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2015 m. Europos kalbų dieną  prisiminkime visas mokyklos mokomąsias kalbas, užmirštas kalbas… 

Kasmet rugsėjo 26 d. Europos Taryba ir tūkstančiai žmonių visoje Europoje ir pasaulyje mini Europos kalbų 
dieną. 

Šią dieną minima turtinga Europos ir pasaulio šalių kalbų įvairovė. Kalbos keičiasi ir daro įtaką viena kitai ir šis 
nuolatinis procesas jas turtina ir stiprina, kartu turtinamas mūsų kalbinis ir kultūrinis palikimas.  

Taigi šiais 2015 metais raginame atkreipti dėmesį į tas kalbas, kurios ne taip dažnai kviečiamos į šią kasmetinę 
šventę. Tai mokyklų mokomosios kalbos, kurios tam tikrais atvejais, kaip rodo tarptautiniai pasiekimų tyrimai,  
tampa kliūtimi siekti aukštesnių akademinių rezultatų. Mokymosi sėkmė priklauso nuo gero mokomosios 
kalbos mokėjimo. 

Europos Tarybos Kalbų politikos skyrius ir Dabartinių Europos kalbų centras, bendradarbiaudami su Europos 
Komisija, ieško būdų, kaip įveikti kylančius iššūkius, susijusius su daugiakalbėmis klasėmis. Europos Tarybos 
rekomendacija dėl mokomųjų mokyklos kalbų reikšmės sėkmingam švietimui užtikrinti siūlo 47 valstybėms 
narėms tikslinę paramą siekiant, kad visi mokiniai galėtų visiškai išnaudoti savo mokymosi potencialą. 

Šią kalbų dieną atkreipkime dėmesį į mokomųjų mokyklos kalbų svarbą mokymui, mokymuisi ir 
komunikacijai. Kiekvienas vaikas turi teisę patirti mokymosi sėkmę.  

Mokymosi sėkmė gali nulemti ateitį, tad pradėkime veikti dabar. 

www.coe.int/EDL  

 
Pagrindiniai faktai apie Europos kalbų dieną 

Europos kalbų dienos tikslas – paskatinti kalbų mokymąsi visose Europos šalyse. 

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų (Europos kalbų metų) Europos kalbų diena yra švenčiama 
kasmet rugsėjo 26 d.  

Šia diena siekiama: 
• atkreipti visuomenės dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, skatinant daugiakalbystę ir didinant 

tarpkultūrinį supratimą; 
• skatinti turtingą kalbinę ir kultūrinę Europos įvairovę; 
• stiprinti kalbų mokymąsi mokykloje ir už jos ribų. 

 
Šiai dienai skirta interneto svetainė veikia 31 Europos kalba ir daugybė renginių yra registruota šios 
svetainės renginių kalendoriuje. 2013 m. svetainės kalendoriuje buvo užregistruota daugiau nei 620 
renginių Europos kalbų dienai minėti. Europos kalbų dienos minėjimo renginius organizuoja Europos 
ir vis dažniau kituose žemynuose esančios mokyklos, universitetai, kalbų ir kultūrų institutai ir 
asociacijos. 
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