
 

 

 
 

Bekanta dig med ett nytt språk under den europeiska språkdagen – anmäl dig nu!  

EU-kommissionen och Språkcentrum vid Helsingfors universitet arrangerar tillsammans 
huvudevenemanget för firandet av den europeiska språkdagen i Finland. Under evenemangsveckan 
den 26 september–2 oktober går olika evenemang av stapeln och material publiceras. Syftet med 
språkdagsfirandet är att lyfta fram vikten av språklig mångfald och olika aspekter av betydelsen av 
språkkunskaper för fortsatta studier. 

Evenemangsveckan riktar sig till elever, studerande och personal i skolor och på universitet. Med 
andra ord till alla oss som är intresserade av språk samt flerspråkig och mångkulturell förståelse och 
interaktion. 

Onsdagen den 29 september kl. 15.00−16.30 hålls en paneldebatt med språkexperter på ämnet Att 
stödja flerspråkighet i vardagen, på jobbet och i samhället.  

Huvudevenemanget, som går under namnet Vad ingår i språkkunskaper?, sänds på nätet från 
Tankehörnan fredagen den 1 oktober kl. 9.30−11.00.  

Fredagen den 1 oktober kl. 11.30−15.00 hålls även flera korta lektioner i olika språk på nätet. 
Språklektionerna ger dig som deltagare möjlighet att bekanta dig med grunderna i ett – för dig nytt 
eller redan bekant – språk på nätet. 

Du kan anmäla dig till en lektion utan några förhandskunskaper i språket eller ämnet i fråga. Det 
ordnas både språklektioner och lektioner i hur man kan utveckla sina kommunikativa färdigheter. Det 
går lika bra att delta i en lektion på egen hand som tillsammans med en hel skolklass eller grupp, som 
loggar in gemensamt via en apparat. Alla lektioner tar 15 minuter och du kan anmäla dig till flera olika 
lektioner. 

Lärare från Språkcentrum vid Helsingfors universitet och evenemangets samarbetspartner står för de 
korta lektionerna. Det kostar ingenting att delta, men du måste anmäla dig på förhand.  

Du kan anmäla dig till alla språkdagsevenemang här:  
https://www2.helsinki.fi/sv/konferenser/europeiska-sprakdagen 

Samarbetspartner: Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, FINELC – 
språkcenternätverket för universiteten i Finland, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, 
Finlands Dövas Förbund, Sametinget, Delegationen för romska ärenden, Äidinkielen opettajain liitto, 
Språklärarförbundet i Finland SUKOL, Suomenopettajat, Tuglas-seura, och Eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten opettajien liitto Ekkol ry. 

Följ informationen om evenemangveckan: 
Pressmeddelande (på finska): Euroopan kielten päivä tarjoaa ensiaskeleet uusien kielten oppimiseen 
Språkcentrums webbplats 
EU-kommissionen 
Europeiska språkdagen 
 
Ta kontakt: Janne Niinivaara, expert på undervisningsutveckling, Språkcentrum vid Helsingfors 
universitet 
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