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Θέμα: Ανακοίνωση επιλογής εκπαιδευτικών φορέων διοργάνωσης στην Ελλάδα επιμορφωτικών 
σεμιναρίων του ECML, έτους 2019

 
Σε συνέχεια του Α.Π.: ΦΣΕ 52/155648/Η1/19.9.2018 εγγράφου της υπηρεσίας μας, με θέμα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), για το έτος 2019, σας ενημερώνουμε για τα 

εξής:

Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (08) αιτήσεις ελληνικών εκπαιδευτικών φορέων, για 

την ανάληψη διοργάνωσης στη χώρα μας επιμορφωτικής δράσης του ως άνω Οργανισμού, για το έτος 

2019.

Οι αιτήσεις αυτές στη συνέχεια υποβλήθηκαν στον εν λόγω Οργανισμό, προκειμένου να εξεταστούν, 

μαζί με ανάλογες αιτήσεις και των άλλων κρατών-μελών του.

Για την Ελλάδα εγκρίθηκαν οι ακόλουθες επιμορφωτικές δράσεις:

 CLIL (Content Language Integrated Learning): Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

 Developing language awareness in subject classes: Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης

      Βορείου Αιγαίου. 

  ICT/REV (Digital literacy for the teaching and learning of languages): Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 Ensuring effective foreign language teaching and learning for students with learning impairment:

Ε.Κ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επιμορφωτικής δράσης εκκρεμεί η 

οριστική απάντηση του Κέντρου κατά το αμέσως προσεχές διάστημα.

   
         

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩN

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
             Μαρούσι, 4.12.2018
   Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ  59/ 209669/Η1

mailto:ampo@minedu.gov.gr
mailto:ampo@minedu.gov.gr
mailto:ampo@minedu.gov.gr
mailto:ampo@minedu.gov.gr
mailto:ampo@minedu.gov.gr
mailto:ampo@minedu.gov.gr


2

Οι ανωτέρω επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας κατά το έτος 2019, σε 

συνεργασία με το ως άνω Κέντρο, με επιμορφωτές οι οποίοι είναι συνεργάτες του Κέντρου, τα έξοδα 

των οποίων καλύπτονται εξ ολοκλήρου από αυτό.

Τυχόν άλλα έξοδα, πρέπει να καλυφθούν από τους ενδιαφερόμενους ελληνικούς φορείς 

διοργάνωσης.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με τους 

υπεύθυνους για τη διοργάνωση των σχετικών επιμορφωτικών δράσεων, με σκοπό την κατά το 

δυνατόν αρτιότερη διεξαγωγή τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 
                                                               O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Εσωτ. διανομή: Γ.Δ.Ε.Δ.Θ.Π.Ο.Δ.Ε.
  
Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
-  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

        pdeamthr@sch.gr           kioutsouki.p@gmail.com

 Περιφερειακή Δ/νση  Π. & Δ.  Εκπαίδευσης Ηπείρου

        mail@ipeir.pde.sch.gr   pekesipeir@sch.gr    haidonatsi@gmail.com

 Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

        mail@thess.pde.sch.gr    mail@3lyk.laris.lar.sch.gr  marina.kollatou@gmail.com

 Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου  

         grdntis@vaigaiou.pde.sch.gr   minioti@aegean.gr

 Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. (Κοσμητεία)

         deanphil@uoa.gr      michgeo@enl.uoa.gr

 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (1ο ΠΕΚΕΣ)

         1pekes@attik.pde.sch.gr    maryma@otenet.gr

 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

mousouri@frl.auth.gr

 Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Κρήτης

euprogrammes@sch.gr verieta1@gmail.com
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