
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 2015 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 2015 σε όλους τους 

νομούς της Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές  ημερίδες - workshops1 :

                                                           
 

Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 
 
Μαρούσι,   Φ41/1419/175125/Δ1 
  
Αρ. Πρωτoκόλλου:   03-11-2015 

 
ΠΡΟΣ :   
 

 Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε 
Βορείου Αιγαίου 

 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. Λέσβου (έδρες 
τους) 

 Σχολικές Μονάδες Λέσβου (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:  Νείρος Αντώνιος  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ETWINNING ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

A/A Πόλη Ημέρα Ημερομηνία Ώρα 

Σχολείο - 

Διεύθυνση 

σχολείου 

Διευθυντής/ρια Τηλ/fax 

Υπεύθυνος 

Εργαστηρίου 

Πληροφορικής 

Τηλέφωνο 

1.  Μυτιλήνη Παρασκευή 20/11/2015 17:00 

Πειραματικό ΓΕ.Λ. 

Μυτιλήνης του 

Παν/μίου Αιγαίου 

Ερμού 1, 81100 

Μυτιλήνη 

Σκαλοχωρίτου 

Γεωργία 
2251028704 Νείρος Αντώνιος 6944947530 

2.          

3.           

4.          
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1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της 

δράσης  eTwinning: http://etwinning.sch.gr. 
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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. 

 

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Υπεύθυνος  διοργάνωσης workshop:  

 Νείρος Αντώνιος (aneiros@aegean.gr,    aniros@sch.gr)   

Πρεσβευτής  Βορείου Αιγαίου 

 

 

Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος της δράσης eTwinning 

  

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Π 
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