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EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Vær med til at fejre 
Den Europæiske 

Sprogdag 

Hvad er Den 
Europæiske 
Sprogdag?
En dag, der skal fremme 
sproglæring i hele Europa.

På initiativ fra Europarådet, 
Strasbourg, er Den 
Europæiske Sprogdag blevet 
fejret den 26. september 
hvert år siden 2001.

Hvorfor fejrer vi 
Den Europæiske 
Sprogdag?
• For at gøre offentligheden

opmærksom på vigtigheden
af sproglæring med det
formål at øge flersprogethed
og interkulturel forståelse

• For at fremme den store
sproglige og kulturelle
mangfoldighed i Europa

• For at tilskynde livslang
sproglæring både i og uden
for uddannelsessystemet

Hvem er målgruppen?
• Elever/studerende/undervisere
• Universiteter/skoler/

kulturinstitutioner/
sproginstitutioner

• Foreninger mv.

Faktisk er målgruppen ALLE, der 
har lyst til at fejre den sproglige 
mangfoldighed i Europa

den 26. september!

Vidste du at...?
• Der findes mellem 6.000 og

7.000 sprog i verden, og 225
af disse sprog stammer fra
Europa

• De fleste af verdens sprog
tales i Asien og Afrika

• Mindst halvdelen af verdens
befolkning er tosproget eller
flersproget, hvilket vil sige, at
de taler eller forstår to eller
flere sprog

• Tosprogethed medfører
mange fordele: Det gør det
lettere at lære flere sprog og
forbedrer tankegangen

Besøg hjemmesiden for flere facts!

Slut dig til os på facebook:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



Medlemsstater, partnere og enkeltpersoner har frit 
spil til at planlægge en begivenhed eller hjælpe til 
ved et arrangement og kan benytte hjemmesiden 
og det tilhørende markedsføringsmateriale.

NOGLE IDÉER

• Planlæg et arrangement såsom sprogcafé, fest,
turnering, middag

• Start en blog om sprog
• Skriv en e-bog eller et e-magasin
• Lav din egen sprogquiz for dine elever/din

skole/dine naboer
• Arrangér en konkurrence, hvor man selv skal

skrive, synge, fotografere eller...

Promovér din event ved at skrive den ind i 
arrangementskalenderen på EDL’s hjemmeside!

Få mange flere idéer og se undervisningsmateriale 
på http://edl.ecml.at/teachshare.

Hvordan kan jeg blive en del 
af Den Europæiske Sprogdag?

Hvad kan jeg finde på 
hjemmesiden?
• Kalender med arrangementer, der

fejrer Den Europæiske Sprogdag i
hele verden

• Information om Den Europæiske
Sprogdag på over 20 sprog

• Facts om sprog
• Materiale til undervisere/

eventarrangører (Eksempler på
aktiviteter og begivenheder)

• Online spil, hvor du kan teste din
sproglige viden og kunnen

• Talemåder, sjove ord, falske
venner, de længste ord,
palindromer, tungebrud og mange
flere eksempler på forskelle og
ligheder fra Europas sproglige
landskab

• Afstemning om det mest
nyskabende arrangement

Vær med til at fejre Den Europæiske 
Sprogdag den 26. september!

Hvem står for Den Europæiske Sprogdag?
Den Europæiske Sprogdag koordineres af Europarådet: Afdelingen for Sprogpolitik 
(Language Policy Unit, Strasbourg) og Det Europæiske Center for Moderne Sprog (European 
Centre for Modern Languages, Graz), der hører under Europarådet.

I over 40 lande støttes Den Europæiske Sprogdag af nationale kontaktpersoner, som 
distribuerer materiale og promoverer dagen.

Din nationale kontaktperson:
Ana Kanareva-Dimitrovska, Projektleder, ECML Kontaktpunkt Danmark
Jens Chr. Skous Vej 4, Byg. 1481, 460, 8000 Aarhus C 
Tlf.: +4587162829
Email: contactpoint@ecml.dk, Website: ecml.dk
Følg os på Facebook (https://www.facebook.com/ecml.dk/) og LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/ecml-contact-point-denmark)


