EURONETLANG
European network of language minorities

Best practices, metodët e hekurët pë të venjën rpara e të
rronjën gluhët te xongla ndë Europë
Châteauneuf du Faou 15-18 Mars 2014

PRUJEKTI EURONETLANG:

e shtunë 15 Mars 2014

European network of language minorities

20:00-22:00 t’ardhër të delegazionëve

Koordinatoruri/ aj çë vënë bashkë:
Lega delle Autonomie Locali (IT)

Partner:
IT. HR. AL. FR.

Të Çë më bërë:
Orosei (IT); Scutari (AL); Pomaretto, Perosa Argentina, Prali (IT); Châteauneuf du
Faou (FR)

e diel 16 mars 2014
9:00 te presentur e prujektëti
9 :siti web të prujektëti Euronetlang
10:00. Marrën fjalën :
Yann Moulin,
Chritian Rivoalen,
kushulonjën ka prujekti
12:00 maire de Chateauneuf

Prujekti EuroNetLang do të svilupoj një shërbëtj bashkë në katunde
xhëmëlur pë Gluhe të xongla bënjën pjesë ka këtë prujekt :arbereshe,
bretone, croata, occitana, sarda. Puna më e mirë ishtë te bëmi punët më të
ndara te mbami gjalë kuto gluhe pë të bëtë vënjën rpara turismi e kultura.
Prujektët vënjën bashkë mënështrazionënët, krishterët e suçiazionët

13:30 Buffet ndë rishtorant 'Le vent des iles'
15:00 visit ndë kasthielë e ndë kopshte trévarez
19:00 te hengrë tipike

E hënë 17 mars 2014
9:30 Laboratoire pour identifier des methodes nouvelles et innovatrices pour promouvoir,

Prujekti ka bërë katër pune:

conserver, developper les langues minoritaires comme une partie du patrimoine culturel de
l'UE.

1. gluhët te xongla, ishtoria e kultura ( Orosei, ITALIA)
2. gluhët te xongla e ljgji ( Scutari, ALBANIA)

Marrën fjalë: Mariyvonne Blondin, Senatrice du Finistère Vice Présidente des affaires
culturelles au Conseil general du Finistere
Un délegué de l office de la langue bretonne Lofis ar brezhoneg

3. . gluhët te xongla E gluhet çë behën te pleqë ( Pomaretto, Perosa
Argentina, Prali, ITALIA)

12:45 vizët ndë Spezet ndë rishtorant “ les Bruyeres “
14:00 vizët ndë katunde i vjet ndë putè më targjete në gluhë bretone
Vizët në kapel du crann e ndë monument de la coop breizh

4. BEST PRACTICES, metodët e hekurët pë të venjën rpara e të rronjën gluhët te
xongla ndë Europë (Châteauneuf du faou, FRANCIA)

19:00 t’hëngër- brëmbët

e martë 18 Mars 2014
Te nisër e delegazionëve

