Celebra con nós o

Día Europeo
das Linguas

o 26 de setembro!

Que é o Día
Europeo das
Linguas (DEL)?
Unha xornada que ten
como obxectivo promover a
aprendizaxe das linguas ao
longo de Europa.
Como unha iniciativa do
Consello de Europa, o Día
Europeo das Linguas celébrase
todos os anos dende 2001, o
26 de setembro.

Por que
celebramos o DEL?
•

•

•

Para informar o público en
xeral sobre a importancia
da aprendizaxe de linguas e
promover o multilingüismo e
a conciencia intercultural.
Para aumentar a conciencia
da gran diversidade
lingüística e cultural de
Europa.
Para promover a aprendizaxe
de linguas ao longo da vida
dentro e fóra das escolas.

www.coe.int/EDL
f

Únete a nós no facebook:
facebook.com/ecml.celv

Sabías que...?
•

Hai entre 6.000 e 7.000 linguas
no mundo e preto de 225
linguas indíxenas en Europa
A maioría das linguas son
faladas en Asia e África .
Polo menos a metade da
poboación mundial é bilingüe
ou multilingual, é dicir, falan
ou entenden dúas ou máis
linguas.
O bilingüismo facilita a
aprendizaxe doutras linguas e
mellora procesos cognitivos

•
•

•

Para máis información consulte a
nosa web!

A quen vai dirixido?
•
•
•

A Alumnos /estudantes /
profesores
Ás universidades / escolas /
centros culturais / centros de
linguas
Ás Asociacións,...

En realidade, a calquera persoa
ou institución que queira celebrar
a diversidade lingüística de
Europa

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Celebra connosco o
Día Europeo das Linguas o 26 de setembro!
Que podo atopar na
páxina web do DEL ?

Como podo participar no
día?

•

Os Estados membros , institucións ou
particulares son libres de organizar ou
colaborar na organización de actividades,
podendo usar a páxina web do DEL e o
material promocional.

•
•
•
•
•

•

Un calendario sobre as actividades
que teñen lugar en todo o mundo para
celebrar o DEL.
Información DEL que a día de hoxe xa
está en máis de 20 idiomas.
Feitos e cifras sobre linguas.
Materiais para profesores /
organizadores de eventos (exemplos
de eventos e actividades feitas o DEL )
Xogos en liña para probar os teus
coñecementos e habilidades en varios
idiomas.
Idiomas, palabras divertidas, falsos
amigos , palabras máis longas,
palíndromos , trabalinguas e moitos
exemplos de semellanzas e diferenzas
entre a riqueza do panorama lingüístico
europeo
Un sistema de votación para o evento
máis innovador

ALGUNHAS IDEAS
•
•
•
•
•

Organizar unha festa , un café de
linguas , un torneo , unha cea ...
Comezar un blog sobre linguas
Escribir un e-book/ magazine
Facer un concurso no idioma para
alumnado / escola / veciñanza ...
Organizar unha competición ou xogo
sobre postais, carteis, vídeos, fotos,
composicións escritas ou música

Promove o teu evento rexistrándote na
base de datos do sitio web do LED.
Máis ideas e materiais para o profesorado:
http://edl.ecml.at/teachshare.

Quen coordina o día?
O Consello de Europa coordina o Día Europeo das Linguas, a través de: A Unidade de Lingua
Política (Estrasburgo) e do Centro Europeo de Linguas Modernas (Graz) do Consello de Europa.
As persoas de contacto nacionais apoian o DEL en máis de 40 países distribuíndo material
promocional e promovendo o día.

O contacto nacional:
Rosario Gutiérrez Felipe
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
S. G. Promoción Exterior Educativa
Paseo del Prado, 28, 5ª planta
ES-28014 Madrid
+34 91 506 5690
mrosario.gutierrez@mecd.es

