
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης  

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2021 

 
Θεσσαλονίκη, 14.09.2021 

 

 Το Goethe-Institut Thessaloniki συμμετέχει και φέτος στις εκδηλώσεις 
εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας 
στην Ευρώπη.  
 Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του Covid-19 που 
εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 και εξακολουθεί έως σήμερα, καθώς και οι 
ανάγκες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ώθησαν διεθνείς οργανισμούς να συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην 
ταχύτερη προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εκμάθησης των 
γλωσσών με επιμορφωτικές δράσεις και διδακτικά εργαλεία. 
 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Goethe-Institut Thessaloniki ανακοινώνει 
ένα πλούσιο πρόγραμμα εργαστηρίων και επιμορφώσεων για διδάσκοντες 
και μαθητές που θα διεξαχθούν διαδικτυακά και εξ αποστάσεως κατά την 
εβδομάδα πριν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, το 
φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει: 
 

- Η πολυγλωσσία στο μάθημα των ξένων γλωσσών, διαδικτυακή 
παρουσίαση για διδάσκοντες, Τετάρτη, 22.09.2021, 18:00 - 19:15. 

 
- Δημιουργία υλικού για την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο 

μάθημα της ξένης γλώσσας, διαδικτυακό εργαστήρι για διδάσκοντες, 
Πέμπτη 23/9, 17:00-18:30. 

 
- Polyglossiathlon, διαδικτυακό πολυγλωσσικό εργαστήρι για 

σχολικές τάξεις Ε’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου, Τετάρτη 
22.09.2021, εντός σχολικού προγράμματος. 

 
- Οι μέλισσες της Ευρώπης, διαδικτυακό πολυγλωσσικό εργαστήρι 

για παιδιά Ε’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου, Πέμπτη, 23.09.2021, 18:00-
19:00 και Σάββατο, 25.09.2021, 17:00 - 18:00. 

 
- Ταξιδεύοντας στον κόσμο των γλωσσών μέσα από τους μύθους 

του Αισώπου, διαδυκτιακό εργαστήρι για παιδιά (10-12 ετών) και 
εφήβους (13-14 ετών), Σάββατο 25.09.2021, 10:00-11:30 και 12:00-
13:30.  

 
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δωρεάν για τους συμμετέχοντες 
μέχρι συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων ανα εργαστήρι 
και έπειτα από έγκαιρη υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής.  
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Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/the/ver.cfm?fuseaction=events.detail&ev
ent_id=22346105  
 
Επικοινωνία: 
Σωτήρης Σταμπουλής 
Goethe-Institut Thessaloniki 
T: 2310 889 613 
Ε: sotiris.stampoulis@goethe.de  
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