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        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως  Εθνική Μονάδα για το πρόγραµµα ∆ια 

βίου Μάθηση, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που 

αφορούν στην δράση Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε 

καινοτόµα προγράµµατα διδασκαλίας και εκµάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο από  1/9/2011 έως 30/6/2012 και θα ολοκληρωθεί µε την απονοµή του Ευρωπαϊκού Σήµατος 

Γλωσσών για το έτος 2012. 

 To Eυρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών είναι µια διάκριση που απονέµεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν 

εργαλεία και να εφαρµόσουν µεθόδους διδασκαλίας που µπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να 

υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν. 

Η τιµητική διάκριση θα συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ. 

Το Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται και µε επίκεντρο την προώθηση της καινοτοµίας στη διδασκαλία γλωσσών.Οι 

προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόµενό τους, τον βαθµό ανταπόκρισής τους σε 

συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την συνάφειά τους προς την 

τεθείσα Ευρωπαϊκή ή την Εθνική Προτεραιότητα για το έτος 2012. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από επιτροπή 

που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται έως τις 23 Ιουλίου 2012 στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών,Τµήµα 

Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Mακρή 1 & ∆ιον. Αρεοπαγίτου, 11742 Αθήνα. Η ηλεκτρονική µορφή της 

αίτησης και η Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που περιλαµβάνει τις θεµατικές προτεραιότητες για το 

2012  βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.(http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/ellabel.html) 
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