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Θέμα: Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV)

Ενώ η Ευρώπη ευρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με την πανδημία του κορωνοϊού, οι εκπαιδευτικοί 
των διαφόρων χωρών της καλούνται να διδάξουν τους μαθητές τους χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα 
(ΙCT- TΠΕ).

Ωστόσο, για πολλούς από αυτούς ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας είναι εντελώς καινούργιος και 
ενδεχομένως παρουσιάζει διαφόρων ειδών προκλήσεις.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, βασιζόμενο στην πλούσια εμπειρία που διαθέτει και το εκτεταμένο έργο του στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων του και ειδικότερα του προγράμματος με τον τίτλο “ICT-REV: Use of ICT in support 
of language teaching and learning”, διοργανώνει online workshop με τίτλο “Take your language 
teaching online”.

Το εν λόγω εργαστήριο θα εστιάσει στις ανάγκες των εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν με τη χρήση 
της τεχνολογίας, παρέχοντας παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην online διδασκαλία ώστε να προωθείται η διάδραση. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εξερευνήσουν τα εργαλεία του προγράμματος του 
ECML “ICT-RV’ και να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες εφαρμογές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην online διδασκαλία και 
μάθηση.

Το εργαστήριο είναι διαδραστικό και στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να 
παρέχουν πλήρως online διδασκαλία υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των γλωσσών και θα είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές 
ημερομηνίες, στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
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Στα Αγγλικά: Τετάρτη 6 Μαΐου (5-7 ώρα Κ.Ε.).

Στα Γαλλικά: Παρασκευή 8 Μαΐου (5-7 ώρα Κ.Ε.).

Στα Γερμανικά: Δευτέρα 11 Μαΐου ((5-7 ώρα Κ.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, μέσω του συνδέσμου: 
https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/Webinar/tabid/4418/language/en-GB/Default.aspx ,

τουλάχιστον τρεις μέρες πριν το εργαστήριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε σύντομη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διεξαγωγή του.

Για τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με θέματα εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: barbara.zibret@ecml.at, δηλώνοντας με σαφήνεια στο 
μήνυμά τους τον τίτλο του σεμιναρίου (“ICT-REV workshop”), καθώς και την επιλεγόμενη  μεταξύ των 
ανωτέρω ημερομηνία.

Με την ευκαιρία, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών 
διαθέτει δωρεάν πληθώρα online ψηφιακών εργαλείων για την διδασκαλία των γλωσσών, στα οποία 
μπορούν να έχουν ελεύθερα πρόσβαση μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ICT-REVandmoreDOTS/ICT/tabid/1906/Default.aspx .

                                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ

 

Εσωτερική διανομή: Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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