Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ . 143805/15-092015/Δ1 «Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning
για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου
Αιγαίου»
Ανακοινώνεται ο πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν κάνει αίτηση για την
κάλυψη θέσεων στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για τα σχολικά
έτη 2015-16, 2016-17 στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου, με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε η ΕΥΥ και τις αιτήσεις που υπέβαλαν.

Περιοχή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Επώνυμο

Όνομα

ΤΣΑΚΥΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Σύνολο
Μορίων

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

14,5

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

9

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

6,5

Από τον πίνακα και τη διαδικασία επιλογής έχουν εξαιρεθεί οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, καθώς
δε διαμένουν και δεν υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την

οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΒΛΟΥΧΑΚΗ
Κλειδαρά
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΛΓΑ
Μαρία
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι τις 24/09/2015, με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στο etwinning@sch.gr. Η αναλυτική βαθμολογία είναι στη διάθεση
των εκπαιδευτικών ύστερα από αίτηση τους στο etwinning@sch.gr . Μετά την ολοκλήρωση
της εξέτασης των ενστάσεων, οι εκπαιδευτικοί που είναι πρώτοι σε βαθμολογία καθώς και
οι πρώτοι επιλαχόντες (πράσινο-κίτρινο χρώμα στον πίνακα) θα πρέπει να υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά τους (τίτλους σπουδών, προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, βραβεία,
προγράμματα κλπ) με ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση μέχρι τις 30/09/2015
(σφραγίδα ταχυδρομείου):

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Υπόψη: Πατεράκη Ειρήνης, Γραφείο 68Β
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα
Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν αποστείλει τα δικαιολογητικά εντός της
προαναφερθείσας προθεσμίας, η θέση θα καλύπτεται αυτόματα από τον επόμενο στον
πίνακα αξιολόγησης. Με βάση τα δικαιολογητικά θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας με τα
οριστικά αποτελέσματα και θα προχωρήσει ο ορισμός των πρεσβευτών με σχετική
απόφαση.

