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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                              Αιτήσεις υποψηφίων: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           Ως 11 Ιανουαρίου 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                                       Μαρούσι, 19.12.2022
Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80, Μαρούσι                                                                          Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 67/            /Η1
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                                                                
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση                                                                       ΠΡΟΣ: βλ. Πίνακα Αποδεκτών   
Τηλ.                  : 210 3442378                                                  
e-mail              : ampo@minedu.gov.gr                                                     (Αποστολή με e-mail)   
                                                                                                                                         
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών 
(ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο “Building blocks for planning language-sensitive 
teacher education”, 14-15 Φεβρουαρίου 2022

Σχετ.: Nomination of participants to the workshop / Αίτηση ενδιαφερομένων 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

πραγματοποιήσει εργαστήριο (workshop) με θέμα “Building blocks for planning language-sensitive 

teacher education”, στο Graz (Αυστρία), στις 14-15 Φεβρουαρίου 2022.

Η εν λόγω επιμορφωτική δράση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του ECML με τίτλο 

“Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” 2020-2023.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο είναι διαθέσιμες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας 

του Οργανισμού: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-

2023/Buildingblocksforplanninglanguage-sensitiveteachereducation/tabid/5529/Default.aspx 

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση της δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών πόρων ή / και η 

αναθεώρηση υπαρχόντων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή εκπαίδευσης στην οποία 

προσδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε θέματα γλώσσας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και την εφαρμογή 

των αναλυτικών προγραμμάτων αρχικής και ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή σχετικών εκπαιδευτικών 

πόρων αρχικής και ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και θα εξεταστεί η ενδεχόμενη 

αναθεώρηση των υπαρχόντων πόρων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης στην 

παρεχόμενη εκπαίδευση, τόσο στη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας της εκπαίδευσης όσο και τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών, κ.λπ., δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο και την εφαρμογή των 

αναλυτικών προγραμμάτων και το περιεχόμενο της αρχικής και της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών.
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Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο είναι διαθέσιμες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας 

του Οργανισμού: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-

2023/Buildingblocksforplanninglanguage-sensitiveteachereducation/tabid/5529/Default.aspx

και στο συνημμένο (Nomination of participants to the workshop).

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Η απαιτούμενη εμπειρία και δεξιότητες για τη συμμετοχή στο παρόν εργαστήριο είναι:

• Τρέχουσα ή πρόσφατη εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και συμμετοχή στην αναθεώρηση 

ή/και τον σχεδιασμό μαθημάτων ή επί μέρους ενοτήτων υλικού που χρησιμοποιείται  για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών.

• Ενδιαφέρον των υποψηφίων να συμμετέχουν στον σχεδιασμό μιας «γλωσσικά ευαίσθητης» 

εκπαίδευσης, τόσο για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων όσο και μέσω της διδασκαλίας των άλλων 

γνωστικών αντικειμένων.

• Εξοικείωση ή ενδιαφέρον των υποψηφίων για τη γνωριμία τους με εργαλεία τα οποία ήδη 

χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και αφορούν την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών σε 

θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης και την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις για το εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που απασχολούνται με 

σχέση μόνιμης εργασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευτικούς, 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Συμμετοχή σε εργασίες πριν, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και μετά το εργαστήριο

Πριν: Γνωριμία με το περιεχόμενο του εργαστηρίου, πειραματική εφαρμογή ορισμένων εκ των 

δραστηριοτήτων του, στην αρχική τους μορφή, και σχετική ανατροφοδότηση.

Κατά τη διάρκεια: Συζήτηση, βελτίωση και προσθήκη νέων στοιχείων στο υπάρχον περιεχόμενο του 

εργαστηρίου. Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την παραγωγή περιεχομένου το οποίο θα χαρακτηρίζεται 

από «ευαισθησία» στη γλωσσική εκπαίδευση και τις πολυγλωσσικές πρακτικές στην εκπαίδευση των εν 

ενεργεία και των μελλοντικών εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών άλλων γνωστικών αντικειμένων.

Μετά: Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή, την περαιτέρω βελτίωση και τη διάχυση του περιεχομένου του 

εργαστηρίου, στο εργασιακό περιβάλλον των συμμετεχόντων.

Επιλογή από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα επιλέξει έναν (01) από τους υποψηφίους που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 

στην υπηρεσία μας.
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Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία μας:

➢ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στα Ελληνικά, στο οποίο θα αναφέρουν την επιστημονική και 

επαγγελματική τους εμπειρία και ειδικότερα αυτή που σχετίζεται με το αντικείμενο του συγκεκριμένου 

εργαστηρίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω (επίσης, βλ. συνημ. Nomination of participants).

➢ Τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική ή/και τη Γαλλική ή/και τη Γερμανική, επιπέδου Γ2 (βάσει τίτλου 

σπουδών), σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες / Common 

European Framework for languages).

➢ Τα ανωτέρω, μαζί με τη σχετική αίτηση (συνημμένα), συμπληρωμένη πλήρως, στα Αγγλικά ή τα 

Γαλλικά1 και υπογεγραμμένη, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ampo@minedu.gov.gr. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου 2023.

Τα έξοδα συμμετοχής στο εργαστήριο καλύπτει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών.

  

Μετά το εργαστήριο, ο συμμετέχων/συμμετέχουσα από τη χώρα μας υποχρεούται να μεταφέρει με κάθε 

πρόσφορο τρόπο τις γνώσεις και εμπειρίες του/της στους συναδέλφους του/της και τη λοιπή εκπαιδευτική 

κοινότητα της χώρας, κάνοντας κοινοποίηση κάθε σχετικής ενέργειάς του/της στην υπηρεσία μας (e-mail: 

ampo@minedu.gov.gr). 

                                                                                            Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                           
                            

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
                            

   
                                         

Κοινοποίηση: 
• Γρ. Υφυπουργού, κας Μακρή
• Γρ. Γενικού Γραμματέως Π.Ε., Δ.Ε., Ε.Α.

Εσωτερική διανομή:
• Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

1 Τα Αγγλικά και τα Γαλλικά είναι οι δύο επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και του   
   Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center of Modern Languages), Οργανισμού του πρώτου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Aποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

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

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 
ΜΕΣΩ  ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕΚΕΣ:

➢ Υπόψη αποκλειστικά των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου ξένων γλωσσών, με βάση όσα περιγράφονται στο 
παρόν έγγραφό μας.

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;

➢ Υπόψη αποκλειστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού των κάτωθι Α.Ε.Ι. (όχι φοιτητών)

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

• 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;

• 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;
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