Pe 26 septembrie, sarbatoriti

Ziua Europeana
a Limbilor

împreuna cu noi!

Ce reprezinta
Ziua Europeana a
Limbilor?
Un eveniment care încurajează
învățarea limbilor străine.
La inițiativa Consiliului
Europei din Strasbourg, Ziua
Europeană a Limbilor este
sărbătorită în fiecare an
pe data de 26 septembrie,
începând din 2001.

De ce sarbatorim
Ziua Europeana a
Limbilor?
•

•
•

pentru a sensibiliza publicul
asupra importanței învățării
limbilor străine, cu scopul
de a favoriza plurilingvismul
și cooperarea interculturală
pentru a promova
diversitatea lingvistică și
culturală a Europei
pentru a încuraja învățarea
limbilor străine pe tot
parcursul vieții, nu numai
într-un context școlar, ci și
în afara acestuia

www.coe.int/EDL
f

Vizitați pagina noastră de
Facebook:
facebook.com/ecml.celv

Stiati ca...?
•

în toată lumea sunt vorbite între
6000 și 7000 de limbi, dintre
care aproximativ 225 sunt limbi
europene
majoritatea limbilor lumii sunt
vorbite în Asia și Africa
mai mult de jumătate din
populația globului este
bilingvă sau plurilingvă
(vorbește sau înțelege două
sau mai multe limbi)
bilingualismul ușurează
învățarea altor limbi și
îmbunătățește procesul de
gândire

•
•

•

Pentru mai multe curiozități,
vizitați site-ul nostru!

Cine poate participa
la Ziua Europeana a
Limbilor?
•
•
•

elevi, studenți, cadre didactice
universități, școli, institute
culturale, institute lingvistice
asociații,...

... și TOATĂ LUMEA care vrea
să sărbătorească diversitatea
lingvistică în Europa!

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Pe 26 septembrie, sarbatoriti Ziua
Europeana a Limbilor împreuna cu noi!
Ce puteti gasi pe site-ul
Zilei Europene a Limbilor?
•
•
•
•
•
•

•

Calendarul evenimentelor ce conține
activitățile care au loc peste tot în lume
cu ocazia Zilei Europene a Limbilor
Informații despre ZEL în peste 20 de limbi
Date și cifre despre limbi străine
Materiale pentru profesori / organizatori
de evenimente (exemple de evenimente,
activități ZEL)
Jocuri online pentru a vă testa
cunoștințele și abilitățile de limbă
Expresii, cuvinte amuzante, “false friends
- prieteni falși” (cuvinte din diferite limbi
care se aseamănă dar au sensuri diferite),
cele mai lungi cuvinte, palindromuri,
frânturi de limbă și multe alte exemple
de asemănări și diferențe din peisajul
lingvistic bogat al Europei
Posibilitatea de a vota cel mai inovativ
eveniment

Cum puteti participa?

Statele membre, partenerii, persoane în
mod individual pot să organizeze sau să
ajute la organizarea activităților și se pot
folosi de site-ul Zilei Europene a Limbilor și
de materialele promoționale.
CÂTEVA IDEI
•
•
•
•
•

organizați un eveniment cum ar fi o
cafenea lingvistică, o petrecere, un
concurs, o cină
creați un blog pentru limbi străine
scrieți o carte/revistă online
creați-vă propriul test de limbă pentru
elevii, școala sau vecinii voștri
faceți o carte poștală, un poster, un clip,
o fotografie, sau organizați un concurs
de cântat sau un joc

Promovați-vă evenimentul introducându-l
în baza de date a ZEL!
Multe alte idei și materiale pentru profesori
le puteți găsi aici:
http://edl.ecml.at/teachshare.

Cine coordoneaza Ziua Europeana a Limbilor?
Ziua Europeană a Limbilor este coordonată de Consiliul Europei prin intermediul Diviziei de
Politici Lingvistice (Strasbourg) și al Centrului European de Limbi Moderne (Graz).
Punctul național de contact asigură promovarea ZEL în peste 40 de țări și distribuirea
materialelor promoționale.

Punctul vostru national de contact:
Rodica Mighiu
School inspector - educational projects School Inspectorate Botosani
Nicolae Iorga street, nr. 28
RO-710213 Botosani
+40 745 067 166
rodicamighiu@gmail.com

