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Juhlistetaan
Euroopan  

kielten päivää

Mikä on Euroopan 
kielten päivä (EDL)?
Päivä, jolloin 
eurooppalaisia rohkaistaan 
kieltenoppimiseen.

Euroopan kielten päivää 
on vietetty vuosittain jo 
vuodesta 2001 lähtien. Aloite 
tuli Euroopan neuvostolta 
Strasbourgista.

Miksi Euroopan 
kielten päivää  
vietetään?
• Kieltenoppimisen tärkeydestä 

on hyvä välittää viestiä 
yleisöille, jotta monikielisyys 
ja monikulttuurinen/
kulttuurienvälinen ymmärrys 
lisääntyvät

• Euroopan rikasta kielellistä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta 
on hyvä edistää

• Eli-ikäiseen kieltenoppimiseen 
sekä koulussa että elämässä 
yleensä on hyvä rohkaista

Keitä EDL koskee?
• Oppilaita / Opiskelijoita / 

Opettajia
• Korkeakouluja / Kouluja / 

Kulttuuri-instituutteja / Kieli-
instituutteja

• Yhdistyksiä….

Itse asiassa KAIKKIA, jotka 
haluavat juhlistaa eurooppalaista 
kielellistä monimuotoisuutta!

26. syyskuuta!

Tiesitkö, että ...?
• Maailmassa on 6000-7000 

kieltä, joista Euroopassa on 
noin 225 alkuperäiskieltä

• Suurinta osaa maailman 
kielistä puhutaan Aasiassa ja 
Afrikassa

• Ainakin puolet maapallon 
väestöstä on kaksi- tai 
monikielisiä, eli he puhuvat tai 
ymmärtävät useampaa kieltä

• Kaksikielisyys tekee lisäkielten 
oppimisesta helpompaa ja 
vahvistaa ajattelutaitoja

Lisätietoja saatavilla omalta 
nettisivustoltamme!

liity meihin  
facebookin kautta:
facebook.com/ecml.celv

www.coe.int/EDL



Jäsenmaat, yhteistyökumppanit ja 
yksittäiset henkilöt voivat vapaasti 
järjestää tai olla apuna järjestämässä 
toimintaa. Apuna voi käyttää EDL:n 
sivustoa ja tiedotusmateriaalia.

JOITAKIN IDEOITA

• Järjestä tapahtuma, esimerkiksi 
kielikahvila, juhlat, turnaus, illalliset...

• Aloita kieliä käsittelevä blogi
• Kirjoita verkkokirja / verkkolehti
• Tee itse kieliä koskeva tietovisa 

oppilaille / koululle / naapureille...
• Järjestä peli tai kilpailu, jossa haetaan 

parasta postikorttia / julistetta / 
videota / valokuvaa / kirjoitelmaa / 
laulajaa

Tiedota tapahtumasta ilmoittamalla siitä 
EDL:n nettisivuston tietokantaan!

Lukuisia muita ideoita sekä 
opetusmateriaalia saa osoitteesta   
http://edl.ecml.at/teachshare.

Kuinka päivän viettoon 
voi ottaa osaa?

Mitä voi löytää EDL:n 
nettisivustolta?
• Tapahtumakalenterin, johon on 

merkitty päivän kunniaksi järjestettyjä 
tilaisuuksia ympäri maailmaa

• Tietoa EDL:stä yli 20 kielellä
• Tietoja ja tilastoja kielistä
• Materiaalia opettajille / 

tapahtumanjärjestäjille (esimerkkejä 
EDL:ään liittyvistä erilaisista 
tapahtumista)

• Nettipelejä, joilla voi testata omia 
tietoja ja taitojaan kielistä

• Sanontoja, hauskoja sanoja, 
riskisanoja, pisimpiä sanoja, 
palindromeja, ”kielenviäntäjistä” 
ym. esimerkeistä, jotka kuvaavat 
eurooppalaisen rikkaan kielimaailman 
eroja ja yhtäläisyyksiä

• Innovatiivisimman tapahtuman 
äänestämismahdollisuus

Kuka koordinoi tapahtumia?
Tapahtumia koordinoivat Euroopan neuvoston kielipolitiikkayksikkö Strasbourgissa sekä 
Euroopan neuvoston nykykielten keskus Grazissa.

Kansalliset yhteyshenkilöt yli 40 maassa tukevat EDL:n järjestämistä tiedottamalla ja 
materiaaleja jakamalla.

Juhlistetaan Euroopan kielten päivää  
26. syyskuuta!
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