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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
НА ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

Зачитането на културното и езиковото многообразие и възможността за
изучаване на езици от всички са основни принципи на Съвета на Европа и на
Европейския съюз. Способността да се разбират и използват няколко езика
помага на гражданите да разгърнат пълния си потенциал както в социално, така
и в професионално отношение. Езиковите умения са от основно значение за
постигането на равенство и интегриране. В настоящия контекст на повишаване
на мобилността, глобализация на икономиката и променящи се икономически
тенденции необходимостта от изучаване на езици и развиване на многоезиково и
междукултурно образование е по-очевидна от всякога.
На 26 септември Съветът на Европа и Европейската комисия отбелязаха за
десета поредна година Европейския ден на езиците. Ние приветстваме
съвместния напредък, постигнат през последното десетилетие в повишаването
на осведомеността за богатото европейско езиково наследство, насърчаването на
многоезичието в обществото и мотивирането на европейските граждани да
изучават повече езици.
От 2001 г. насам всяка година на 26 септември езиците и изучаването на езици
се отбелязва специално в рамките на Европейския ден на езиците. Дейностите
обхващат всички езици, включително популяризирането на тези, които са помалко използвани и по-рядко преподавани, както и езиците на мигрантските
общности и жестомимичните езици. С Европейския ден на езиците следва да се
насърчава изучаването на езици през целия живот с цел личностна реализация,
пълноценно участие в дейността на демократичните общества в Европа и
професионално развитие.
Двете организации потвърждават отново своята ангажираност да насърчават
политиките и практиките в областта на езиците в съответствие със споделяните
от тях ценности и принципи и намерението си да продължат да търсят
възможности за полезно взаимодействие между съответните осъществявани от
тях действия в Брюксел и Страсбург, включително провежданите от

Европейския център за съвременни езици в Грац. Това по-специално се отнася
до следното:
• Първото европейско проучване на езиковата компетентност понастоящем се
осъществява от Европейската комисия въз основа на Общата европейска
референтна рамка за езиците (ОЕРР), разработена от Съвета на Европа.
Резултатите от тестовете заедно със задълбочен анализ на езиковата
компетентност на децата от средната образователна степен ще бъдат
представени през първата половина на 2012 г.
• Този референтен инструмент на Съвета на Европа се използва широко при
разработването на общи стандарти за учебните програми и оценяването на
езиковите умения, което води до по-тясна свързаност с националната и
европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, която бе
инициирана и се координира от Европейската комисия. Общата европейска
референтна рамка (ОЕРР) улеснява прилагането на прозрачен, справедлив и
надежден подход при оценяването на езиковите умения на всички равнища и
се използва все по-често по отношение на езиковото обучение и тестването в
контекста на интеграцията на мигрантите и мобилните работници, като по
този начин допринася за по-доброто функциониране на европейския пазар на
труда и на демократичните общества.
• Ще се осъществява трайно сътрудничество между Съвета на Европа и
Европейската комисия, по-специално по отношение на разработването на
Европейския показател за езикова компетентност. Разработването на
показателя бе поискано от държавите-членки на Европейския съюз като
средство за подобряване на езиковите умения, като по този начин се
насърчава взаимното разбирателство и повишаването на пригодността за
заетост на европейските граждани и конкурентоспособността на европейската
икономика.
• Преподаването на чужди езици в сферата на професионалното образование и
обучение и обучението за възрастни ще бъдат засилени с цел насърчаване на
пригодността за заетост и на интеграцията. Това представлява споделен
приоритет за двете организации, като неговото прилагане се извършва
посредством техните съответни работни програми.
Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета на
Европа представлява уникален инструмент за съхраняване и популяризиране на
европейското езиково наследство в Европейския съюз и извън неговите граници.
В бъдеще Съветът на Европа и Европейската комисия ще продължат да работят
в тясно сътрудничество, за да могат европейските граждани да се възползват в
по-голяма степен от предимствата от европейското езиковото многообразие.
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Сътрудничеството между двете организации ще спомага за насърчаване
развиването на компетентности в най-широкия спектър от езици с цел по-голямо
взаимно уважение, увеличаване на пригодността за заетост и мобилността и
улесняване на интеграцията и активното демократично гражданско участие в
обществата в Европа, характеризиращи се с все по-нарастващо многоезичие и
многообразие.
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