
 

 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 2017-18 για την Ευρωπαϊκή δράση ‘eTwinning’, η κοινότητα των 

σχολείων της Ευρώπης». 

Το eTwinning – Η Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης – είναι μια σφύζουσα κοινότητα εκπαιδευτικών από 

όλη την Ευρώπη, όπου τα μέλη της μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες, από συζητήσεις με 

συναδέλφους μέχρι την υλοποίηση συνεργατικών έργων, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να πάρουν 

μέρος σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο μέσω διαδικτύου όσο και διά ζώσης. Σήμερα το 

eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Περισσότερα από 

500.000 εκπαιδευτικοί σε 190.000 σχολεία έχουν εγγραφεί σε αυτό. Η καρδιά του eTwinning έγκειται σε μια 

πολυσύνθετη ψηφιακή πλατφόρμα, προσβάσιμη στο www.etwinning.net και διαθέσιμη σε 28 γλώσσες. 

Το eTwinning προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στους χρήστες του. Σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες (38 

προς το παρόν) μια Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) προωθεί τη δράση, παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και καθοδήγηση στους τελικούς χρήστες και διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων σε εθνικό 

επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεύθυνος για τον συντονισμό του eTwinning είναι η Κεντρική Υπηρεσία 

Υποστήριξης (ΚΥΥ) υπό τη διοίκηση του European Schoolnet, μιας κοινοπραξίας 31 Υπουργείων Παιδείας. 

 To eTwinning αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για εξεύρεση συνεργατών για όλα τα Erasmus+ έργα και 

εξελίσσεται σε μια πολύ ισχυρή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, υποστηρίζοντας όλων των 

ειδών προγραμμάτων σχολικής συνεργασίας και κινητικότητας. 

Η Ελληνική Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning, λειτουργεί από το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), σύμφωνα με το από 6/11/2014 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1 ΚΓ (ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) 

απόφαση. Στην Ελληνική ΕΥΥ συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο 

συντονιστής εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει οριστεί σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 1321 ΓΔ4 3/1/2017 απόφαση, η Παιδαγωγική ομάδα από την πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. πρωτ. 130083 ΓΔ4 31/07/2017 απόφαση , καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σύμφωνα με 

την Π1363/24.11.2015 απόφαση.  

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των workshops που έχει προδιαγράψει για το 2018 σε όλους τους νομούς της 

Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές  ημερίδες – workshops 
1
 :     

                                                           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  

ΛΑΡΙΣΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  

 

Λάρισα, 20 Μαρτίου 2018  
Αρ. Πρ.:  3227  

 
ΠΡΟΣ :   

 Προϊσταμένους Επιστ. και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. (διά της Περιφ. Δ/νσης)  

 Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. (διά της 
Περιφ. Διεύθυνσης)  

 Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Λάρισας & Μαγνησίας  

 Σχολικές Μονάδες Λάρισας & Μαγνησίας (όλων 
των τύπων διά των Διευθύνσεων)  

Ταχ. Δ/νση : Μανδηλαρά 23  
Τ.Κ. – Πόλη : 412 22, Λάρισα  
Ιστοσελίδα : http://pde.thess.sch.gr  
Email  : euprojects@thess.pde.gr  
Πληροφορίες : Ζήσης Ν. Ζίκος  

Κωνσταντίνα Δεδικούση  
Τηλέφωνο : 2410 539214  
Fax  : 2410 539219 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

& ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

http://pde.thess.sch.gr/
mailto:euprojects@thess.pde.gr


 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: www.etwinning.net.  

   

Πρεσβευτής:  Ζησούλα Γκουτσιουκώστα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ETWINNING Λάρισας - Μαγνησίας 

A/A Πόλη Ημέρα Ημερομηνία Ώρα 

Σχολείο - 

Διεύθυνση 

σχολείου 

Διευθυντής/ρια Τηλ/fax 

Υπεύθυνος 

Εργαστηρίου 

Πληροφορικής 

Τηλέφωνο 

1. Λάρισα Τρίτη 27/03/2018 

16:00 

(Ημερίδα  για 

μη 

εγγεγραμμένους 

στο eTwinning) 

25ο Δημοτικό 

Σχολείο 

Λάρισας 

Σοφία 

Παναγιωτίδου 

2410-

614622 

2410 - 

670452 

Γεωργία Λότσιου 6946879848 

2. Λάρισα Τρίτη 27/03/2018 

18:00 

(Ημερίδα για το 

eTwinning Live) 

25ο Δημοτικό 

Σχολείο 

Λάρισας 

Σοφία 

Παναγιωτίδου 

2410-
614622 
2410 - 

670452 

Γεωργία Λότσιου 6946879848 

3. Βόλος Τετάρτη 28/03/2018 

16:00 

(Ημερίδα  για 

μη 

εγγεγραμμένους 

στο eTwinning) 

 

3ο ΕΠΑΛ Βόλου 
Κουτσοκώστα 

Αγαπούλα 

24210-

58299 

Νεοχωρίτου 

Δέσποινα 
69444242203 



 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: www.etwinning.net.  

4. Βόλος Τετάρτη 28/03/2018 

18:00 

(Ημερίδα για το 

eTwinning Live) 

 

3ο ΕΠΑΛ Βόλου 
Κουτσοκώστα 

Αγαπούλα 

24210-

58299 

Νεοχωρίτου 

Δέσποινα 
69444242203 

 

 



 

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

δράσης  eTwinning: http://etwinning.gr. 

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

www.etwinning.net.  

Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να υποβάλουν 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:  

 Ζησούλα Γκουτσιουκώστα    (zisgkoutsi@sch.gr ) 

Πρεσβευτής  Λάρισας & Μαγνησίας. 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops
http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops
mailto:zisgkoutsi@sch.gr
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