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Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning διαδικτυακό σεμινάριο
εξεύρεσης συνεργατών στις 7-13 Νοεμβρίου 2016 »

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης
(ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Online Contact Seminar (διαδικτυακό σεμινάριο
εξεύρεσης συνεργατών) στις 7 με 13 Νοεμβρίου 2016 σε συνεργασία με την
γερμανική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε
καθηγητές Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) όλων των ειδικοτήτων και η γλώσσα
επικοινωνίας είναι τα αγγλικά.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:


Να είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning πριν τη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής φόρμας.



Να δεσμευτούν ότι κατά τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο θα προχωρήσουν
στην οργάνωση ενός προγράμματος eTwinning κατά το σχολικό έτος 201617.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της
δράσης eTwinning: http://etwinning.sch.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης:
www.etwinning.net.



Να δεσμευτούν ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα
συμπληρώνουν σε διμηνιαία βάση την ‘Κάρτα Έργου’ και με την
ολοκλήρωσή του θα υποβάλλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Από την Ελλάδα θα επιλεγούν 10 καθηγητές από ΕΠΑΛ με ανοιχτή διαδικτυακή
επιλογή την Παρασκευή 04/11/2016 στις 17.00. Η φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
είναι
διαθέσιμη
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.etwinning.gr/survey/index.php/134851/lang-el και οι δηλώσεις
συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 04/11/2016 στις 3.00 μ.μ.
Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: www.etwinning.gr
και οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Π
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