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Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή στα σχολεία που συμμετείχαν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 
2018                
 
Με το υπ’ αρ. πρωτ.:ΦΣΕ38/100847/Η1/19.6.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Πρόσκληση συμμετοχής στον 
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2018», κλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα σχολεία της χώρας να 
συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2018, η οποία έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Εφέτος ο εορτασμός ήταν αφιερωμένος στο ελληνικό, παραδοσιακό τραγούδι, με αφορμή και τον εορτασμό του 
ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς.                                              
Περισσότερα από εκατόν πενήντα (150) σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλοι φορείς 
απ’ όλη η χώρα ενημέρωσαν την Υπηρεσία μας για τη συμμετοχή των σχολείων τους στον εορτασμό. 
Πολλά από τα σχολεία και τους φορείς που συμμετείχαν στον εορτασμό ανάρτησαν δείγματα των εργασιών των 
μαθητών τους, στο σχετικό ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 
Δείγματα αναρτημένων εργασιών σχολείων της χώρας μας είναι διαθέσιμα μέσω του κάτωθι συνδέσμου: 
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/Default.aspx 
Επίσης, αρκετές ήταν και οι συμμετοχές στην πρόσκληση του ECML για τη δημιουργία σχεδίου για T-shirt με θέμα τις 
γλώσσες. 
Δείγματα σχεδίων που έστειλαν διάφορες χώρες είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx 
Επιπλέον, περί τα διακόσια (200) σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλοι φορείς 
υπέβαλαν στην υπηρεσία μας αιτήματα αποστολής υλικού του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον εορτασμό της 
Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. 
 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με την αποστολή 
δειγμάτων των εργασιών των μαθητών, κυρίως δε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους μαθητές 
τους για το σκοπό αυτό, καθώς και τους Διευθυντές των σχολείων για την με κάθε τρόπο συνδρομή τους. 
  
Με τη συμμετοχή στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων και του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την προβολή 
του τεράστιου γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης (και όχι μόνο), 
ενθαρρύνοντας έτσι και τη συνεργασία εντός και εκτός του σχολείου, με τελικό σκοπό την καλύτερη και ποιοτικότερη 
εκπαίδευση για το σύνολο των μαθητών.  
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