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Az UNESCO gyakran kikéri a FIPLV-nek mint nem-kormányzati szervezetnek a véleményét. 
Ennek keretében jelentek meg a következő FIPLV kiadványok: Language Policies in the World 
of the 21st Century [Nyelvpolitikák a XXI. században] (1993), Linguapax V. (1995), valamint 
Language Diversity in the Pacific [Nyelvi sokféleség a Csendes-óceán térségében] (2006).

Szintén az UNESCO-val együttműködésben a FIPLV részt vett a következő jelentős szak-
mai bizottságokban: a Linguapax és a World Languages Report fórumain	(Words and Worlds); 
a Nyelvpolitikai Világkongresszusokon (www.linguapax.org) 2002-ben és 2004-ben; valamint 
abban a szakértői bizottságban, amelynek az UNESCO nyelvpolitikáját kellett kialakítania 
(Education in a Multilingual World [Az oktatás egy soknyelvű világban]). A FIPLV támogatta 
az ausztráliai tagszervezetét a Linguapax V. nemzetközi munkaértekezlet megszervezésében 
1995-ben, továbbá megszervezte az UNESCO Nemzetközi Konferenciáját 2001-ben, mind-
kettőt Melbourne-ben.

A FIPLV részt vett azon a nemzetközi konferencián is, amely a nyelvi jogokkal foglalkozott 
Barcelonában (Spanyolország), és ahol elfogadásra került a Universal Declaration of Linguistic 
Rights [A nyelvi jogok egyetemes deklarációja], valamint egy másik találkozón Bilbaoban 
(Spanyolország) a nyelvi jogok ügyének tevőleges előmozdítása érdekében.

Kiadványai:
A FIPLV-nek saját honlapja van (www.fiplv.org), továbbá évente kétszer közzéteszi a FIPLV 
World News hírlevelet. Közreadja továbbá az általa szervezett szemináriumok anyagát, mint 
például a Linguapax V és a European Year of Languages 2001 [A Nyelvek Európai Éve – 
2001]. Az International Perspective on Language Policies, Practices and Proficiencies 
[Nyelvi politikák, gyakorlatok és jártasságok nemzetközi perspektívában] című kiadványa 
2005-ben jelent meg, 2006-ban pedig a Language Teaching: A Worldwide Perspective on 
Language Policies, Practices and Proficiencies [Nyelvtanítás: világméretű rátekintés a nyel-
vi politikák, gyakorlatok és jártasságok témájára] című	kötettel ünnepelte fennállásának 70. 
évfordulóját, valamint megjelentette a Language Diversity in the Pacific [Nyelvi sokféleség 
a Csendes-óceán térségében] című kiadványt. 2007-ben remélhetőleg megjelenik a FIPLV 
története is.

2007. október 27.

a FIPlV küldetése 
Világméretû hálózat a nyelvtanárok szakmai támogatására

A FIPLV-nek az a feladata, hogy szakmai egyesületek révén világméretekben támogassa, fej-
lessze és előmozdítsa a nyelvek ügyét. Több mint 100 országban és több százezer nyelvtanár 
érdekében működünk.

Tagszervezeteink:
•	 egyes nyelvek tanárainak nemzetközi egyesületei: FIPF (francia), IATEFL és LATEUM 

(angol), IBV (német), ILEI (eszperantó), MAPRJAL (orosz) és SIPLE (portugál);
•	 országos nyelvtanári egyesületek: AFMLTA (Ausztrália), ALL (Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királysága), ANILS (Olaszország), APLV (Franciaország), ASECB 
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(Bulgária), FUPL (Uruguay), GMF (Németország), ITE (Írország), KMF (Cseh Köztár-
saság), LALT (Lettország), LMS (Norvégia), LMS (Svédország), MANYE (Magyaror-
szág), MLA (Amerikai Egyesült Államok), MLAN (Nigéria), MLTASL (Sri Lanka), 
NZALT (Új Zéland), PTN (Lengyelország), RALMLT (Oroszország), SAALT (Dél-afri-
kai Köztársaság), STIL (Izland), SUKOL (Finnország), VLLT (Németalföld) és WAMLA 
(Nyugat-Afrika);

•	 a FIPLV regionális szervezetei, amelyek összehozzák az egyes nyelvek tanárai nemzetkö-
zi egyesületeinek és az országos nyelvtanári egyesületeknek a helyi tagjait.

amit teszünk:
•	 hozzájárulunk a nyelvtanárok szakmai fejlődéséhez;
•	 összegyűjtjük és tagszervezeteink rendelkezésére bocsátjuk a legfrissebb nemzetközi ku-

tatási eredményeket;
•	 közös akciókat bonyolítunk le fontos ügyek érdekében, mint például a nyelvpolitika, a 

többnyelvűség, a tanulócsoportok létszáma, a kevéssé oktatott nyelvek ügye;
•	 világméretekben lehetővé tesszük a nyelvtanárok szakmai egyesületeinek tapasztalatcse-

réjét;
•	 nemzetközi szinten képviseljük a nyelvtanárokat a nemzetközi és az országos egyesüle-

teik révén;
•	 felkérés esetén képviseljük az UNESCO-t a következő ügyekben: Linguapax, nyelvpoli-

tika, nyelvi jogok, többnyelvűség, veszélyeztetett nyelvek és rokon témák.

amit hiszünk:
•	 minden új nyelv ismerete tágítja az egyének és az országok lehetőségeit;
•	 a jó nyelvtanításnak nincs egyetlen világszerte érvényes receptje;
•	 mindnyájan tanulhatunk egymástól;
•	 az eszmék megosztandók, az információk „szabad javaknak” tekintendők;
•	 minden nyelvet és beszélőt egyforma tisztelet illet meg;
•	 a nyelvek sokfélesége fontos része az emberiség örökségének;
•	 minden egyes nyelv magában hordja egy nép egyedi kulturális tapasztalatát;
•	 egy nyelv elvesztése veszteség az egész emberiség számára.

amit tervezünk:
•	 nagyobb hatást gyakorolni minden egyes nyelvtanárra;
•	 kialakítani és megerősíteni a kapcsolatokat a nyelvtanárok egyesületei között;
•	 segíteni az olyan országokban dolgozó kollégáinkat, ahol a munkafeltételeket még sok 

tekintetben javítani kell;
•	 kapcsolatokat teremteni nemzetközi emberbaráti, ipari és gazdasági szervezetekkel.

Ha van köze a nyelvekhez, van mit mondanunk egymásnak!

2007. október 27.

A FIPLV küldetése


