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Ο σεβασµός της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας και η εκµάθηση γλωσσών για
όλους αποτελούν θεµελιώδεις αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ικανότητα κατανόησης και χρήσης διαφόρων γλωσσών βοηθά τους πολίτες
να αξιοποιούν στο έπακρο το δυναµικό τους τόσο σε κοινωνικό όσο και σε
επαγγελµατικό επίπεδο. Οι γλωσσικές γνώσεις διευκολύνουν την ένταξη και τις ίσες
ευκαιρίες. Στη σηµερινή συγκυρία της αυξανόµενης κινητικότητας, της
παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της µεταβολής των οικονοµικών τάσεων, η
ανάγκη εκµάθησης γλωσσών και η ανάπτυξη πολυγλωσσικής και διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης είναι πιο προφανής από ποτέ άλλοτε.
Στις 26 Σεπτεµβρίου το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζουν
τη 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Γλωσσών. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας
για την κοινή πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία προκειµένου να γίνει
ευρύτερα γνωστή η πλούσια γλωσσική κληρονοµιά της Ευρώπης, να ενθαρρυνθεί η
πολυγλωσσία στην κοινωνία και να παροτρυνθούν οι ευρωπαίοι πολίτες να µαθαίνουν
περισσότερες γλώσσες.
Από το 2001 οι γλώσσες και η εκµάθηση γλωσσών γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 26
Σεπτεµβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Γλωσσών. Οι δραστηριότητες
καλύπτουν όλες τις γλώσσες, συµπεριλαµβανοµένης της προβολής των λιγότερο
διαδεδοµένων και διδασκόµενων γλωσσών καθώς και των γλωσσών των µεταναστών και
των νοηµατικών γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών πρέπει να ενθαρρύνει τη διά
βίου εκµάθηση γλωσσών για προσωπική ολοκλήρωση, πλήρη συµµετοχή στις
δηµοκρατικές κοινωνίες της Ευρώπης και επαγγελµατική ανέλιξη.
Οι δύο οργανισµοί επανεπιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους να προωθήσουν πολιτικές και
πρακτικές σε θέµατα γλωσσών που θα διαπνέονται από τις κοινές αξίες και αρχές τους
και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να επιδιώκουν συνέργειες µεταξύ των δράσεων που
πραγµατοποιούν
στο
Στρασβούργο
και
στις
Βρυξέλλες
αντίστοιχα,
συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων
Γλωσσών στο Γκρατς.

Συγκεκριµένα:
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί προς το παρόν την πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις
γλωσσικές γνώσεις, βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις
Γλώσσες (ΕΚΠΑ) που έχει αναπτύξει το Συµβούλιο της Ευρώπης. Τα αποτελέσµατά
της, συνοδευόµενα από διεξοδική ανάλυση των γλωσσικών ικανοτήτων των µαθητών
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, θα δηµοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαµήνου του 2012.
• Το εν λόγω εργαλείο αναφοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης χρησιµοποιείται
ευρέως για την ανάπτυξη κοινών προτύπων στα διδακτικά προγράµµατα και την
αξιολόγηση των γλωσσικών γνώσεων και, µε τον τρόπο αυτόν, παγιώνονται
στενότερες σχέσεις µε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων
για τη διά βίου µάθηση, που δηµιουργήθηκε και συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Tο ΕΚΠΑ προωθεί µια διαφανή, δίκαιη και αξιόπιστη προσέγγιση για την
αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε όλα τα επίπεδα και χρησιµοποιείται όλο και
περισσότερο στον τοµέα της γλωσσικής κατάρτισης και των γλωσσικών δοκιµασιών
στο πλαίσιο της ένταξης µεταναστών και διακινούµενων εργαζοµένων, συµβάλλοντας
κατά τον τρόπο αυτό στην καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και
των δηµοκρατικών κοινωνιών.
• Θα συνεχιστεί η συνεργασία µεταξύ του Συµβουλίου της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δείκτη
γλωσσικών ικανοτήτων. Τη δηµιουργία του δείκτη αυτού τη ζήτησαν τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να τον χρησιµοποιήσουν για τη βελτίωση των
γλωσσικών γνώσεων, την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και την ενίσχυση της
απασχολησιµότητας των ευρωπαίων πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονοµίας.
• Θα βελτιωθεί η διδασκαλία γλωσσών στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και της διδασκαλίας ενηλίκων προκειµένου να ενισχυθεί η
απασχολησιµότητα και η ένταξη. Πρόκειται για κοινή προτεραιότητα που την
εφαρµόζουν και οι δύο οργανισµοί µέσω των αντίστοιχων προγραµµάτων εργασίας
τους.
Ο ευρωπαϊκός χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις περιφερειακές και
µειονοτικές γλώσσες αποτελεί ένα µοναδικό εργαλείο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και εκτός αυτής για τη διατήρηση και την προώθηση της γλωσσικής
κληρονοµιάς της Ευρώπης.
Στο µέλλον, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται στενά προκειµένου οι ευρωπαίοι πολίτες να αξιοποιήσουν τα οφέλη της
ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυµορφίας. Η συνεργασία µεταξύ των δύο οργανισµών θα
χρησιµεύσει για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στο µεγαλύτερο δυνατό
φάσµα γλωσσών, προκειµένου να ενισχυθεί ο αµοιβαίος σεβασµός, να βελτιωθούν η
απασχολησιµότητα και η κινητικότητα και να διευκολυνθούν η ένταξη και η ενεργητική
άσκηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών στις κοινωνίες της Ευρώπης, που
γίνονται όλο και πιο πολύγλωσσες και πολύµορφες.
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