
                                                  

     

Θέμα: «Eυρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών / 26-09-2014»

Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης με
την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η  Ευρωπαϊκή  Ημέρα  Γλωσσών  είναι  μια  πανευρωπαϊκή
εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  Συμβουλίου  της Ευρώπης  για  την  προώθηση  της  πολυγλωσσίας στην
Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

 να  ευαισθητοποιήσει  το  κοινό  για  τη  σημασία  της  εκμάθησης  γλωσσών  και  της
διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται, με σκοπό την ενίσχυση της πολυγλωσσίας και
της διαπολιτισμικής κατανόησης·

 να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης·
 να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στη  σελίδα  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  «Ευρωπαϊκή  Μέρα  Γλωσσών» (  http://edl.ecml.at/ )
μπορείτε να ενημερωθείτε  μεταξύ άλλων και στην ελληνική γλώσσα αναλυτικά για την  Ευρωπαϊκή
Μέρα Γλωσσών, για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στον εορτασμό της, για τις δραστηριότητες που
έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν καθώς και να πάρετε ιδέες για τη διοργάνωση μιας δικής σας
δραστηριότητας.  Επιπλέον,  στην  παραπάνω  σελίδα  μπορείτε  να  συμμετάσχετε  σε  διαδικτυακές
δραστηριότητες, να βρείτε διδακτικό υλικό και να προωθήσετε τη δική σας δραστηριότητα στη σελίδα
του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε ψηφοφορία για την ανάδειξη της πιο
δημιουργικής ιδέας. 
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