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Σο Κδρυμα Μρατικϊν Τποτροφιϊν, ωσ Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ
Erasmus + για τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ (Yπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ.
194858/ΙΑ/18-12-2013), προβαίνει ςε ανοιχτή πρόςκληςη υποβολήσ προτάςεων για τθν δράςθ
Ευρωπαϊκό ήμα Γλωςςών (European Language Label). Η πρόςκλθςθ αφορά ςε καινοτόμα προγράμματα
διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν που υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο από
1/9/2019 ζωσ 30/6/2020 και κα ολοκλθρωκεί με τθν απονομι του Ευρωπαϊκοφ ήματοσ Γλωςςών για το
ζτοσ 2020.
To Ευρωπαϊκό ήμα Γλωςςών (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτον τομζα τθσ πολυγλωςςίασ και αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ
και εκμάκθςθσ γλωςςϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν αφφπνιςθ του ενδιαφζροντοσ για τθν εκμάκθςθ ξζνων
γλωςςϊν και τθ ςυνολικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτον τομζα των γλωςςϊν ςτθν
Ευρϊπθ.
Περιγραφή τησ δράςησ
To Ευρωπαϊκό ιμα Γλωςςϊν είναι μια διάκριςθ που απονζμεται ςε φορείσ που επιτυγχά νουν να
αναπτφξουν εργαλεία και να εφαρμόςουν μεκόδουσ διδαςκαλίασ που μποροφν να αποτελζςουν καλζσ
πρακτικζσ και να υιοκετθκοφν ςε γλωςςικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτφχκθκαν.
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Σο Ευρωπαϊκό ιμα Γλωςςϊν απευκφνεται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ανεξάρτθτα
από τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται και ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ διδαςκαλία
γλωςςϊν.
τον ιςτότοπο του Ιδρφματοσ Μρατικϊν Τποτροφιϊν τθρείται βάςθ δεδομζνων με τισ προτάςεισ που
ζλαβαν το Ευρωπαϊκό ιμα Γλωςςϊν τα προθγοφμενα ζτθ.
Προτεραιότητεσ ςε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο
Για τθν περίοδο 2018-2020, οι ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ για το βραβείο «Ευρωπαϊκό ιμα Γλωςςϊν»
2018-2020 βαςίηονται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Ανάπτυξθ των ςχολείων και άριςτθ διδαςκαλία
για μια καλι αρχι ςτθ ηωι»1 , που εγκρίκθκε τον Ξάιο του 2017, και ςτθν ανακοίνωςθ «Ώκθςθ τθσ
ανάπτυξθσ και τθσ ςυνοχισ ςε παραμεκόριεσ περιφζρειεσ τθσ ΕΕ2 », που εγκρίκθκε τον επτζμβριο του
2017. Επίςθσ αντανακλοφν τθν ανακεϊρθςθ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου ςχετικά με τισ βαςικζσ ικανότθτεσ
για τθ διά βίου μάκθςθ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και δρομολογικθκε τον Ιοφνιο του 2016 3 .

Η Ευρωπαϊκή προτεραιότητα ςτθν οποία εςτιάηει ο Διαγωνιςμόσ για το Ευρωπαϊκό ήμα Γλωςςών είναι:



«Ανάπτυξη καλφτερων ςχολείων χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςτήριξη των εκπαιδευτικών και των
διευθυντών ςχολείων ώςτε να ενςτερνιςτοφν την πολυμορφία»

Αυξάνεται ο αρικμόσ των ςπουδαςτϊν ςτθν Ευρϊπθ, των οποίων θ μθτρικι γλϊςςα είναι διαφορετικι
από τθ γλϊςςα διδαςκαλίασ 4 . Σα ςτοιχεία δείχνουν ότι θ διδαςκαλία ςτθ μθτρικι γλϊςςα των νζων
μακθτϊν είναι απαραίτθτθ για να τουσ εξαςφαλίςει ζνα δυνατό ξεκίνθμα ςτθν εκπαίδευςθ 5 . Πράγματι, οι
ικανότθτεσ που αναπτφςςονται ςε μια γλϊςςα μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλθ γλϊςςα, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι υπάρχει επαρκισ ζκκεςθ και ςτισ δφο γλϊςςεσ κακϊσ και επαρκι κίνθτρα για μάκθςθ6 .

Σα ςχολεία που αγκαλιάηουν τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι πολυμορφία και υποςτθρίηουν τθν ζνταξθ ζχουν
κετικι επίδραςθ ςτθ μακθςιακι ικανότθτα όλων των παιδιϊν. ε ςχολεία ςτα οποία τα παιδιά
εντάςςονται πιο γριγορα ςε ςυμβατικζσ τάξεισ κα προςφζρονται περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για πολιτιςτικι
ευαιςκθτοποίθςθ και αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ πολυμορφίασ μζςω τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.
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Επιπλζον, οι πολυγλωςςικζσ προςεγγίςεισ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ από νεαρι θλικία ζχουν ζνα κετικό
αντίκτυπο ςτθν ικανότθτα μάκθςθσ όλων των παιδιϊν, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι τουσ.
ε μια πρόςφατθ μελζτθ τθσ Επιτροπισ7 διαπιςτϊκθκε ότι, ενϊ οι ςπουδαςτζσ μπορεί να ζχουν ρίηεσ από
όλον τον κόςμο και να μιλοφν πολλζσ γλϊςςεσ, οι εκπαιδευτικοί ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
εξακολουκοφν να παρουςιάηουν ςε μεγάλο βακμό ομοιογζνεια και ςυχνά δεν διακζτουν τθν απαιτοφμενθ
εμπειρία για διδαςκαλία ςε πολυμορφικά ςχολικά περιβάλλοντα. Ρι γλϊςςεσ αποτελοφν μία μόνο πτυχι
τθσ πολυμορφίασ· ωςτόςο, ζχουν ηωτικι ςθμαςία δεδομζνου ότι θ μάκθςθ είναι μια βακιά γλωςςικι
διαδικαςία. Η μάκθςθ κάκε είδουσ δεν μπορεί να επιτευχκεί αν θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτο
ςχολείο δεν είναι πλιρωσ κατανοθτι από τον μακθτι.

το πλαίςιο αυτό, θ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν εξακολουκεί να αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα:
πρζπει να αναπτυχκοφν περαιτζρω ςτρατθγικζσ με ςτόχο τθν προετοιμαςία των εκπαι δευτικϊν για
πολφμορφεσ γλωςςικά ομάδεσ μακθτϊν. Σα εκπαιδευτικά ςυςτιματα πρζπει να δϊςουν ςτουσ
διδάςκοντεσ τθν ικανότθτα να αναπτφςςουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ για διδαςκαλία και μάκθςθ — ιδίωσ
ςε ςχζςθ με τισ γλϊςςεσ — κακϊσ επίςθσ και να αποκτιςουν ενςυναίςκθςθ και να προβλθματιςτοφν
ςχετικά με τισ δικζσ τουσ πεποικιςεισ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ.

Επίςθσ, βάςει του Προγράμματοσ Εργαςίασ Erasmus+ 2020 τθσ Εκνικισ Ξονάδασ Erasmus+/IKY, οι
θεματικζσ προτεραιότητεσ ςε εθνικό επίπεδο είναι οι εξισ:
 Εκμάκθςθ γλωςςϊν μζςω ανοιχτϊν και καινοτόμων πρακτικϊν τθσ ψθφιακισ εποχισ
 Τποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςω τθσ πολυγλωςςίασ
 Αναβάκμιςθ βαςικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων διά τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν
 Αναγνϊριςθ τθσ κοινωνικισ και εκπαιδευτικισ αξίασ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ
 Προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ιδιότθτασ του πολίτθ
 Εκμάκθςθ γλωςςϊν για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ

Μριτήρια Επιλογήσ
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ορίηει ότι τα προγράμματα διδαςκαλίασ, ςτα οποία κα απονεμθκεί το Ευρωπαϊκό
ιμα Γλωςςϊν, οφείλουν να ανταποκρίνονται ςτα ακόλουκα κριτιρια:
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- Οα προςεγγίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τουσ εμπλεκομζνουσ ςε αυτι, ςυνολικά, ϊςτε να
εντοπίηονται οι ανάγκεσ των μακθτϊν και να καλφπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα
διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν.
- Οα φζρουν προςτιθζμενη αξία ςε εκνικό επίπεδο, οδθγϊντασ ςε ποςοτικι ι/και ποιοτικι βελτίωςθ ςτθ
διδαςκαλία και εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν. Η ποςοτικι βελτίωςθ μπορεί να αφορά τθν εκμάκθςθ
περιςςοτζρων ξζνων γλωςςϊν, ιδιαίτερα αυτϊν που θ χριςθ τουσ είναι λιγότερο διαδεδομζνθ, ενϊ θ
ποιοτικι βελτίωςθ μπορεί να αναφζρεται ςτθν χριςθ καλφτερθσ μεκοδολογίασ.
- Οα διακρίνονται για τθν παροχή κινήτρων ςε εκπαιδευόμενουσ και εκπαιδευτικοφσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ
των γλωςςικϊν τουσ δεξιοτιτων.
- Οα παρουςιάηουν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα, και να διερευνοφν νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν εκμάκθςθ
ξζνων γλωςςϊν, κατάλλθλεσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται.
- Οα ζχουν ευρωπαϊκή διάςταςη και να αξιοποιοφν τθ δυναμικι που προςφζρει θ γλωςςικι ποικιλομορφία
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. ανάπτυξθ επαφϊν πζρα από τα εκνικά ςφνορα, εκμάκθςθ γλωςςϊν μεταξφ
γειτονικϊν χωρϊν κτλ.), με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ άλλων πολιτιςμϊν, μζςω τθσ προϊκθςθσ
των γλωςςικϊν δεξιοτιτων.
- Οα αποτελοφν πρωτοβουλίεσ που δφνανται να μεταφερκοφν ςε άλλα περιβάλλοντα και να αποτελζςουν
ζμπνευςθ και για άλλεσ χϊρεσ κακϊσ και να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ γλϊςςεσ ι/και θλικιακζσ ομάδεσ.
Επιλζξιμοι φορείσ
Αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςχεδίων ςτον Διαγωνιςμό για τθν απονομι του Ευρωπαϊκοφ ιματοσ Γλωςςϊν
μποροφν να υποβλθκοφν από ζνα ευρφ φάςμα φορζων: χολικζσ Ξονάδεσ όλων των βακμίδων, Ιδρφματα
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ, Μζντρα Πζνων Γλωςςϊν, Μζντρα Διά Βίου
Ξάκθςθσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ, μουςεία ι άλλουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ, κακϊσ και
από μεμονωμζνα άτομα, που εφαρμόηουν καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν.
Διαδικαςία επιλογήσ και απονομήσ βραβείων
Σα ςχζδια που κα υποβλθκοφν κα αξιολογθκοφν ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ και τον βακμό
ανταπόκριςισ τουσ ςτα κριτιρια επιλογισ που αναφζρκθκαν ανωτζρω. Επιπλζον, κατά τθν αξιολόγθςθ,
προτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ προτάςεισ που ανταποκρίνονται με ςαφι και ςυγκεκριμζνο τρόπο ςτισ
εκνικζσ ι τισ ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςτικζμενθ αξία που παράγουν ςε
εκνικό επίπεδο. Η αξιολόγθςθ κα διενεργθκεί από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που κα ςυςτακεί ειδικά για τον
ςκοπό αυτό και κα αποτελείται από ειδικοφσ ςτθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν. Σο πρόγραμμα/ τα
προγράμματα διδαςκαλίασ που κα επιλεγοφν κα βραβευκοφν κατά τθ διάρκεια ειδικισ τελετισ –
εκδιλωςθσ. Η τιμθτικι διάκριςθ που κα απονεμθκεί ςτουσ νικθτζσ φζρει τθν υπογραφι τθσ Επιτρόπου τθσ
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που είναι υπεφκυνθ για τθν πολυγλωςςία και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων. Ρι φορείσ και τα μεμονωμζνα άτομα ςτα οποία απονζμεται το «Ευρωπαϊκό ήμα
Γλωςςών» ζχουν το δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν το λογότυπο του προγράμματοσ ςε όλεσ τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ. το λογότυπο αναγράφεται υποχρεωτικά το ζτοσ απονομισ τθσ διάκριςθσ.
Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων
Ρι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ ζωσ τθ ν Σετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 ςτο
Κδρυμα Μρατικών Τποτροφιών ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Διεφθυνςη Ειδικών Προγραμμάτων
Διεθνών Τποτροφιών, Σμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, Γραφείο Α14, Νεωφόροσ Εθνικήσ
Αντιςτάςεωσ 41, 14234, Οζα Ιωνία, καθώσ και μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτην ηλεκτρονική
διεφθυνςη: ell@iky.gr. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Διαδίκτυο, μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του ΙΜΤ, www.iky.gr.
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