
 

1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδθλϊςεισ, επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  

eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: 

www.etwinning.net.  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: «Επιμορφωτικζσ  Εκδηλώςεισ 2017 για την Ευρωπαϊκή δράςη eTwinning, η κοινότητα των 

ςχολείων τησ Ευρώπησ» . 

Σο eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκι δράςθ του προγράμματοσ Erasmus+, ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ ςχολεία από διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςυνεργάηονται, κάνοντασ χριςθ 

εργαλείων Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), αποκομίηοντασ παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτιςμικά οφζλθ. Η δράςθ παροτρφνει τουσ μακθτζσ από τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ να 

γνωριςτοφν, να ζρκουν ςε επαφι με ζνα διαφορετικό πολιτιςτικό περιβάλλον, να αναπτφξουν 

διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ, και παράλλθλα να εξαςκιςουν τισ ικανότθτεσ τουσ ςτισ ΣΠΕ.  

Η δράςθ ξεκίνθςε επίςθμα τον Ιανουάριο του 2005, ωσ επίςθμθ δράςθ του προγράμματοσ 

eLearning 2004-2006, και, μζχρι ςιμερα, είναι εγγεγραμμζνα περιςςότερα από 144.000 ευρωπαϊκά 

ςχολεία. 

Σο eTwinning υποςτθρίηεται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ (ΚΤΤ), που εδρεφει ςτισ 

Βρυξζλλεσ, και ζνα δίκτυο από Εκνικζσ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ (ΕΤΤ). τθν Ελλάδα θ Ελλθνικι 

Τπθρεςία Τποςτιριξθσ τθσ δράςθσ eTwinning λειτουργεί από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων και από το Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν  και Εκδόςεων (ΙΣΤΕ) «Διόφαντοσ». 

(http://etwinning.gr).  Η ΕΤΤ eTwinning, ςτο πλαίςιο των workshops που ζχει προδιαγράψει για το 

2017 ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, διοργανϊνει ενθμερωτικζσ  θμερίδεσ - workshops1 :

                                                           
 

Βακμόσ Αςφαλείασ : 
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Προτεραιότθτασ: 
 
 
Μαροφςι, 24-1-2017 
     
Αρ. Πρωτoκόλλου: 11538/Δ8  

 
ΠΡΟ :   
 

 Περιφερειακή Δ/νςη Π.Ε. και Δ.Ε 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

 Προϊςταμζνουσ Επιςτημονικήσ και 
Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ ΠΕ κ ΔΕ 
(μζςω τησ Περιφ. Διεφθυνςησ) 

 χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. και Δ.Ε. 
(μζςω τησ Περιφ. Δ/νςησ) 

 Διευθφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Αχαΐασ (ζδρεσ 
τουσ) 

 χολικζσ Μονάδεσ Αχαΐασ (όλων των 
τφπων μζςω των Διευθφνςεων) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : angelopoulos@minedu.gov.gr    
Πλθροφορίεσ : Π. Αγγελόπουλοσ 
Σθλζφωνο : 210 344 2060 
FAX  : 210 344 3354 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

http://www.etwinning.net/
http://etwinning.gr/


 

1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδθλϊςεισ, επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: www.etwinning.net.  

   

Πρεςβευτήσ:  Γιωτόπουλοσ Γεώργιοσ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ETWINNING ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

A/A Πόλη Ημζρα Ημερομηνία Ώρα 

χολείο - 

Διεφθυνςη 

ςχολείου 

Διευθυντήσ/ρια Σηλ/fax 

Τπεφθυνοσ 

Εργαςτηρίου 

Πληροφορικήσ 

Σηλζφωνο 

1.  ΠΑΣΡΑ ΑΒΒΑΣΟ 28/01/2016 10:00 

1ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΩΝ, 

Ανκοφπολθ (ΣΚ 

26110) 

κ. Σςιανάκα 

Βαςιλικι 
2610422044 

κ. Χαςαποποφλου 

Καίτθ 
2610422044 

2.  ΠΑΣΡΑ ΑΒΒΑΣΟ 28/01/2016 12:00 

1ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΩΝ, 

Ανκοφπολθ (ΣΚ 

26110) 

κ. Σςιανάκα 

Βαςιλικι 
2610422044 

κ. Χαςαποποφλου 

Καίτθ 
2610422044 

3. ΠΤΡΓΟ ΑΒΒΑΣΟ 18/02/2016 10:00 

3ο Γυμνάςιο 

Πφργου (Πάροδοσ 

Γιαννιτςϊν,ΣΚ 

27100) 

κ. 

Μπουλογεϊργοσ 

Ιωάννθσ 

2621022506 
κ. Ράπτθ 

Ευαγγελία 
2621022506 

4. ΠΤΡΓΟ ΑΒΒΑΣΟ 18/02/2016 12:00 

3ο Γυμνάςιο 

Πφργου (Πάροδοσ 

Γιαννιτςϊν,ΣΚ 

27100) 

κ. 

Μπουλογεϊργοσ 

Ιωάννθσ 

2621022506 
κ. Ράπτθ 

Ευαγγελία 
2621022506 

 



 

1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδθλϊςεισ, επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ 

δράςθσ  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: 

www.etwinning.net.  

Οι κζςεισ για τα workshops είναι περιοριςμζνεσ. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κα 

πρζπει να υποβάλλουν θλεκτρονικά ςυμμετοχι ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops, επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ελλθνικι περιφζρεια και το workshop τθσ επιλογισ τουσ.   

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα δθλϊςουν οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διλωςθ 

ςυμμετοχισ κα τουσ αποςταλεί θλεκτρονικά θ πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα για τθν 

εκδιλωςθ. 

Σασ ενημερώνουμε ότι αλλαγζσ ή τροποποιήςεισ που ενδζχεται να προκφπτουν ςτο 

πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελίδα τησ ελληνικήσ ΕΥΥ του 

eTwinning (http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops). Παρακαλοφνται οι 

εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται ςχετικά πριν την παρακολοφθηςη τησ ημερίδασ για την 

οποία ζχουν δηλώςει ενδιαφζρον. 

 

Μετά το τζλοσ των εκδθλϊςεων κα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

 

Υπεφθυνοσ  διοργάνωςησ workshop:  

 Γιωτόπουλοσ Γεϊργιοσ (ggiotop@sch.gr,  ggiotop@gmail.com)   

Πρεςβευτισ Δυτικισ Ελλάδασ 

 

 

 

Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ ΄ 

  

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ 

http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops
http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops#_blank

