
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  Εκδθλώςεισ 2017-18 για τθν Ευρωπαϊκι δράςθ eTwinning, η κοινότητα των 

ςχολείων τησ Ευρώπησ»
 
. 

Σο 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. ιμερα 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. 

Σο eTwinning προςφζρει μεγάλθ υποςτιριξθ ςτουσ χριςτεσ του. ε κακεμία από τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (38 

προσ το παρόν) μια Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ (ΕΤΤ) προωκεί τθ δράςθ, παρζχει ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ και κακοδιγθςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και διοργανϊνει πλικοσ δραςτθριοτιτων ςε εκνικό 

επίπεδο. ε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό του eTwinning είναι θ Κεντρικι Τπθρεςία 

Τποςτιριξθσ (ΚΤΤ) υπό τθ διοίκθςθ του European Schoolnet, μιασ κοινοπραξίασ 31 Τπουργείων 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. 

Η Ελλθνικι Εκνικισ Τπθρεςίασ Τποςτιριξθσ (ΕΤΤ) τθσ ευρωπαϊκισ δράςθσ eTwinning, λειτουργεί από το 

Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (ΙΣΤΕ), ςφμφωνα με το από 6/11/2014 

ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1 ΚΓ (ΑΔΑ:6ΜΟ9-ΑΕ7) 

απόφαςθ. τθν Ελλθνικι ΕΤΤ ςυμμετζχουν ςτελζχθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Ο 

ςυντονιςτισ εκ μζρουσ του Τπουργείου 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 ΤΠ.Π.Ε.Θ ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρ. πρωτ. 130083 ΓΔ4 31/07/2017 απόφαςθ , κακϊσ και ςτελζχθ του ΙΣΤΕ- ΔΙΟΦΑΝΣΟ ςφμφωνα με 

τθν Π1363/24.11.2015 απόφαςθ.  

  Κοηάνθ: 13-3-2018 
Αρ. Πρωτoκόλλου: 1896      

 
ΠΡΟ :   

 

 Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και 
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ΠΕ κ ΔΕ 
(μζςω τθσ Περιφ. Διεφκυνςθσ) 

 χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. και Δ.Ε. 
(μζςω τθσ Περιφ. Δ/νςθσ) 

 Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. «ΚΟΖΑΝΗ, 
ΦΛΩΡΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΚΑΣΟΡΙΑ» 
(ζδρεσ τουσ) 

 χολικζσ Μονάδεσ «ΚΟΖΑΝΗ 
ΦΛΩΡΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΚΑΣΟΡΙΑ»  
(όλων των τφπων μζςω τθσ Περιφ. 
Διεφκυνςθσ και των Διευκφνςεων) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Σαχ. Δ/νςθ :Μακρυγιάννθ 5 

Σ.Κ. – Πόλθ :50132 - Κοηάνθ 

Ιςτοςελίδα :http://dmaked.pde.sch.gr 

 Πλθροφορίεσ : Θεανϊ Βλάχου 

Σθλζφωνο :2461021353 

FAX                      :2461021259 
 



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 ΕΤΤ eTwinning, ςτο πλαίςιο των workshops που ζχει προδιαγράψει για το 2018 ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ 

Ελλάδασ, διοργανϊνει ενθμερωτικζσ  θμερίδεσ - workshops
1
 :

                                                           
 



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.  

   

Πρεςβευτζσ:   

Κοηάνθ –Φλώρινα:  Βαρςαμίδου  Ακθνά  

Καςτοριά –Γρεβενά:  Βαςιόπουλοσ ωκράτθσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ETWINNING «Δυτικής Μακεδονίας» 

A/A Πόλθ Ημζρα Ημερομθνία Ώρα 

χολείο - 

Διεφκυνςθ 

ςχολείου 

Διευκυντισ/ρια Σθλ/fax 

Τπεφκυνοσ 

Εργαςτθρίου 

Πλθροφορικισ 

Σθλζφωνο 

1. Κοηάνθ Δευτζρα 19/03/18 17:00 2ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 
Κ. Παπαβαςιλείου 

Ακ. 
2461025812 Κ. ϊηοσ Ακ. 2461351196 

2. Φλώρινα Δευτζρα 26/03/18 17:00 

5ο Δθμοτικό 

χολείο 

Φλϊρινασ 

Κ. Γκόλια 

Παραςκευι 23850 22261 
Κ. Βάςιου 

Θεοδϊρα 
2385022261 

3. Καςτοριά Δευτζρα 19/03/18 17:00 

5ο Δθμοτικό 

χολείο 

Καςτοριάσ  

Κ. Μπζλλοσ  

Παντελισ 
2467082424 

Κα  ιδιρογλου 

Νατάςα   
2467082424 

4. Γρεβενά Δευτζρα 26/03/2018 17:00 2ο ΓΕΛ Γρεβενϊν  
Παπαμιχαλάκθ 

Αικατερίνθ 
24620 28263  24620 28263 

 



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 υποβάλουν 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:  

 Βαρςαμίδου Ακθνά  email : athina10v@yahoo.gr 

 Βαςιόπουλοσ ωκράτθσ   email: socvas@yahoo.gr 

Πρεςβευτζσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ  
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