
  

 

 

 

Η πολυγλωσσία στην Ευρώπη:  

Η Επίτροπος κ. Βασιλείου απονέµει τα βραβεία για το 

ευρωπαϊκό σήµα γλωσσών 

 

 

Πέντε έργα, µέσω των οποίων σηµειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις στην προώθηση της 

διδασκαλίας και της εκµάθησης γλωσσών, βραβεύτηκαν σήµερα στην πρώτη απονοµή 

του Σήµατος για έργα που έχουν βραβευτεί µε το «Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών». Οι 

πρωτοβουλίες στις οποίες απονεµήθηκαν τα βραβεία (βλέπε λεπτοµέρειες παρακάτω) 

έχουν την έδρα τους στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και τη 

Ρουµανία. Τα βραβεία απονεµήθηκαν στους εκπροσώπους των έργων από την κ. 

Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδια για θέµατα 

Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο πλαίσιο της διάσκεψης 

«Πολυγλωσσία στην Ευρώπη», η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου 

και αποτελεί µία από τις 500 περίπου εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε όλη 

την Ευρώπη για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Γλωσσών. 

Οι 32 χώρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα διά βίου µάθησης της ΕΕ (27 κράτη 

µέλη, 4 χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και η Τουρκία) κλήθηκαν να προτείνουν το καλύτερο 

εθνικό έργο εκµάθησης γλωσσών που θα διεκδικήσει το βραβείο. 

Μια κριτική επιτροπή ειδικών αξιολογητών, υπό την προεδρία του κ. Miguel Angel 

Martinez, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέλεξε στη συνέχεια τα 

πέντε καλύτερα έργα µε βάση την ευρωπαϊκή τους διάσταση και τον αντίκτυπο όσον 

αφορά τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων της οµάδας στόχου. 

Οκτώβριος 2012 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 



  

 

 

Έργα που βραβεύτηκαν 

 

Γλωσσική κατάρτιση Eurocatering (Βέλγιο, Γαλλία και ολλανδόφωνες 

κοινότητες): Με στόχο τους ασκούµενους, τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στον 

κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, το έργο αυτό επιδιώκει να βελτιώσει τις 

προφορικές γλωσσικές δεξιότητες σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 

ισπανικά, ολλανδικά, νορβηγικά, σλοβενικά και γαλικιανά). Συνδέει τις γλωσσικές 

δεξιότητες µε τις επαγγελµατικές ανάγκες και υποστηρίζεται από το πρόγραµµα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Leonardo Da Vinci της Επιτροπής. Ο 

στόχος είναι να επεκταθεί το σχέδιο σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες φέτος. 

 

CMC_E Η επικοινωνία σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα συναντά τις επιχειρήσεις 

(Ιταλία): Το εν λόγω έργο καλύπτει 6 ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, 

ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά και σλοβακικά) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε επαγγελµατικό πλαίσιο. Έχει ευρύ 

αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη χάρη στην επιτυχή συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών 

πανεπιστηµίων και των επιχειρήσεων. 

 

Μετακινούµαστε και µαθαίνουµε (Λιθουανία): Το έργο, που καλύπτει 9 γλώσσες 

(Λιθουανικά, γερµανικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, ρουµανικά, τουρκικά 

και µαλτέζικα), επικεντρώνεται στην εκµάθηση γλωσσών µεταξύ γειτονικών χωρών. 

Το κοινό-στόχος περιλαµβάνει σπουδαστές, συνταξιούχους, τουρίστες, ανέργους, 

µετανάστες, εργαζοµένους. 

 

Η γλώσσα µου - η γλώσσα σου (Νορβηγία): - Το έργο αυτό έχει κυρίως στόχο τα 

παιδιά στην προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βασίζεται 

στην πεποίθηση ότι η γνώση τόσο της δικής σας όσο και των άλλων γλωσσών δίνει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να συµβάλλουν περισσότερο στην κοινωνία και στην 

πολυµορφία. Συνδυάζει την εκµάθηση γλωσσών µε πολιτιστικές δραστηριότητες όπως 

εκθέσεις. 

 

EuroIntegrELP (Ρουµανία): Το έργο αυτό, το οποίο καλύπτει 15 ευρωπαϊκές 

γλώσσες (EN, FR, DE, EE, EL, ES, EUSK, SK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU), 

περιλαµβάνει σχεδόν όλους τους εκπαιδευτικούς τοµείς και έχει ευρεία οµάδα στόχο, 

συµπεριλαµβανοµένων σπουδαστών, εκπαιδευτικών, εργαζοµένων και ανέργων. 

Τα έργα αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή τους διάσταση και τον αντίκτυπό 

τους. Το κριτήριο της ευρωπαϊκής διάστασης αντανακλάται στη γλωσσική 

πολυµορφία των σχεδίων που κέρδισαν και στον τρόπο µε τον οποίο η εκµάθηση 

γλωσσών συµβάλλει στη βελτίωση της κατανόησης άλλων πολιτισµών. Ο αντίκτυπος 

αναφέρεται στο αποτέλεσµα του έργου, στον καινοτόµο χαρακτήρα, στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, στο µέγεθος της οµάδας στόχου και στον αυξανόµενο 

αριθµό χρηστών. 

 

 

 



  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

• http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_en.htm 

• Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Γλωσσών: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

1005_en.htm?locale=en και http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-

703_en.htm?locale=en   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Οµονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

 
Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
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