ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«5 χρόνια eTwinning ‐ Η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη»
Τελετή απονομής 5ων Εθνικών Βραβείων
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, ώρα: 12:00
ΥΠΔΒΜΘ (αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»)
Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Η ευρωπαϊκή δράση eTwinning εντάσσεται στο πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (2007‐
2013) και προωθεί τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών
σχολείων σε ευρεία κλίμακα. Το eTwinning έχει ήδη διανύσει 5 χρόνια επιτυχούς πορείας
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γνωρίζοντας ταυτόχρονα μεγάλη απήχηση στην ελληνική
εκπαιδευτική κοινότητα, γεγονός που πιστοποιείται από την ένθερμη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στη δράση και τις πανευρωπαϊκές διακρίσεις των ελληνικών σχολικών
μονάδων.
Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (EYY) του eTwinning με στόχο την ενημέρωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη δράση και τη συνέχιση της
προσπάθειας ανάδειξης του ποιοτικού έργου των ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών,
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «5 χρόνια eTwinning‐ Η κοινότητα των σχολείων στην
Ευρώπη» την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, με ώρα προσέλευσης 12.00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων 'Γαλάτεια Σαράντη' του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:
¾ Θα απονεμηθούν βραβεία στις καλύτερες eTwinning συνεργασίες ελληνικών
σχολικών μονάδων για τα έτη 2008‐2009, 2009‐2010 στο πλαίσιο του 5ου εθνικού
διαγωνισμού eTwinning.
¾ Θα γίνει σύντομη παρουσίαση των νέων εξελίξεων στη δράση σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και της σχέσης της με τις εξελίξεις στον τομέα της
παιδαγωγικής καινοτομίας.
¾ Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα
eTwinning Weeks.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στη διεύθυνση:
http://vod.sch.gr/video/iptv/646
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 5ο εθνικό διαγωνισμό eTwinning:
http://www.etwinning.gr/?sectionId=18&articleId=558|
Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση:
http://www.etwinning.gr/2010etwin/registerDec10.php

Πορεία της δράσης eTwinning
Μέσω της δράσης eTwinning έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών,
το οποίο αριθμεί περισσότερα από 85.000 εγγεγραμμένα σχολεία από όλη την Ευρώπη. Έχουν δε
υλοποιηθεί, περίπου, 27.000 συνεργασίες, σε κάθε μία εκ των οποίων συμμετέχει ομάδα ευρωπαϊκών
σχολείων κάνοντας χρήση των διαδικτυακών εργαλείων που παρέχει η δράση.
Στα πέντε χρόνια εφαρμογής της, η δράση έχει μεγάλη απήχηση και στην ελληνική εκπαιδευτική
κοινότητα. Από την έναρξη της δράσης, η χώρα μας κατέχει σταθερά μία από τις πρώτες θέσεις, σε
αριθμό εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών, στο σύνολο των 31 συμμετεχόντων ευρωπαϊκών χωρών.
Την επιτυχία του eΤwinning στη χώρα μας καταδεικνύουν και τα βραβεία που έχουν έως τώρα κερδίσει
ελληνικά σχολεία στους Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς eTwinning καθώς και οι πανευρωπαϊκές
διακρίσεις των έργων eTwinning ελληνικών σχολικών μονάδων σε άλλους πανευρωπαϊκούς
διαγωνισμούς (διαγωνισμός σχολείων Safer Internet Day, eLearning Awards κά.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και την εκδήλωση:
Ε.Υ.Υ. ΥΠΔΒΜΘ.: 210-3443303,
Helpdesk eTwinning: 801-11-38946
http://etwinning.sch.gr ,
email: eTwinning@sch.gr

Δωροθέτες:

