
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 2018-2019* για την Ευρωπαϊκή δράςη eTwinning, η 

κοινότητα των ςχολείων τησ Ευρώπησ» . 

Το eTwinning – Η Κοινότθτα για τα ςχολεία τθσ Ευρϊπθσ – είναι μια ςφφηουςα κοινότθτα 

εκπαιδευτικϊν από όλθ τθν Ευρϊπθ, όπου τα μζλθ τθσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ, από ςυηθτιςεισ με ςυναδζλφουσ μζχρι τθν υλοποίθςθ ςυνεργατικϊν ζργων, ενϊ 

παράλλθλα ζχουν τθν ευκαιρία να πάρουν μζροσ ςε ποικίλεσ ευκαιρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

τόςο μζςω διαδικτφου όςο και διά ηϊςθσ. Σιμερα το eTwinning είναι ίςωσ το μεγαλφτερο δίκτυο 

εκπαιδευτικϊν ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ. Περιςςότερα από 500.000 εκπαιδευτικοί ςε 190.000 

ςχολεία ζχουν εγγραφεί ςε αυτό. Η καρδιά του eTwinning ζγκειται ςε μια πολυςφνκετθ ψθφιακι 

πλατφόρμα, προςβάςιμθ ςτο www.etwinning.net και διακζςιμθ ςε 28 γλϊςςεσ. 

 

Το eTwinning προςφζρει μεγάλθ υποςτιριξθ ςτουσ χριςτεσ του. Σε κακεμία από τισ ςυμμετζχουςεσ 

χϊρεσ (38 προσ το παρόν) μια Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ (ΕΥΥ) προωκεί τθ δράςθ, παρζχει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και κακοδιγθςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και διοργανϊνει πλικοσ 

δραςτθριοτιτων ςε εκνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό του 

eTwinning είναι θ Κεντρικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ (ΚΥΥ) υπό τθ διοίκθςθ του European Schoolnet, 

μιασ κοινοπραξίασ 31 Υπουργείων Παιδείασ. 

 

 To eTwinning αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για εξεφρεςθ ςυνεργατϊν για όλα τα Erasmus+ ζργα 

και εξελίςςεται ςε μια πολφ ιςχυρι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων, υποςτθρίηοντασ 

όλων των ειδϊν προγραμμάτων ςχολικισ ςυνεργαςίασ και κινθτικότθτασ. 
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ΠΡΟ: 

 υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Π.Ε. και Δ.Ε. (μζςω ΠΕΚΕ) 

 Διευθφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Γ’ Αθήνασ 
και Δυτ. Αττικήσ 

 χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. Γ΄ 
Αθήνασ και Δυτ. Αττικήσ (όλων των 
τφπων  μζςω των Δ/ςεων) 

         



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.  

 

Η Ελλθνικι Εκνικισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ (ΕΥΥ) τθσ ευρωπαϊκισ δράςθσ eTwinning, λειτουργεί 

από το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (ΙΤΥΕ), ςφμφωνα με το από 

6/11/2014 ζγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1 ΚΓ 

(ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) απόφαςθ. Στθν Ελλθνικι ΕΥΥ ςυμμετζχουν ςτελζχθ του Υπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Ο ςυντονιςτισ εκ μζρουσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1321 ΓΔ4 3/1/2017 απόφαςθ, θ 

Παιδαγωγικι ομάδα από τθν πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 130083 ΓΔ4 

31/07/2017 απόφαςθ, κακϊσ και ςτελζχθ του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ςφμφωνα με τθν Π1363/24.11.2015 

απόφαςθ.   

                        

Η ΕΥΥ eTwinning, ςτο πλαίςιο των workshops που ζχει προδιαγράψει για το ςχολ. ζτοσ 2018-2019 ςε 

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

                                                           
 



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

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

   

Πρεςβευτήσ: Λιανοφ Κυριακή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ETWINNING Αττικήσ, Γ Αθήνασ, Δυτικήσ Αττικήσ 

A/A Πόλη Ημζρα Ημερομηνία Ώρα 

χολείο - 

Διεφθυνςη 

ςχολείου 

Διευθυντήσ/ρια Σηλ/fax 

Τπεφθυνοσ 

Εργαςτηρίου 

Πληροφορικήσ 

Σηλζφωνο 

1. Αιγάλεω Παραςκευι 30/11/2018 16:30 
6ο δημοτικό 

ςχολείο Αιγάλεω 

 Παπανικολι 14 

Χριςτίνα 

Παπαδοποφλου 
210 5981574 Εφα Γιατράκθ 210 5981574 

2. Αιγάλεω Παραςκευι 30/11/2018 18:30 
 6ο Αιγάλεω 

Παπανικολι 14 

Χριςτίνα 

Παπαδοποφλου 210 5981574 
Εφα Γιατράκθ 210 5981574 

3 Αςπρόπυργοσ Παραςκευι 14/12/2018 16:30 

1ο δημοτικό 

ςχολείο 

Αςπροπφργου 

Πλάτωνοσ 5 

Θεοδϊρα 

Γραμθτςάρθ 210 5572620 
Απόςτολοσ 

Γεωργακόπουλοσ 210 5572620 

4 Αςπρόπυργοσ Παραςκευι 14/12/2018 18:30 

1ο δημοτικό 

ςχολείο 

Αςπροπφργου 

Πλάτωνοσ 5 

Θεοδϊρα 

Γραμθτςάρθ 210 5572620 
Απόςτολοσ 

Γεωργακόπουλοσ 210 5572620 

 



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

δράςθσ  eTwinning: http://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.   

Στθν 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. 

 

Υπεφκυνθ διοργάνωςθσ workshop : 

 Λιανοφ Κυριακι, kiriakiii@windowslive.com 

Πρεςβευτισ Γ Ακινασ – Δυτικισ Αττικισ 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                        Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
                                                                        ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 
 
 

                                                                          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ 

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