
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  

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

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: 

www.etwinning.net.  

   
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Επιμορφωτικές  Εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των 

σχολείων της Ευρώπης» . 

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Erasmus+, στο 

πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση 

εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να 

γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν 

διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.  

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005, ως επίσημη δράση του προγράμματος 

eLearning 2004-2006, και, μέχρι σήμερα, είναι εγγεγραμμένα περισσότερα από 144.000 ευρωπαϊκά 

σχολεία. 

Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ), που εδρεύει στις 

Βρυξέλλες, και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ). Στην Ελλάδα η Ελληνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος». 

(http://etwinning.gr).   

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των workshops που έχει προδιαγράψει για το 2016 σε όλους τους 

νομούς της Ελλάδας, διοργανώνει τα παρακάτω ενημερωτικά  εργαστήρια (workshops)1 : 

                                                           
 

Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 
 
Μαρούσι, 10-03-2016 
     
Αρ. Πρωτoκόλλου:   Φ41/444/42280 /Δ1      

 
ΠΡΟΣ :   
 

 Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 Προϊσταμένους Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ κ ΔΕ 
(μέσω της Περιφ. Διεύθυνσης) 

 Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. 
(μέσω της Περιφ. Δ/νσης) 

 Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης & Ημαθίας (έδρες τους) 

 Σχολικές Μονάδες Δυτικής 
Θεσσαλονίκης & Ημαθίας (όλων των 
τύπων μέσω των Διευθύνσεων) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ  
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : pbelogia@minedu.gov.gr    
Πληροφορίες : Π. Μπελόγια 
Τηλέφωνο : 210 344 3285 
FAX  : 210 344 3354 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Πρεσβευτής:  Μονέφτση Άννα  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ETWINNING ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

A/A Πόλη Ημέρα Ημερομηνία Ώρα 

Σχολείο - 

Διεύθυνση 

σχολείου 

Διευθυντής/ρια 

Υπεύθυνος 

Εργαστηρίου 

Πληροφορικής 

Τηλ/fax 

1.  Θεσσαλονίκη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 15.00-17.00 
3ο Γυμνάσιο 

Νεάπολης 
Κατσιμαλής Μιχάλης 

Κατσιμαλής 

Μιχάλης 
2310 614082 

2. Θεσσαλονίκη Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 15.00-17.00 
1ο Γυμνάσιο 

Συκεών 
Τζιτζής Νικόλαος Μονέφτση Άννα 2310 203027 

3.  Θεσσαλονίκη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 15.00-17.00 
2ο Δημοτικό 

Σχ. Πολίχνης 
Κουσίδης Δημήτριος 

Σταυρόπουλος 

Μιλτιάδης 
2310 611258 
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Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση: 

http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops, επιλέγοντας την αντίστοιχη 

ελληνική περιφέρεια και το workshop της επιλογής τους.   

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση 

συμμετοχής θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την 

εκδήλωση. 

Σας ενημερώνουμε ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στο 

πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ελληνικής ΕΥΥ του 

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

εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά πριν την παρακολούθηση της ημερίδας για την 

οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. 

 

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Υπεύθυνος  διοργάνωσης workshop:  

 Μονέφτση Άννα (anna_moneftsi@sch.gr) 

Πρεσβευτής  Δυτικής Θεσσαλονίκης & Ημαθίας 

 

 

 

Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος της δράσης eTwinning 

  

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Π 
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