Vier samen met ons

de Europese Dag
van de Talen

op 26 september!

Wat is de Europese
Dag van de Talen
(EDT)?
Een dag om meertaligheid in
Europa te vieren en het leren
van talen te promoten.
Op initiatief van de Raad van
Europa in Straatsburg wordt
sinds 2001 de Europese Dag
van de Talen ieder jaar op 26
september gevierd.

Waarom vieren we
de EDT?
•

•
•

Om mensen bewust te
maken van het belang
van het leren van talen,
zodat meertaligheid en
intercultureel begrip
worden vergroot
Om de taalkundige en
culturele diversiteit van
Europa te promoten
Om het levenslang leren
van talen, zowel in als
buiten school, te stimuleren

www.coe.int/EDL
f

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

Wist je dat…?
•

Er tussen de 6000 en 7000
talen zijn in de wereld met
ongeveer 225 inheemse talen
in Europa
De meeste talen worden
gesproken in Azië en Afrika
Tenminste de helft van de
wereldbevolking twee- of zelfs
meertalig is, dat wil zeggen
dat zij twee of meer talen
spreken of begrijpen
Tweetaligheid het leren van
nieuwe talen makkelijker
maakt en het ook je
denkvermogen verbetert

•
•

•

Voor meer feiten kijk op onze website!

Voor wie is het?
•
•
•

Leerlingen / Studenten / Docenten
Universiteiten / Scholen / Culturele
instituten / Taalinstituten
Organisaties, ,...

In feite voor IEDEREEN die
taalkundige diversiteit in Europa
wil vieren.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Vier samen met ons de Europese Dag van
de Talen op 26 september!
Wat kan ik op de EDT
website vinden?
•
•
•
•
•
•

•

Evenementenkalender met alle
activiteiten die wereldwijd worden
georganiseerd om de EDT te vieren;
Informatie over de EDT in meer dan 20
talen;
Feiten en cijfers over talen;
Materialen voor docenten / organisatoren
van evenementen (voorbeelden van
evenementen, activiteiten voor de EDT);
Online games om je taalkennis te testen;
Uitdrukkingen, unieke woorden, langste
woorden, tongtwisters, valse vrienden
en nog veel meer voorbeelden van
overeenkomsten en verschillen uit het
diverse taalkundige landschap van
Europa;
Online stemmen voor het meest
innovatieve en creatieve EDT-evenement.

Hoe kan ik meedoen?
Lidstaten, organisaties en geïnteresseerde
mensen, individueel of in een groep, kunnen
activiteiten organiseren of op andere
manieren deelnemen. Op de EDT-website
zijn ideeën en promotiematerialen te vinden.
ENKELE IDEEËN:
•

Organiseer een evenement, zoals een
taalcafé, -feest, -toernooi, -diner, …;
• Start een blog over talen;
• Schrijf een e-book of e-magazine;
• Bedenk een talenquiz voor studenten,
scholen, buren, vrienden, ...;
• Organiseer een wedstrijd met taal als
thema, bijvoorbeeld met posters / kaarten /
foto‘s / video‘s / schrijven / zingen, ...
Promoot je activiteit in de
evenementenkalender op de EDT-website!
Nog meer ideeën en materialen voor
docenten zijn te vinden op
http://edl.ecml.at/teachshare.

Wie coördineert de dag?
De Europese Dag van de Talen wordt gecoördineerd door de Raad van Europa: de afdeling
Taalbeleid (Straatsburg, Frankrijk) en het Europees Centrum voor Moderne Talen (Graz,
Oostenrijk).
Nationale coördinatoren ondersteunen de EDT in meer dan 40 landen door
promotiemateriaal te verspreiden en de dag te promoten.

Jullie nationale coördinator:
Sander van Haarlem
Network Manager - Anglia Network Europe
Molenstraat 4
4701 JS Roosendaal
+31 (0)165 590 285
sander@anglianetwork.eu
www.anglianetwork.eu

