
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βόρειου Αιγαίου  

1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου 

Εθνικό συμβάν υποστήριξης, κατάρτισης και συμβουλευτικής  

εκπαιδευτικών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών ECML  

Μυτιλήνη, 21 Νοεμβρίου 2019 (13.00-17.00μμ) και  

                    22 Νοεμβρίου 2019 (9.00-13.00μμ) 

 

Στις 21-22 Νοεμβρίου, η εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων 

Γλωσσών (ECML/CELV) κα Marita Härmälä και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

κ. Μαρία Μηνιώτη θα συνδιοργανώσουν στο 1ο ΠΕΚΕΣ Μυτιλήνης ένα εργαστήριο 

που θα παρέχει κατάρτιση, δράσεις ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής σε 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο τίτλος 

του διήμερου σεμιναρίου είναι «Developing language awareness in subject  classes» 

και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. 

Το ECML προσφέρει στα κράτη μέλη  Ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη στην 

εκμάθηση γλωσσών προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένα 

πλαίσια εντός των επιμέρους χωρών. Οι εμπειρογνώμονες του ECML συνεργάζονται 

με τις εθνικές αρχές και τους τοπικούς εμπειρογνώμονες για να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν δραστηριότητες στο εσωτερικό της χώρας, προσαρμοσμένες στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο και στον κοινό στόχο. Αυτός ο τομέας μεσολάβησης της 

δραστηριότητας ECML βοηθά τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

που παρουσιάζει η μετανάστευση και η κινητικότητα, να προωθήσουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές 

μέσω επαγγελματικών δικτύων. 

                                                                                                                                                               

Αιτήσεις συμμετοχής: 



https://docs.google.com/forms/d/1axJE2cMsGj2HYH8XIL0jAIcqW7v9ciRq8xB

_rZGaGWg/edit , ή επικοινωνήστε με την τοπική συντονίστρια κ. Μαρία Μηνιώτη 

στο 22510-41536. 
 

Northern Aegean Regional Education Directorate 

National Support Event: teacher training and consultancy by the 

EUROPEAN CENTER FOR MODERN LANGUAGES /ECML 

Lesvos, Mytilini  21 November 2019 (13.00-17.00pm) and 

                    22 November 2019 (9.00-13.00pm) 

On November 21-22 the European Centre for Modern Languages expert Ms. Marita 

Härmälä and local coordinator Ms. Maria Minioti will administer a workshop 

providing training, awareness-raising and consultancy in a more contextualised way 

to primary and secondary education teachers. The title of the two-day seminar is 

"Developing language awareness in subject classes" and can be attended by teachers 

of all disciplines. 
The ECML offers its member states European expertise in language education 

adapted to the concrete needs and specific contexts within individual countries. 

ECML experts work with national authorities and local experts to devise and 

implement in-country activities, tailored to the particular context and target 

audience.  

This mediation strand of ECML activity helps member states respond to the 

challenges presented by migration and mobility, fosters the professional 

development of language educators, advances national reform processes and 

facilitates exchange of good practices through professional networks. 

 

To apply to the seminar:   

https://docs.google.com/forms/d/1axJE2cMsGj2HYH8XIL0jAIcqW7v9ciRq8xB

_rZGaGWg/edit: or contact local coordinator Ms Maria Minioti at 22510-41536. 
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