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26 sentyabr
Avropa Dilləri Gününü 

bizimlə qeyd edin!

Avropa Dilləri 
Günü (ADG) 
nədir?
Avropada Dillərin öyrənilməsinə 
həvəsləndirən bir gündür.  
Avropa Dilləri Günü Avropa 
Şurasının (Strazburq) 
təşəbbüsü ilə 2001-ci ildən 
etibarən hər il  sentyabrın 26-
da qeyd olunur. 

Biz nə üçün ADG-
ni qeyd edirik?
• Çoxdillilik və 

mədəniyyətlərarası 
anlaşmanı  gücləndirmək 
üçün ictimaiyyətin diqqətini 
dillərin öyrənilməsinə cəlb 
etmək  

• Avropada zəngin linqvistik 
və mədəni müxtəlifliyi  
təşviq etmək 

• Dillərin məktəbdə və 
məktəbdən kənarda 
davamlı olaraq 
öyrənilməsinə maraq 
yaratmaq

Bu kimin üçündür?
• Şagirdlər / Tələbələr /

Müəllimlər 
• Universitetlər /Məktəblər / 

Mədəniyyət institutları/Dil 
institutları

• Asosiasiyalar...

Əslində Avropada linqvistik 
müxtəlifliyi qeyd etmək istəyən 
HƏR KƏS üçün

Bunları bilirdinizmi...?
• Dünyada 6000-7000 arası 

dil mövcuddur və bunlardan 
təxminən 225-i  Avropanın 
yerli dillərdir 

• Dünya dillərinin çoxu Aziya və 
Afrika qitələrində danışılır

• Dünya əhalisinin ən azı yarısı 
ikidilli və ya çoxdillidir, yəni 
onlar iki və daha çox dildə 
danışırlar  

• İkidillilik əlavə dillərin 
öyrənilməsini asanlaşdırır və 
düşüncə prosesini gücləndirir 

Daha ətraflı məlumat üçün bizim 
internet saytımıza daxil olun!

Facebook–da bizə qoşulun:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



Üzv dövlətlər, partnyorlar və fərdlər 
fəaliyyətləri təşkil etməkdə və ya onların 
təşkilində köməklik etməkdə sərbəstdirlər və 
bu məqsəd üçün ADG-nin internet saytı və  
təşviqat materiallarından istifadə edə bilərlər.

BƏZİ İDEYALAR

• Dil kafesi, şənliklər,  turnirlər, şam yeməyi 
və sair tədbirlər təşkil etmək

• Dillər ilə bağlı bloq yazmağa başlamaq 
• E-kitab və ya e-jurnal yazmaq 
• Tələbələr/məktəb/qonşular və s. üçün dil 

viktorinaları hazırlamaq 
• Poçt açıqcası/poster/video/şəkil/yazı/mahnı 

müsabiqəsi və ya oyunlar təşkil etmək

Tədbirinizi ADG internet saytının məlumat 
bazasına daxil etməklə təşviq edin! 

http://edl.ecml.at/teachshare  saytında 
müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş əlavə 
materiallar və ideyalarla tanıış olmaq olar.

Mən ADG-də necə iştirak edə 
bilərəm?

ADG-nin internet səhifəsindən 
hansı məlumatları əldə edə 
bilərəm?
• Dünyada bu günün qeyd olunması ilə 

bağlı həyata keçirilən tədbirləri əks 
etdirən təqvim

• ADG haqqında 20-dən çox dildə 
məlumat  

• Dillər haqqında faktlar və rəqəmlər 
• Müəllimlər/tədbir təşkilatçıları üçün 

materiallar (tədbirlərdən nümunələr, 
ADG-ilə bağlı fəaliyyətlər) 

• Dillə bağlı bilik və bacarıqlarınızı 
yoxlamaq üçün onlayn oyunlar

• Deyimlər, əyləncəli sözlər, 
yalnış “dostlar”, ən uzun sözlər, 
palindromlar, yanıltmaclar, o 
cümlədən, Avropanın zəngin linqvistik 
mənzərəsini əks etdirən oxşarlıq və 
müxtəlifliklərlə bağlı digər misallar

• Ən innovativ tədbirlərə səsvermə 
imkanı

ADG-ni kim koordinasiya edir ?
Avropa Dilləri Günü Avropa Şurası tərəfindən koordinasiya olunur: Avropa Şurasının Dil 
Siyasəti Şöbəsi (Strazburq) və Avropa Müasir Dillər Mərkəzi (Graz).  

Milli Əlaqələndiricilər 40-dan çox ölkədə təşviqat materiallarını yaymaq və bu günü təbliğ 
etməklə ADG-yə dəstək verir. 

Sizin Milli Əlaqələndirici: 

26 sentyabr
Avropa Dilləri Gününü bizimlə qeyd edin!


