EUROPEISKA SPRÅKDAGEN
FREDAG 25.9.2015 KL. 11-18
I KÖPCENTRET HANSA, ÅBO
#KIELIPÄIVÄ2015
HTTP://ON.FB.ME/1IHREZG
I Europeiska unionens 28 medlemsländer finns det 24
officiella språk. Dessutom talas det i dem tiotals regionala språk samt minoritetsspråk och tre olika alfabet är i
användning. Av de officiella språken får man allt som allt
552 möjliga språkkombinationer, eftersom varje språk kan
översättas till 23 andra språk. Europeiska språkdagen (den
egentliga festdagen är 26:e september) firas i år redan för
fjortonde gången runt om i Europa. Olika kulturer och
språk är EU:s rikedom och meningen med dagen är ju att
uppmuntra alla EU-bor att studera de andra ländernas
språk och använda dem.
I Hansakvarteret (i före detta Indiskas affärslägenhet) ordnas fredag 25.9.2015 kl. 11-14 ett mångspråkigt språkcafé,
där deltagarna får bekanta sig med flera olika språk inklusive teckenspråk. Som dragare i språkcafét fungerar studerande från Turun yliopisto, Åbo Akademi och yrkeshögskolan Diakonia. Cafét förverkligas som språkbad, på så sätt att

elevgrupperna cirkulerar från bord till bord i 45 minuters
pass. Vid borden lär man sig de olika språkens vanliga och
praktiska uttryck. Språkbaden kryddas därtill med väsentlig
kulturinformation.
Språkcafét lämpars sig den här gången särskilt för högstadie- och gymnasieelever. Eftersom bara ett begränsat antal
grupper får plats, ombedes lärarna anmäla sina respektive
grupper till språkcafét senast 15.9. Anmälningarna görs per
e-post till Tiina Tuominiemi, tiina.tuominiemi@utu.fi.
Språkcaféturerna delas ut i anmälningsordning. Om det
inom utsatt tid kommer fler anmälningar än språkcafét kan
ta emot, blir det lottdragning om platserna.

PROGRAM
11-14
Språkcafé, Indiskas tomma affärslägenhet ovanför Hansatorget

11-16
Övriga punkter, Guldhusets tomma affärslägenheter

DIGISTUDIO
- Åbo GameLabs digitala frågelek rörande EU-språk, priser utlovas
- Pröva texta tv-program till finska!
- Lingsoft: På Lingsofts avdelning kan man texta tv-program med hjälp av taligenkänning. Välkomna att testa!
KAHOOT – mobilfrågesport om Europas länder, priser utlovas

PÅ HANSATORGET
11-14
TALK – konst och rörelser i språkundervisningen, Liisa Taimen
”Rörelse och konst är vårt motto, vår verksamhet och framför allt det att inlärningen sker genom att göra,
med hela kroppen, inte genom att skilja på sinne och kropp.”

14.15
Benjamin, akustisk spelning

16-18
Diskussioner om språk och språkstudier under ledning av programledare Lassi Lähteenmäki

16.00
Utbildningsstyrelsens representant
Mikael Reiman, Europeiska kommissionens representation i Finland
Aart de Heer, direktör för bibliotekstjänster, Åbo stad

17.00
Sånger på spanska och svenska till gitarrackompanjemang, Kristina Raiko

17.20
Språkkunskapers betydelse för företag och arbetstagare
Sykes Finland Oy, Jon Carne, Quality Lead och Lasse Olesen, IT Support Technician
DSV Road Oy, Kai Kajala, Division Director
EURES-tjänster, Egentliga Finalnds TE-byrå, Maritta Mikkola och Tomi Puranen

Språkdagens program i Hansa förverkligas i samarbete med Europeiska kommissionens huvudavdelning för översättningstjänster, Språklärarförbundet i Finland SUKOL, Europe Direct Egentliga Finland, Schuman-seura, Åbonejdens språklärarförening, Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Åbo stadsbibliotek, Tu-run suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut, Turun kesäyliopisto, Egentliga Finlands EURES-arbetsförmedlingstjänster, Diakoniyrekshögskolan Diak och SKTL.

