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Γνωρίζετε πόσες γλώσσες ακούγονται στους δρόμους της Ελλάδας σήμερα; Πιστεύετε ότι
θα έπρεπε οι δημόσιες υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες εκτός από
τα Ελληνικά; Με ποιους τρόπους οι χρήστες άλλων γλωσσών εμπλουτίζουν την κοινωνία
μας; Ελάτε μαζί μας στην εκδήλωση που προγραμματίζουμε στις 28 Μαρτίου στη
Θεσσαλονίκη κι εκφράστε την άποψή σας!

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Δρ Αγγελική Κοιλιάρη, Καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας-Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Το πλήρες πρόγραμμα των ομιλητών θα ανακοινωθεί σύντομα.
Πότε: Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, 1800–2100
Πού: Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν
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Languages Speak Up! Competition
Πάρε μέρος στο Διαγωνισμό Languages Speak Up! για να γίνεις ένας από τους δικούς μας
Πρεσβευτές των Γλωσσών – και μπορεί να κερδίσεις ένα ολοκαίνουργιο iPad 2!
Πότε:26 Σεπτεμβρίου–4 Νοεμβρίου 2011 (17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Τι είναι το Language Rich Europe;
Έχουμε μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης της Αγγλικής
Γλώσσας καθώς και στην ανάπτυξη των πρακτικών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά μας, ως οργανισμός που υποστηρίζει τις πολιτιστικές σχέσεις, πιστεύουμε
ότι η ικανότητα να χρησιμοποιούμε διάφορες ξένες γλώσσες είναι ένα σημαντικό εργαλείο
στη διασφάλιση καλύτερης κατάνόησης και συνοχής ανάμεσα στις κοινωνίες.

Είναι επίσης γνωστό ότι η πολυγλωσσία βελιτώνει τις επαγγελματικές προοπτικές και την
κινητικότητα ενός εργαζομένου, ενώ παράλληλα ανοίγει ορίζοντες νέων αγορών εργασίας.

Το πρόγραμμά μας Language Rich Europe έρχεται λοιπόν να κάνει ένα διάλογο με τους
επικεφαλής κρατικών, εκπαιδευτικών οργανισμών, δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και
μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, τονίζοντας τη σημασία της πολυγλωσσίας στη
δημιουργία μιας κοινωνίας με ευημερία και σταθερότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς να
προσανατολιστούν σε ακόμη πιο στρατηγικές προσεγγίσεις για την αύξηση των
επενδύσεων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη χρήση των γλωσσών.

Οι ξένες γλώσσες βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις εμπορικές και εταιρικές
σχέσεις.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα Language Rich Europe συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και αποτελεί κοινή δράση με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και ειδικών από 19 χώρες,
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συμπεριλαμβανομένων των μελών της EUNIC , (European Union National Institutes of
Culture) (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ε.Ε.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, διεξάγουμε μια επιστημονική έρευνα η οποία θα καταλήξει
σε ένα πρωτοποριακό και διαδραστικό εργαλείο μέτρησης με τίτλο «Δείκτης
Πολυγλωσσικών Πολιτικών και Πρακτικών στην Ευρώπη» (Index of Multilingual Policies and
Practices in Europe).

Ο δείκτης θα μας βοηθήσει να οπτικοποιήσουμε το ρόλο και την ανάγκη στήριξης της
πολυγλωσσίας στις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και να αναδείξουμε τις καλές
πρακτικές, ενώ παράλληλλα θα αξιολογήσει τις επιδόσεις αυτών των χωρών κατά τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα στις 7 παρακάτω ενότητες:

Βάσεις δεδομένων γλωσσικής διαφορετικότητας
Γλώσσες στη προδημοτική εκπαίδευση
Γλώσσες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Γλώσσες στις δημόσιες υπηρεσίες και σε δημόσιους χώρους
Γλώσσες στις επιχειρήσεις
Γλώσσες στα μέσα ενημέρωσης

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε 18 γλώσσες μέσω ειδικής έκδοσης και ειδικής
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Παράλληλα θα προσκαλέσουμε επαγγελματίες διαφόρων
ειδικοτήτων προκειμένου να συζητήσουν τα αποτελέσματα σε κάθε χώρα, να μοιραστούν
τις καλές πρακτικές και να αναπτύξουν σημεία δράσης στον τομέα εργασίας τους.

Το πρόγραμμα στοχεύει εππίσης να δημιουργήσει έναν οδηγό για την ξενόγλωσση εκμάθηση
και διδασκαλία, ο οποίος θα διανεμηθεί σε 8,000 καθηγητές των μελών της EUNIC και
2,000,000 μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Επισκεφθείτε το Language Rich Blog!
Μη χάσετε το online forum που δημιουργήσαμε προκειμένου να σας προσκαλέσουμε να
πάρετε μέρος στη συζήτηση, να μοιραστείτε τις εμπειρίες και να εκφράσετε τις απόψεις
και σας σχετικά με το ρόλο των γλωσσών!
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Ποιες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία,
Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βρετανία.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
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