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Šveskime 
Europos kalbu 

diena 

Kam skirta Europos 
kalbu diena?
Ši diena skirta paraginti visus 
europiečius mokytis kalbų. 

Strasbūre įsikūrusios Europos 
Tarybos iniciatyva Europos kalbų 
diena minima kasmet nuo 2001 
m. rugsėjo 26 d.

Siekiama:
• atkreipti visuomenės 

dėmesį į kalbų mokymosi 
svarbą siekiant stiprinti 
daugiakalbystę ir tarpusavio 
supratimą;

• puoselėti turtingą Europos 
lingvistinę ir kultūrinę 
įvairovę;

• skatinti mokytis kalbų visą 
gyvenimą mokykloje ir už jos 
ribų.

Kas gali dalyvauti?
• Mokiniai / studentai /  

mokytojai
• Universitetai /mokyklos / 

kultūros institutai / kalbų 
institutai...

• Asociacijos...

Visi ir KIEKVIENAS, norintis 
pasidžiaugti Europos kalbų įvairove

kartu rugsejo 26 d.!

Ar žinojote, kad...? 
• Pasaulyje egzistuoja nuo 

6000 iki 7000 kalbų, 
Europoje – apie 225 vietinės 
kalbos.

• Afrikoje ir Azijoje kalbama 
daugiausia pasaulio kalbų.

• Daugiau nei pusė pasaulio 
gyventojų yra dvikalbiai arba 
daugiakalbiai, t. y. jie kalba 
arba supranta dvi ir daugiau 
kalbų.

• Dvikalbystė palengvina kitų 
kalbų mokymąsi ir aktyvina 
mąstymo procesus.

Daugiau faktų rasite mūsų interneto svetainėje!

join us on facebook:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL

Kodel minime  
Europos kalbu 
diena?



Šalys narės, partneriai ir pavieniai asmenys, 
naudodamiesi EKD interneto svetaine ir joje 
esančia medžiaga, gali savarankiškai organizuoti 
arba prisidėti organizuojant EKD renginius.

KELIOS IDĖJOS

• Organizuokite tokį renginį kaip kalbų kavinė, 
vakarėlis, turnyras, vakarienė...

• Pradėkite rašyti internetinį dienoraštį, skirtą 
kalboms.

• Parašykite elektroninę knygą ar elektroninį 
leidinį.

• Parenkite asmeninę kalbų viktoriną 
mokiniams, mokyklos bendruomenei ar savo 
kaimynams...

• Organizuokite atvirukų, plakatų, vaizdo klipų, 
nuotraukų, dainų konkursą ar žaidimą

Paskelbkite apie savo renginį EKD svetainės 
duomenų bazėje!

Daugiau idėjų ir naudingos medžiagos 
mokytojams rasite EKD interneto svetainėje 
http://edl.ecml.at/teachshare.

Kaip galiu prisideti minint 
šia diena?

Ka galiu rasti EKD  
interneto svetaineje?
• Renginių kalendorių, kuriame 

bus nurodyti visame pasaulyje 
vykstantys renginiai, skirti šiai 
dienai.

• Informaciją apie EKD dvidešimčia 
kalbų.

• Faktų ir skaičių apie kalbas.
• Naudingos medžiagos mokytojams / 

šventės organizatoriams (renginių ir 
veiklų, skirtų EKD, pavyzdžių).

• Interaktyvių žaidimų, padėsiančių 
patikrinti jūsų kalbos žinias ir 
gebėjimus.

• Posakių, įdomių žodžių, ilgiausių 
žodžių, panašių žodžių įvairiomis 
kalbomis, greitakalbių ir dar daugiau 
panašumų ir skirtumų pavyzdžių iš 
turtingo Europos lingvistinio lobyno.

• Galimybę balsuoti už patį 
išradingiausią minėjimą.

Kas koordinuoja šia iniciatyva?
Europos kalbų dienos minėjimą koordinuoja Europos Tarybos: Kalbų politikos skyrius 
(Strasbūre) ir Dabartinių Europos kalbų centras (Grace).

Kontaktiniai asmenys, atstovaujantys daugiau nei 40 šalių, palaiko EKD šventę, platina 
informaciją ir dalijamąją medžiagą apie EKD.

EKD nacionaliniai kontaktai jusu šalyje:

Rugsejo 26 d. kartu paminekime  
Europos kalbu diena!

A. Volano g. 2/7,  
LT-01516 Vilnius
Tel. (8 5) 219 1246
El. p. smmin@smm.lt


