Отбележете

Европейския
ден на езиците

с нас на 26 септември!
Какво е
Европейският ден
на езиците (ЕДЕ)?
Ден за насърчаване
изучаването на езици в
Европа.
По инициатива на Съвета
на Европа със седалище
в Страсбург, от 2001 г.
Европейският ден на езиците
се чества ежегодно на 26
септември.

Защо празнуваме
ЕДЕ?
•

•
•

За да подчертаем колко
важно е изучаването на
езици за плурилингвизма
и за междукултурното
разбирателство
За да представим богатото
езиково и културно
многообразие на Европа
За да насърчим
изучаването на езици
през целия живот в и
извън училище

www.coe.int/EDL
f

Намери ни във фейсбук:
facebook.com/ecml.celv

Знаете ли, че....?
•

•
•

•

Съществуват между 6000
и 7000 езика в света,
като около 225 от тях са
европейски
Повечето световни езици се
говорят в Азия и Африка
Поне половината от
населението на света е
двуезично и многоезично,
т.е. говори и разбира повече
от един език
Двуезичността улеснява
изучаването на следващ
език и подобрява мисловния
процес

За повече факти посетете уебстраницата ни!

За кого е ЕДЕ?
•
•
•

Ученици/студенти/учители/
Университети/училища/
културни институти/езикови
институти
Асоциации и др.

Всъщност за ВСЕКИ, който
иска да отпразнува езиковото
многообразие в Европа.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Отбележете Европейския ден на
езиците с нас на 26 септември!
Какво мога да намеря
на уебсайта на ЕДЕ?
•
•
•
•

•
•

•

Календар със събития от цял
свят, които отбелязват ЕДЕ
Информация за ЕДЕ на над 20
езика
Езикови факти и цифри
Материали за учители/
организатори на събития
(примери за събития, активности
на ЕДЕ)
Онлайн игри за проверка на
езиковите познания и умения
Идиоми, палиндроми, забавни
думи, игрословици, скороговорки
и много други занимателни
примери за сходствата и
различията при европейските
езици
Възможност за гласуване за найоригинално събитие

Как мога да се включа?
Държавите членки, партньори и отделни
личности могат свободно да организират
или да помогнат в организацията
на активности, като използват
промоционалните материали на уебсайта на
ЕДЕ.
НЯКОИ ИДЕИ:
•
•
•
•
•

Организирайте събитие като езиково
кафе, парти, състезание, вечеря
Създайте блог на тема езици
Създайте електронна книга или списание
Направете собствена езикова игра за
вашите ученици/училища/съседи
Организирайте музикално състезание
или игра за създаването на картичка/
плакат/видео/снимка/съчинение

Популяризирайте събитието си, като го
включите в базата данни на ЕДЕ!
Други идеи и материали за учители ще
откриете на http://edl.ecml.at/teachshare.

Кой координира ЕДЕ?
Европейският ден на езиците се координира от Съвета на Европа: Отдел за езикови
политики (Страсбург) и Европейския център за съвременни езици (Грац) към Съвета на
Европа.
Националните координатори подкрепят ЕДЕ в над 40 страни, като разпространяват
промоционални материали и популяризират Деня.

Твоят национален координатор:
Веселина Ганева
Държавен експерт
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“
София 1000
бул. „Дондуков“ 2А
ел. поща: v.popova@mon.bg

