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Θέμα: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ, 2020 

 

         

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.  

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) καθιερώθηκε το 2001 

από την επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά τον επιτυχημένο εορτασμό του έτους 

αυτού ως Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών. 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση  

Τηλέφωνο : 210 344 2378 

E-mail : ampo@minedu.gov.gr 

    

 
           
               
    
  
                      

                            

                     Μαρούσι, 15.9.2020 

          Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 38/ 121744 /Η1  

Προς: 1. Τις  σχολικές μονάδες Δημόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπ/σης 

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. )   

2.  Τα αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού  

(μέσω συντονιστικών Γρ. Εκπ/σης) 

Κοιν.:  1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γ.Γ. Π.Ε., Δ. Ε. και Ειδικής Αγωγής 

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ. Ε.   

 

   (Αποστολή με ηλ. ταχυδρομείο) 

 

 
 
 
 
 
 
              
Κοιν.:   Το Γρ. κας Υφυπουργού 
            
             Το Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 
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Μόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο ομιλούνται σήμερα περισσότερες από 200 γλώσσες, πολλές από τις 

οποίες έχουν φέρει μαζί τους άνθρωποι από άλλες ηπείρους που ήρθαν ως πρόσφυγες ή μετανάστες.  

 

Είκοσι τέσσερις (24) από αυτές, μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά, είναι επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Κάθε χρόνο, την ημερομηνία αυτή, ενώνουν τη φωνή τους, το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of 

Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη, για να εορτάσουν τη 

γλωσσική πολυμορφία, με ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε 

όλον τον κόσμο. 

 

Οι γλώσσες καθορίζουν την προσωπική μας ταυτότητα, ταυτόχρονα όμως αποτελούν και κομμάτι της 

πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και ταυτόχρονα να 

καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.  

Μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και να διευκολύνουν τη 

γνωριμία μας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την 

κοινωνική συνοχή. 

Ταυτόχρονα, η γλωσσομάθεια μπορεί να ενισχύσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να διευκολύνει την 

πρόσβαση των ατόμων σε υπηρεσίες. 

Οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, 

αποσκοπούν στο να παρέχουν ικανοποιητικές προτάσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα επτά 

(47) κρατών-μελών του, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών για όλους 

και συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του Covid-19 που ξέσπασε στις αρχές του 2020 και οι 

ανάγκες των εκπαιδευτικών αρχών των κρατών σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και των μαθητών και 

φοιτητών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρείχε την ευκαιρία και στους διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), να συμβάλουν στην 

εξ αποστάσεως διδασκαλία των γλωσσών, προτείνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα κατάλληλα 

διδακτικά εργαλεία. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένα από τα εκπαιδευτικά έργα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων 

Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία ενδείκνυνται για την εξ αποστάσεως 

γλωσσική εκπαίδευση, όπως: 

 Digital literacy for the teaching and learning of languages  

(https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/en-

GB/Default.aspx),  

και  

 Τreasure chest 

(https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/tabid/4397/language/en-GB/Default.aspx). 

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/tabid/4397/language/en-GB/Default.aspx
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, εξειδικευμένου Οργανισμού του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών, για όλους τους μαθητές. 

Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη του, μέσω επιμορφωτικών δράσεων αλλά και  

διδακτικών εργαλείων, τα  οποία διατίθενται και online (https://www.ecml.at/). 

Εν όψει του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το έτος 2020 και στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το εν λόγω Κέντρο, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων), έστειλε όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.: ΦΣΕ21/64237/Η1/28.5.2020), η οποία 

αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis), με την 

οποία καλούνται όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της. 

  

Στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφό μας προτείνονταν διάφορες δραστηριότητες για το έτος 2020 (βλ. 

αναλυτικά το Παράρτημα του εν λόγω εγγράφου μας), όπως : 

 Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of 

Languages).  

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν και εφέτος ένα πρωτότυπο σχέδιο με το παραπάνω 

θέμα. Το καλύτερο, θα βραβευθεί. 

Προθεσμία υποβολής σχεδίων: 31.12.2020. 

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, κ.λπ. πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  

επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:  

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx  και 

EDL T-shirt design contest for the 2021 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν δείγμα του διδακτικού υλικού που θα 

ετοιμάσουν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στις ιστοσελίδες:  

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx ή/και 

https://edl.ecml.at/Teachers/Addyourmaterial/tabid/3132/language/el-GR/Default.aspx.  

 

 Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της 

Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν από τις σχετικές ιστοσελίδες: 

https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx και 

https://edl.ecml.at/Participate/Downloads/tabid/3156/Default.aspx . 

 

 Αναφορικά με το σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών υλικό που αποστέλλει η Υπηρεσία 

μας κάθε χρόνο στα σχολεία της χώρας, κατόπιν σχετ. αιτημάτων τους με ηλ. ταχυδρομείο, σημειώνεται ότι, 

ως τώρα, έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά περί τους ογδόντα (80) φάκελοι με αυτοκόλλητα “Talk to me”, 

σε διάφορες γλώσσες, και υφασμάτινα βραχιολάκια. 

 

Ωστόσο, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να συμμετάσχουν και στη φετινή εορταστική επέτειο, προσαρμόζοντας τις 

εκδηλώσεις τους, με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας της υγείας όλων. 

 

Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα τα οποία αυτές παρέχουν. 

 

https://www.ecml.at/
https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx.
https://edl.ecml.at/Teachers/Addyourmaterial/tabid/3132/language/el-GR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Participate/Downloads/tabid/3156/Default.aspx
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Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η επίσκεψη και των σχετικών ιστοσελίδων, τόσο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(www.coe.int/edl) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, όπου προτείνονται πολλές ιδέες για 

εκδηλώσεις, με σεβασμό των υγειονομικών μέτρων λόγω της κρίσης:  

https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx, , καθώς και 

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx) και 

https://edl.ecml.at/, με ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, ιδέες και προτάσεις δραστηριοτήτων, προς 

αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές,  

όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/greece/node/908_el. 

 

Με τη συμμετοχή μας σε κοινές δράσεις των Διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας και 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμα και υπό έκτακτες συνθήκες, αναβαπτιζόμαστε στις αξίες οι 

οποίες ενώνουν τους λαούς της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας. 

 

             Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                    ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

Εσωτερική διανομή: Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

http://www.coe.int/edl
https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx
https://edl.ecml.at/
https://ec.europa.eu/greece/node/908_el
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