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Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή στα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. που συμμετείχαν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Γλωσσών για το 2020             

Με το υπ’ αρ. πρωτ.:ΦΣΕ21/64237/Η1/28.5.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Πρόσκληση 

συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2020», το Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκάλεσε τα 

ενδιαφερόμενα σχολεία της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 

2020, στις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Και για το έτος 2020 ο εορτασμός περιλάμβανε πληθώρα προτάσεων της υπηρεσίας μας και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) για δραστηριότητες, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως κάθε χρόνο, περισσότερα από διακόσια (200) 

σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και άλλοι φορείς (Πανεπιστήμια, 

Βιβλιοθήκες, κ.ά.) ενημέρωσαν την Υπηρεσία μας σχετικά με τη συμμετοχή τους στον εορτασμό.

Πολλά από τα σχολεία και τους φορείς που συμμετείχαν στον εορτασμό ανάρτησαν δείγματα των 

εργασιών των μαθητών τους στον σχετικό ιστότοπο (https://edl.ecml.at/) του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Επιπλέον, αρκετές ήταν και οι συμμετοχές ελληνικών σχολείων στην πρόσκληση του ECML για τη 

δημιουργία και σχεδίου για T-shirt με θέμα τις γλώσσες για το 2020.

Περί τα διακόσια (200) σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιποί φορείς 

υπέβαλαν στην υπηρεσία μας αιτήματα για την αποστολή υλικού (αφίσες με αυτοκόλλητα “Talk to me”, 

κ.λπ.) του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και εφέτος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Γλωσσών, με την ανάρτηση στον ιστότοπο του ECML δειγμάτων των εργασιών των μαθητών των 

σχολείων της χώρας και κυρίως τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών αλλά και άλλων ειδικοτήτων οι 

οποίοι συνεργάστηκαν με τους μαθητές τους για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, ευχαριστούμε τους Διευθυντές των σχολείων για την με κάθε τρόπο συνδρομή τους στη 

συμμετοχή των σχολείων τους στον εορτασμό, ιδίως μάλιστα υπό τις αντίξοες φετινές συνθήκες, λόγω 

της πανδημίας COVID-19.

Με τη συμμετοχή των σχολείων στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών συμβάλλουμε στην 

ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με 

τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών καθώς και την προβολή και ανάδειξη του γλωσσικού και 

πολιτισμικού πλούτου τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης (και όχι μόνο). 

Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής στον εορτασμό αυτόν αλλά και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις 

ενθαρρύνουμε τη συνεργασία εντός και εκτός του σχολείου, με τελικό σκοπό την αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών καθώς και την προώθηση και περαιτέρω 

καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ όσων συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες.

                                                                     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                    

        ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

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