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Η δράση European Language Label πραγµατοποιείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από το 1999 και έχει ως στόχο της τη βράβευση καινοτόµων προγραµµάτων διδασκαλίας και
εκµάθησης ξένων γλωσσών. Από το 2005 ξεκίνησε η κανονική εφαρµογή της και στην Ελλάδα από τον
Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησής της.
Στο ∆ιαγωνισµό European Language Label 2005 που διενεργήθηκε στη χώρα µας υποβλήθηκαν
συνολικά δεκαοκτώ προγράµµατα για κρίση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι υποβληθείσες
προτάσεις µελετήθηκαν και κρίθηκαν όλες ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γεγονός που αποδεικνύει το
ενδιαφέρον του κόσµου της εκπαίδευσης για βελτίωση και προώθηση της διδασκαλίας και της
εκµάθησης των ξένων γλωσσών στη χώρα µας.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση της επταµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό Label
2005, αποφασίστηκε οµόφωνα ότι επτά (7) από τα υποβληθέντα προγράµµατα πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα βραβευθούν µε το «Σήµα Γλωσσών 2005» σε ανοικτή
Εκδήλωση τη ∆ευτέρα 29 Μαΐου 2006 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού European Language Label 2005 έχουν δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα
της δράσης http://label.oeek.gr καθώς και σε φυλλάδια που διανέµονται στους ενδιαφεροµένους.
Η εκδήλωση θα γίνει παρουσία της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.Μαριέττας
Γιαννάκου. Προσκεκληµένοι θα είναι οι φορείς που έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό 2005 καθώς και
ενδιαφερόµενοι από το χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, οι
βραβευθέντες θα παρουσιάσουν τα προγράµµατά τους µε έµφαση στα καινοτόµα στοιχεία που αυτή
παρουσιάζει.
Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού 2005, έγινε η προκήρυξη για το ∆ιαγωνισµό European
Language Label 2006. Θεµατική προτεραιότητα για το έτος αυτό έχει οριστεί η «Αρχική κατάρτιση
και επιµόρφωση καθηγητών γλωσσών» (Initial and in-service language teacher training), και αφορά
όσους εφαρµόζουν καινοτόµα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, όπως…
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σχολικούς συµβούλους και επιµορφωτές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
εκπαιδευτές σε κέντρα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ή ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
επιµορφωτές στην επαγγελµατική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση ή σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ.
σχολεία, πανεπιστήµια, µορφωτικά τµήµατα, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς.

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 λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι τη

∆ευτέρα 20 Ιουλίου 2006.

Τα βραβευµένα προγράµµατα του ∆ιαγωνισµού Label 2005 είναι ακόλουθα:
1. Η εκµάθηση της γαλλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών, µέσα από το παιχνίδι
Γλώσσα: Γαλλικά, Φορέας: Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας «Στεφανίδου», Όνοµα Συντονιστή: Κωνσταντινία
Στεφανίδου
2. Μαθαίνουµε διασκεδάζοντας / Learning through acting: Viens dancer and sing with us tonight
Γλώσσα: Γαλλικά και Αγγλικά, Φορέας: Ελληνογαλλικό Κολλέγιο De La Salle (∆ηµοτικό – Νηπιαγωγείο),
Ονόµατα συντονιστών: Αλεξάνδρα Λαπουρίδου & Πηνελόπη Σταυρίδου
3. Πρόγραµµα ενίσχυσης της διδασκαλίας της γαλλικής µε την αρωγή της δηµιουργικής γραφής
Γλώσσα: Γαλλικά, Φορέας: Γυµνάσιο Τζερµιάδων, Λασίθι Κρήτης, Όνοµα Συντονιστή: Παναγιώτα
Καλογεροπούλου
4. Το βασισµένο σε περιεχόµενο πρόγραµµα επιλογών στην αγγλική γλώσσα για τελειόφοιτους
µαθητές του Κολεγίου «Ανατόλια», ενός ελληνικού λυκείου.
Γλώσσα: Αγγλικά, Φορέας: Αµερικανικό Κολέγιο «Ανατόλια» (Θεσσαλονίκη), Όνοµα Συντονιστή: Dr.
Philip Holland
5. Το εικονογραφηµένο βιβλίο στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας: «Περσέπολις» της
Μάρζαν Σατραπί
Γλώσσα: Αγγλικά, Φορέας: ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Όνοµα Συντονιστή:
Παναγιώτα ∆ηµοπούλου
6. European Union and the Constitution
Γλώσσα: Αγγλικά, Φορέας: 4ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής, Όνοµα Συντονιστή: Πολυξένη
Παπαϊωάννου
7. Ερευνώντας τη µέθοδο της ολοκληρωµένης εκµάθησης περιεχοµένου και γλώσσας – οι µαθητές
δηµιουργούν και µαθαίνουν: πληροφορίες και ξένη γλώσσα
Γλώσσα: Αγγλικά, Φορέας: Ionian Κέντρο Ξένων Γλωσσών – Κατσιµπόκη, Όνοµα Συντονιστή: Βίκυ
Κατσιµπόκη
Ο Ο.Ε.Ε.Κ., ως φορέας υλοποίησης της δράσης Label στη χώρα µας, συγχαίρει τους επιτυχόντες,
ευχαριστεί τους φορείς και τα άτοµα που συµµετείχαν στο ∆ιαγωνισµό LABEL 2005 και τους
προσκαλεί όλους να υποβάλουν εκ νέου πρόταση συµµετοχής σε έναν από τους µελλοντικούς
διαγωνισµούς Label που θα προκηρυχθούν.

