykom Európskej únie, alebo
budeme hľadať neutrálny a ľahký jazyk, za ktorým nestojí žiadna armáda? Tak či onak,
znalosť cudzích jazykov otvára brány do sveta. S tým sa stotožnil riaditeľ gymnázia Vladimír
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Karásek aj primátor Jozef Božik, ktorý študentom povedal: „Angličtina mi kedysi dala možnosť
dostať sa do USA, no keby ju ovládam ešte lepšie, vzťahy s domácimi by boli na úplne inej úrovni.
A preto sa učte cudzie jazyky.“
Na záver nechýbalo pár kvízových otázok i darčekové tašky ako odmena. Hlavné však je, že
dnes si nikto z obecenstva už nebude v Poľsku pýtať čerstvý chlieb, ináč by dostal presný opak.
Veríme, že toto je len začiatok plodnej trojstrannej spolupráce Edukácie@Internet, Gymnázia
Partizánske a mesta Partizánske.
– tlačová správa –
Edukácia@Internet
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O organizátorovi
OZ Edukácia@Internet z Partizánskeho sa od roku 2005 venuje rôznym nekomerčným
projektom v oblasti vzdelávania a internetu. V spolupráci s domácimi i zahraničnými
inštitúciami a organizáciami vytvorilo viacjazyčné webové stránky aj na výučbu esperanta
www.lernu.net s vyše 170-tisíc registrovanými používateľmi, slovenčiny www.slovake.eu,
nemčiny www.deutsch.info a v súčasnosti spolupracuje na podobnej stránke na výučbu
českého jazyka pod hlavičkou Masarykovej univerzity www.mluvtecesky.net (väčšinu
projektov finančne podporuje Európska komisia). Okrem toho organizuje vzdelávacie projekty
a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia, používania jazykov i internetových
technológií a spolupracuje s Informačným centrom mladých Partizánske. Informácie
o všetkých projektoch sú dostupné na stránke organizácie www.ikso.net.
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