
Dita Europiane e Gjuhëve - 26 Shtator 2014 

 
 

 

Dita Europiane e Gjuhëve: sfidë mentaliteteve dhe përqafim i diversitetit  
 

Strasburg, 26.09.2014 – Për të shënjuar Ditën Europiane të 
Gjuhëve, Sekretari i Përgjithshëm Jagland bëri këtë deklaratë:  
 
“Më 26 shtator ne festojmë diversitetin e pasur gjuhësor të 
Europës. Le të kujtojmë për një çast  fjalët e Antoine de Saint-
Exupery se gjuha është shpesh burim i keqkuptimeve. Gjuha 
mund të përdoret si armë, si një justifikim për të diskriminuar 
dhe për të poshtëruar.`  
 
Së bashku, ne mund të sigurojmë që gjuhët, në vend që të 

jenë burim i keqkuptimeve, të bëhen çelësi i dialogut ndërkulturor dhe i respektit të ndërsjellë. 
Për ta bërë këtë, ne duhet të sfidojmë mentalitetet ekzistuese dhe të përqafojnë diversitetin. 
 
Këshilli i Europës tregon një angazhim të fortë për të gjithë gjuhët e Europës: përmes punës së 
tij për mbrojtjen e gjuhëve rajonale ose të pakicave, në zhvillimin e standardeve të përbashkëta 
për mësim, në matjen e kompetencave gjuhësore dhe në mbështetjen e shteteve për të zbatuar 
qasjet përfshirëse të edukimit gjuhësor. 
 
Kështu, ndërsa ne sot festojmë Ditën e Gjuhëve, në Strasburg e në Grac, së bashku me Qendrën 
Europiane për Gjuhët Moderne, dhe përmes shumë veprimtarive inovative që ndodhin rreth e 
qark Europës, na mundësojnë të njohim rolin e fuqishëm që gjuhët luajnë për të ndihmuar, për 
të ndërtuar dhe për të ruajtur shoqëritë tolerante, paqësore dhe gjithëpërfshirëse”  
 
*** 
 
Për më shumë informacion dhe për t’u njohur me qindra veprimtari që po zhvillohen në 
kontinent, vizitoni: www.coe.int/edl. 
 
Informacion i përgjithshëm për ditën 
 
Dita Europiane e Gjuhëve është një ditë për të nxitur  mësimin e gjuhëve në të gjithë Europën.  
Me nismën e Këshillit të Europës, Dita Europiane e Gjuhëve festohet çdo vit, më 26 shtator, që 
nga Viti Europian i Gjuhëve 2001.  
 

http://www.coe.int/edl


Qëllimi i kësaj Dite është:  
 

• ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e të mësuarit të gjuhëve për të rritur 
shumëgjuhësinë dhe mirëkuptimin ndërkulturor;  

• promovimi i diversitetit të pasur gjuhësor dhe kulturor të Europës;  
• inkurajimi i të  mësuarit të gjuhës gjatë gjithë jetës, brenda dhe jashtë shkollës.  

 
Faqja e internetit e krijuar për Ditën është në dispozicion në 28 gjuhë dhe në vitin 2013 janë të 
regjistruar në kalendarin e faqes së veprimtarive më shumë se 620 veprimtari. Kjo shifër 
paraqet vetëm një pjesë të vogël të veprimtarive që zhvillohen në Europë dhe më gjerë më 26 
shtator. Veprimtaritë organizohen kryesisht nga shkollat, universitetet, institute gjuhësore 
kulturore dhe shoqatat e mësuesve. 
 
 


