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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                   Αιτήσεις υποψηφίων: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                 έως 19 Απριλίου 2021
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                                            Μαρούσι, 7.4.2021
Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80, Μαρούσι                                                                              Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 19/39339/Η1
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                                                               
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση                                                                              ΠΡΟΣ: βλ. Πίνακα Αποδεκτών   
Τηλ.                  : 210 3442378                                                  
e-mail              : ampo@minedu.gov.gr                                                     (Αποστολή με e-mail)                                                                                                               

         
                                           

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε online επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων 
Γλωσσών (ECML/CELV) “Mediation in teaching, learning and assessment”, 18 και 19 Μαΐου 2021

Σχετ.: Nomination of participants to online workshop, 18-19 May 2021 και έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένων 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την 
πραγματοποίηση online σεμιναρίου (workshop), στις 18 και 19 Μαΐου 2021, με θέμα “Mediation in 
teaching, learning and assessment”. 
Πληροφορίες σχετικά με το εν θέματι σχέδιο δημοσιεύονται στον ιστότοπο: www.ecml.at/mediation.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του εν λόγω Κέντρου με τίτλο 
“Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” 2020-2023 και θα 
εστιάσει στην πιλοτική παραγωγή και εφαρμογή υλικού για το σχέδιο “Mediation in teaching, learning and 
assessment”.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με το σχέδιο, να 
είναι σε θέση να ετοιμάζουν δικές τους εργασίες διαμεσολάβησης, να δημιουργούν διαγλωσσικές 
δραστηριότητες διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιούν τον Οδηγό Διδασκαλίας ME.T.L.A.
 

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων

Υποψήφιοι για το σεμινάριο μπορεί να είναι: 
Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών Π.Ε., Δ.Ε. και εκπαίδευσης ενηλίκων, 
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό πολιτικής, εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων, διευθυντές σχολικών 
μονάδων και ερευνητές.
Απαιτείται να διαθέτουν:
 Βασικές γνώσεις στους ακόλουθους τομείς: Πολυγλωσσία, πλουραλιστικές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία των γλωσσών και την αξιολόγηση. 
 Εξοικείωση με τα κάτωθι έργα του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

CEFR (2001) /Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, όπως και CEFR Companion Volume 
(2020).

    Εμπειρία σε έναν ή και τους δύο επόμενους τομείς:
-Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού ή παράδοση επιμορφωτικών μαθημάτων.
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-Παράδοση μαθημάτων αρχικής και/ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
 Επαρκείς γνώσεις στη χρήση υπολογιστών και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Επιτροπή της υπηρεσίας μας θα επιλέξει έναν (01) από τους υποψηφίους που θα συμμετάσχει στο 
σεμινάριο.
Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις όσων επιλεγούν από το σύνολο των κρατών-μελών του 
Οργανισμού, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο, περιλαμβάνονται στο έγγραφο 
“Nomination of participants to Workshop 1/2021” (συνημμένα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία μας:
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στα Ελληνικά, στο οποίο θα αναφέρουν την επιστημονική και 
επαγγελματική τους εμπειρία και ειδικότερα αυτή που σχετίζεται με το αντικείμενο του σεμιναρίου (βλ. 
συνημ. Nomination of participants).
 Τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική ή τη Γαλλική Γλώσσα, σε επίπεδο Γ2 (βάσει τίτλου σπουδών) του 
Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες/ Common European Framework for 
languages).
 Τα ανωτέρω, μαζί με τη σχετική αίτηση (συνημμένο έντυπο), αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ampo@minedu.gov.gr. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου 2021.

Μετά το σεμινάριο, ο συμμετέχων/συμμετέχουσα υποχρεούται να μεταφέρει τις γνώσεις και εμπειρίες 
του/της, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους συναδέλφους του/της και τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα της 
χώρας, κάνοντας κοινοποίηση κάθε σχετικής ενέργειάς του/της στην υπηρεσία μας (e-mail: 
ampo@minedu.gov.gr). 

                                                                                                          Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                            
                          ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εσωτερική διανομή:
 Γρ. Υπουργού
 Γρ. Υφυπουργού, κας Μακρή
 Γρ. Γενικής Γραμματέως
 Δ/νση Αυτοτελής Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Aποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 
gsvetll@minedu.gov.gr;

 Ι.Ε.Π. (info@iep.edu.gr; proedros@iep.edu.gr; )

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (pde@sch.gr;) 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ 
ΠΕΚΕΣ: 

pekesstel@sch.gr; 1pekes@attik.pde.sch.gr; 2pekes@attik.pde.sch.gr; 3pekes@attik.pde.sch.gr; 
4pekes@attik.pde.sch.gr; 5pekes@attik.pde.sch.gr; 6pekesat@sch.gr; pekes@thess.pde.sch.gr; 
1pekes@kmaked.pde.sch.gr; 2pekes@kmaked.pde.sch.gr; 3pekes@kmaked.pde.sch.gr; 4pekes@kmaked.pde.sch.gr; 
pekesdm@sch.gr; pekesamth@sch.gr; 1pekes@vaigaiou.pde.sch.gr; 2pekesva@sch.gr; 1pekes@naigaiou.pde.sch.gr; 
2pekesna@sch.gr; pekeskritis@sch.gr; pekesgramm@pdepelop.gr; pekesde@sch.gr; pekes@ipeir.pde.sch.gr; 
1pekes@ionion.pde.sch.gr; 2pekes@ionion.pde.sch.gr;

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
secretariat@ionio.gr;
roussino@ionio.gr;

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡ. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ: info@phil.auth.gr;
secr@primedu.uoa.gr;
dir-education@admin.uoa.gr; 
spedu2019@gmail.com;
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ε.Κ.Π.Α.
ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ:abelis@enl.uoa.gr;
ΓΑΛΛΙΚΗΣ:rdel@frl.uoa.gr;
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ:fbatsalia@gs.uoa.gr;
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ:dimdros@spanll.uoa.gr;
ΙΤΑΛΙΚΗΣ:klykoka@uoa.gr;
ΡΩΣΙΚΗΣ:smaik@slavstud.uoa.gr;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
info@educ.auth.gr;
dps@auth.gr;  
jsal@auth.gr; 
alikos@nured.auth.gr;

ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Α.Π.Θ.
ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ:info@enl.auth.gr;
ΓΑΛΛΙΚΗΣ:info@frl.auth.gr;
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ:info@del.auth.gr;
ΙΤΑΛΙΚΗΣ: info@itl.auth.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
secptde@upatras.gr;
dee@upatras.gr;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
gramptde@cc.uoi.gr;
kplatis@cc.uoi.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
g-pre@uth.gr;
prytanis@uth.gr;
g-sed@uth.gr;  
g-gdia@uth.gr;
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

andreou@uth.gr; 
gsapountz@uth.gr;

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
secr@eled.duth.gr;
tzelepi@kom.duth.gr;
lelefthe@kom.duth.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
PTDE_Gramm@aegean.gr; 
rector@aegean.gr;
studies@aegean.gr; 
quality@aegean.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
gramkosm@edc.uoc.gr
karkanaki@uoc.gr  
maria.argiroudi@uoc.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
int.relations@uowm.gr;
foe@uowm.gr;
protocol@uowm.gr;
espsecr@uom.gr; 
evipap@uom.gr;
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