EUROPEAN LANGUAGE LABEL
Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών – 2006

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού 2006
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ∆ιαγωνισµού Label 2005, προκηρύσσεται ο ∆ιαγωνισµός 2006 από τον Οργανισµό
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης της δράσης European
Language Label. Για το έτος 2006, η θεµατική προτεραιότητα του ∆ιαγωνισµού LABEL είναι η ακόλουθη:
«Αρχική και Συνεχιζόµενη Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών»
(Initial and in service language teacher training)
και αφορά όσους εφαρµόζουν καινοτόµα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, όπως…
9 σχολικούς συµβούλους και επιµορφωτές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
9 εκπαιδευτές σε κέντρα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ή ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
9 επιµορφωτές στην επαγγελµατική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση ή σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ.
9 σχολεία, πανεπιστήµια, µορφωτικά τµήµατα, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς.
Για το ∆ιαγωνισµό «Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών–2006» µπορούν να υποβληθούν καινοτόµα προγράµµατα
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών των οποίων η έναρξη πραγµατοποιήθηκε από 1-9-2005 µέχρι 30-6-2006.
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι την Πέµπτη 20 Ιουλίου 2006. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
κατεβάσουν τη φόρµα της αίτησης από το ∆ιαδίκτυο (http://label.oeek.gr) ή να την προµηθευτούν από τον Οργανισµό
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων.
Η υπογεγραµµένη αίτηση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και πρέπει και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
έγγραφα:
i. εκτενή περιγραφή του προγράµµατος στα ελληνικά µέχρι 2.000 λέξεων (σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική
µορφή)
ii. περίληψη στα ελληνικά και σε µία ξένη γλώσσα (σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή)
iii. κατάλογο υποστηρικτικού υλικού (σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή)
iv. υποστηρικτικό υλικό (Π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, εργασίες µαθητών, τελικά προϊόντα, αναφορές κλπ.. Το
υλικό αυτό κατατίθεται σε ένα αντίτυπο και στην πρωτότυπη µορφή χωρίς να συνοδεύεται από µετάφραση στα
ελληνικά.)
Προκειµένου να εξεταστεί ένα πρόγραµµα, πρέπει η σχετική περιγραφή και η περίληψη να µην υπερβαίνουν τον
προβλεπόµενο αριθµό λέξεων
Τα υποβληθέντα προγράµµατα είναι δυνατό να αφορούν τη διδασκαλία και εκµάθηση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας,
συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριµένα:
α) την καινοτοµία και δηµιουργικότητα του προγράµµατος
β) την αποτελεσµατικότητά του και
γ) τη δυνατότητα µεταφοράς και εφαρµογής του σε άλλο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ταχυδροµήσουν µε συστηµένη επιστολή ή να καταθέσουν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ο.Ε.Ε.Κ. τη συµπληρωµένη αίτηση µαζί µε το συνοδευτικό υλικό έως την Πέµπτη 20 Ιουλίου 2006 στη
διεύθυνση:
Τµήµα Ευρωπαϊκών Θεµάτων
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων
Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
Νέα Ιωνία, Αθήνα 142 34

µε την ένδειξη:
Για το ∆ιαγωνισµό «Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών – 2006»

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
E-mail:
∆/νση στο ∆ιαδίκτυο:

210-270 9108 / 09 / 10 /11
label@iek.oeek.gr / tm.eth@oeek.gr
http://label.oeek.gr

