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Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), 2021 

 
Σχετ.: To από 4.2.2021 σχετικό μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ECML, με συνημ. τη σχετική αίτηση 

 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας να υποβάλουν 

αίτηση διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών για το έτος 2021, στο 

πλαίσιο του νέου του προγράμματος με τίτλο “Inspiring innovation in language education:changing contexts, 

evolving competences”. 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ECML/CELV) 

ΟΡΑΜΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of 

Europe). 

Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του. 

Αποστολή του είναι η καινοτομία και η ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών, σε μια Ευρώπη με 

γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, με βάση τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στρατηγικός στόχος του Κέντρου είναι να συμβάλει στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη του μιας 

αποτελεσματικής πολιτικής στην εκμάθηση και διδασκαλία των γλωσσών, ως εξής: 

 Στοχεύοντας στην ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών, στην πράξη. 

 Προάγοντας τον διάλογο και τις ανταλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα αυτό. 

 Παρέχοντας κατάρτιση σε πολλαπλασιαστές. 

 Υποστηρίζοντας δίκτυα που συνδέονται με τα προγράμματα και ερευνητικά σχέδια του Κέντρου. 

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, το Κέντρο, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη του, 

καταρτίζει προγράμματα τα οποία βασίζονται στο καινοτόμο έργο των συνεργατών του, ειδικών σε θέματα 

γλωσσικής εκπαίδευσης και τις θεμελιώδεις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩN 

  

              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1.3.2021 

  

                 Μαρούσι, 23.2.2021  

          Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 11/20681/Η1 
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Για τον λόγο αυτό, λειτουργεί ως καταλύτης για μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών 

στα κράτη-μέλη του. 

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ECML 

Τα προγράμματα του Κέντρου είναι τετραετή και διαμορφώνονται με βάση τις προτεραιότητες και ανάγκες 

των κρατών-μελών του σε θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης, καθώς και τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις 

της μονάδας Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Εστιάζουν σε επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία απαιτούν τη λήψη μέτρων. 

Για να ανταποκριθούν σε αυτό, οι αρμόδιοι συνεργάτες του Κέντρου: 

 Συνεργάζονται με ειδικούς από περισσότερες από 30 χώρες. 

 Παρέχουν επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει κάθε τετραετές πρόγραμμα, με 

κατευθυντήριες γραμμές και υλικό για εκπαιδευτές, προετοιμάζοντάς τους να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές, εντός των θεσμικών οργάνων τους και των επαγγελματικών δικτύων τους. 

 Παρέχουν κατάρτιση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για πολλαπλασιαστές. 

 Δημοσιεύουν παραδείγματα καλών πρακτικών τα οποία είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε 

διαφορετικά πλαίσια. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020- 2023 

Το τρέχον πρόγραμμα του ECML για την τετραετία 2020-2023 έχει τίτλο“Inspiring innovation in language 

education: changing contexts, evolving competences”.  

Πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:       

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx 

Το πρόγραμμα αποτελείται από επί μέρους θεματικές ενότητες, πληροφορίες για τις οποίες είναι διαθέσιμες 

μέσω του κάτωθι συνδέσμου:   

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/en-GB/Default.aspx 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υ.ΠΑΙ.Θ., με το παρόν έγγραφό του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας οι οποίοι επιθυμούν να διοργανώσουν επιμορφωτικές δράσεις για το έτος 

2021, σε θεματικές ενότητες του τρέχοντος προγράμματος του ECML, να υποβάλουν την αίτησή τους 

συμπληρωμένη πλήρως (επισυνάπτεται) στην υπηρεσία μας (στο e-mail:ampo@minedu.gov.gr).  

Τη διοργάνωση κάθε επιμορφωτικής δράσης  θα αναλάβει ένας υπεύθυνος από κάθε φορέα, σε συνεργασία 

με το ECML και την υπηρεσία μας.  

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον έως τον Ιούνιο 2021 οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται 

διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας. 

Αποδέκτες κάθε επιμορφωτικής δράσης μπορούν να είναι περίπου 30 άτομα (εκπαιδευτικοί και σχολικοί 

σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων, 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/en-GB/Default.aspx
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διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της 

νοηματικής γλώσσας (sign language), κ.ά. 

 Οι επιμορφωτές είναι ειδικοί επιστήμονες, συνεργάτες του Κέντρου, με πολύχρονη εμπειρία στον 

τομέα τους. Εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν και η επιμορφωτική δράση πραγματοποιηθεί 

με φυσική παρουσία, τα έξοδα μετακίνησης των ανωτέρω στην Ελλάδα, η διαμονή τους, κ.λπ. καλύπτονται 

από το ECML.  

 Τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον ελληνικό εκπαιδευτικό φορέα διοργάνωσης. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην υπηρεσία μας (στο e-mail:ampo@minedu.gov.gr) για την ανάληψη 

διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων σε μία από τις θεματικές ενότητες του τρέχοντος προγράμματος  του 

ECML, για το έτος 2021: Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία μας άνω του ενός φορείς 

για την ίδια θεματική ενότητα, επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα επιλέξει έναν (01) εξ αυτών για κάθε ενότητα. 

 

Την ευθύνη για την τελική επιλογή τόσο του αριθμού όσο και των θεματικών ενοτήτων στις οποίες θα 

διοργανωθούν επιμορφωτικές δράσεις σε κάθε κράτος-μέλος του ECML έχει το ίδιο το Κέντρο. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για περισσότερες 

πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις. 

                                               

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

  

                                                                                                                                  ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Υφυπουργού 
3. Γρ. Γενικής Γραμματέως 
4. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  
- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

 Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. Υ.ΠΑΙ.Θ.  
gsvetll@minedu.gov.gr 
 

 Ι.Ε.Π. (info@iep.edu.gr, proedros@iep.edu.gr ) 
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (pde@sch.gr)  
 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΜΕΣΩ   
            ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕΚΕΣ:  
pekesstel@sch.gr; 1pekes@attik.pde.sch.gr; 2pekes@attik.pde.sch.gr; 3pekes@attik.pde.sch.gr; 
4pekes@attik.pde.sch.gr; 5pekes@attik.pde.sch.gr; 6pekesat@sch.gr; pekes@thess.pde.sch.gr; 
1pekes@kmaked.pde.sch.gr; 2pekes@kmaked.pde.sch.gr; 3pekes@kmaked.pde.sch.gr; 
4pekes@kmaked.pde.sch.gr; pekesdm@sch.gr; pekesamth@sch.gr; 1pekes@vaigaiou.pde.sch.gr; 
2pekesva@sch.gr; 1pekes@naigaiou.pde.sch.gr; 2pekesna@sch.gr; pekeskritis@sch.gr; 
pekesgramm@pdepelop.gr; pekesde@sch.gr; pekes@ipeir.pde.sch.gr; 1pekes@ionion.pde.sch.gr; 
2pekes@ionion.pde.sch.gr; 

 

 ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  
secretariat@ionio.gr    
roussino@ionio.gr 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Γρ. Κοσμητείας: info@phil.auth.gr 
secr@primedu.uoa.gr  
dir-education@admin.uoa.gr  
spedu2019@gmail.com 
  
ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ε.Κ.Π.Α. 
ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ:abelis@enl.uoa.gr  
ΓΑΛΛΙΚΗΣ:rdel@frl.uoa.gr 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ:fbatsalia@gs.uoa.gr 
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ:dimdros@spanll.uoa.gr 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ:klykoka@uoa.gr 
ΡΩΣΙΚΗΣ:smaik@slavstud.uoa.gr 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
info@educ.auth.gr 
dps@auth.gr   
jsal@auth.gr  
alikos@nured.auth.gr 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Α.Π.Θ. 
ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ:info@enl.auth.gr 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ:info@frl.auth.gr 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ:info@del.auth.gr 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ: info@itl.auth.gr 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
secptde@upatras.gr 

mailto:info@iep.edu.gr
mailto:pde@sch.gr
mailto:2pekes@ionion.pde.sch.gr
mailto:secretariat@ionio.gr
mailto:roussino@ionio.gr
mailto:secr@primedu.uoa.gr
mailto:dir-education@admin.uoa.gr
mailto:info@educ.auth.gr
mailto:dps@auth.gr
mailto:jsal@auth.gr
mailto:alikos@nured.auth.gr
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dee@upatras.gr 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
gramptde@cc.uoi.gr 
kplatis@cc.uoi.gr 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
g-pre@uth.gr 
prytanis@uth.gr 
g-sed@uth.gr   
  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
andreou@uth.gr; gsapountz@uth.gr 
 

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
secr@eled.duth.gr 
tzelepi@kom.duth.gr 
lelefthe@kom.duth.gr 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
PTDE_Gramm@aegean.gr  
rector@aegean.g 
studies@aegean.gr  
quality@aegean.gr 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
gramkosm@edc.uoc.gr 
karkanaki@uoc.gr   
maria.argiroudi@uoc.gr 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
int.relations@uowm.gr 
foe@uowm.gr 
protocol@uowm.gr  
espsecr@uom.gr    
evipap@uom.gr 
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