Studentų atsiliepimai (kalba netaisyta):
***
Šiais metais, rugsėjo 24 d., Vilniaus kolegijoje, įvyko Europos kalbų dienos renginys. Šią dieną siekiama
paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms. Renginio metu buvo galima
prieiti prie konkrečios kalbos atstovų ir įmetus monetą išgirsti tos šalies akcentą bei kalbos ypatumus. Kalbas,
žinoma, atstovavo studentai. Jie ne tik pasiruošė dainų, greitakalbių, eilėraščių, bet stengėsi ir savo įvaizdžiu
parodyti tam tikros šalies vaizdą. Buvo smagu matyti studentų, dėstytojų bei svečių susidomėjimą bei žavesį.
Visiems smalsu, ką koks žodis reiškia, todėl mes, atstovavusios vokiečių kalbą, paruošėme vėliavėles su
įvairiais žodžiais ir antroje pusėje parašėme ką tai reiškia lietuviškai. Mano nuomone, tai padeda greičiau
įsiminti žodžius ir ilgiau išlaikyti juos savo galvoje. Renginys iš tiesų buvo įdomus, kadangi buvo galima ne
tik sužinoti, ko nežinojome, bet ir palyginti kalbas kai jos taip šalia viena kitos. Europa iš tiesų nestinga kalbų
įvairove bei skirtingomis tautomis, tad stenkimės jas kiek įmanoma labiau pažinti, nes tai gyvenime tikrai
nepamaišys! (Simona Vitkutė VVF, Įstaigų administravimo antro kurso studentė, grupė VA13A)
***
2014 m rugsėjo 24 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete įvyko renginys, skirtas paminėti
Europos kalbų dieną. Fakultete studentų grupelės pristatinėjo pasirinktą kalbą, šalies tradicijas, rodė šalies
vaizdus kompiuterio pagalba. Kiekvienas studentas, dėstytojas bei svečias, apsilankęs kalbų dienoje, turėjo
galimybę susipažinti su šalių kalbomis, išgirsti kalbos ypatumus, išvysti šalies tradicinius rūbus. Aš atstovavau
vokiečių kalbą. Su merginomis stengėmės pateikti Vokietijos dvasią, pristatyti Vokietijos atributiką. Mano
nuomone mums pavyko puikiai. Buvo labai smagu ruoštis renginiui, galvoti apie mūsų įvaizdį, taip pat ieškoti
frazių, eilėraščių, dainų, kurias galėtume pristatyti. Taip pat buvo įdomu išgirsti kitas šalis atstovavusių
studentų kalbas, pamatyti jų pasirodymą. (Justina Vasiljevaitė VVF, Įstaigų administravimo antro kurso
studentė, grupė VA13A)
***
Esame Įstaigų administravimo II kurso studentės. Per Europos Kalbų dienos šventę - ,,Eurolinguafonas‘‘
atstovavome Lenkų kalbą. Nors šventė vyko ilgosios pertraukos metu, susidomėjusių kalbomis atsirado gana
daug. Mums patiko reakcijos į mūsų kalbas: eilėraštukus, dialogus, greitakalbes. Dalis studentų, dėstytojų
prašė išversti pasakytą kalbą ar parašytus žodžius ant lapukų. Esame patenkintos, neatsisakiusios padėti
suorganizuoti šventę, sudalyvauti joje ir pristatyti savo gimtąja - lenkų kalbą. Manome, kad verta organizuoti
tokias šventes, nes visos kalbos yra skirtingos ir savotiškai įdomios. (Katažyna Rudel, Elžbieta Petkevič)
***
Esu Viešbučių ir restoranų vadybos studijų programos trečio kurso studentas. Rugsėjo 24 d. mūsų fakultete
vyko Europos kalbų diena. Atstovavau italų kalbą. Renginio metu patyriau nemažai įspūdžių. Labai patiko
studentų atsidavimas ir puikus pasiruošimas. Kiekvienos kalbos atstovai buvo gerai padarę namų darbus. Buvo
truputėlį keista kalbėti itališkai ne auditorijoje su grupės draugais, o su kitais žmonėmis, kurie net nenutuokė,
apie ką aš kalbu. Manau, kad idėja daryti tokį renginį buvo puiki. (Deividas Jaruševičius VR12B)
***
Grįžtamoji reakcija iš Elektronikos ir informatikos fakulteto:
KT14A studentas Gilbertas: „patiko, buvo juokingų plakatų“.
IS14B studentas Nerijus : „įdomu, įvairios idėjos, mintys, pristatymas“.
KT14B studentas Povilas: „įdomios mintys plakatuose“.
PI14B, studentas Ėglius: „patiko studentų nuomonės, spalvingas plakatų pateikimas“.
EV14A studentas Robertas: „reikėtų suorganizuoti laimėjusių plakatų aukcioną“.
EV14A studentas Dovydas: „norėčiau, kad balsavimas vyktų, kaip per LR prezidento rinkimus“.
EV14 studentė Brigita „malonu, kad studentai galėjo susibendrauti piešdami“.
PI4A studentas Tomas „patiko, nes matėme įvairių paveiksliukų, buvo išradingų plakatų“.
A.
Informacija buvo skleidžiama:
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/752043448189869/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/754460914614789/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/756094537784760/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/754726744588206/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/752055798188634/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/752043448189869/
https://www.facebook.com/groups/217997451594474/permalink/751190714941809/

B. Nuoroda į sukurtą filmą: https://docs.google.com/file/d/0B3HSE5fDKIXiS0huTjFub2p0dmc/edit?pli=1;
C. Pristatymas parengtas PowerPoint programa.
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