LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889, ha lo scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la
cultura italiane nel mondo».
A tal fine, la “Dante” istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e cultura italiane,
diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche
e musicali, assegna premi e borse di studio.
La Società è presente nel mondo attraverso i 480 Comitati Dante, in 80 Paesi, che curano circa
8.700 corsi di lingua italiana, con più di 122 mila soci e studenti; cinque le scuole di italiano in Italia
(Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino) e decine nel mondo. La Dante assicura la presenza del
libro italiano con oltre 500 mila volumi attraverso 300 biblioteche disseminate in ogni parte del
pianeta.
Il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) è il settore della Società che si occupa di
sviluppare strumenti e progetti al servizio della promozione e della diffusione dell’italiano di qualità
nel mondo. Nato nel 1993, il PLIDA offre la certificazione di competenza dell’italiano PLIDA,
promuove le buone pratiche nell’insegnamento dell’italiano L2/LS attraverso il Progetto ADA, è
impegnato nell’aggiornamento e nella formazione dei docenti (nel 2017 oltre 3.500 insegnanti
d’italiano L2/LS sono stati formati in presenza e online), sostiene e conduce studi e ricerche in campo
linguistico e glottodidattico in collaborazione con numerose università italiane e straniere.
In 10 anni sono stati organizzati più di 40mila eventi culturali nel mondo. La Dante è fra i giurati del
Premio Strega e partecipa ai programmi del Ministero degli Affari Esteri per la promozione della
lingua e della cultura italiane nel mondo #VivereAllItaliana, come le annuali settimane della lingua
e della cucina italiane.
Il presidente della Società Dante Alighieri è il prof. Andrea Riccardi.
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SHOQËRIA DANTE ALIGHIERI

Shoqëria Dante Alighieri, e themeluar në vitin 1889, ka si qëllim «mbrojtjen dhe përhapjen e
gjuhës dhe kulturës italiane ne botë».
Për përmbushjen e këtij synimi “Dante” themelon dhe subvencionon shkolla, biblioteka, klube dhe
kurse të gjuhës dhe kulturës italiane, shpërndan libra dhe publikime, organizon konferenca, udhëtime
kulturore, evente artistike dhe muzikore si dhe jep çmime e bursa studimi.
Shoqëria është e pranishme në botë nëpërmjet 480 Komiteteve Dante në 80 vende që kujdesen
për organizimin e rreth 8,700 kurseve të gjuhës italiane, me më shumë se 122,000 anëtarë dhe
studentë; pesë është numri i shkollave italiane në Itali (Romë, Milano, Firence, Bologna, Torino) dhe
janë me dhjetëra të tjera në botë. Shoqëria “Dante” siguron praninë e librit italian me mbi 500 mijë
vëllime përmes 300 bibliotekave të shpërndara në mbarë planetin.
PLIDA (Projekti Gjuha Italiane Dante Alighieri) është sektori i Shoqërisë në merret me zhvillimin e
mjeteve dhe projekteve në shërbim të promovimit dhe përhapjes së gjuhës italiane cilësore në botë.
E krijuar në vitin 1993, PLIDA ofron certifikimin e aftësive në gjuhën italiane PLIDA promovon
praktikat më të mira në mësimdhënien e gjuhës italiane L2/LS (si Gjuhë e Dytë dhe Gjuhë e Huaj)
përmes Projektit ADA, angazhohet në azhurnimin dhe formimin e mësimdhënësve (në vitin 2017
më shumë se 3500 mësimdhënës të gjuhës italiane L2/LS janë formuar në prezencë apo on line),
mbështet dhe kryen studime dhe kërkime në fushën e gjuhës dhe të mësimdhënies së saj në
bashkëpunim me universitete të shumta italiane dhe të huaja.
Në 10 vjet, janë organizuar mbi 40 mijë evente kulturore në botë. Shoqëria Dante është një prej
anëtarëve të jurisë së Çmimit Strega dhe merr pjesë në programet e Ministrisë së Punëve të Jashtme
për promovimin e gjuhës dhe kulturës italiane në botë #VivereAllItaliana, të tilla si eventi i
përvitshëm i javës së gjuhës dhe kuzhinës italiane.
Presidenti i Shoqërisë Dante Alighieri është Prof. Andrea Riccardi.
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