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Θζμα: «Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχή ςτο eTwinning Contact Seminar ςτην
Συνηςία »
το πλαίςιο του προγράμματοσ eTwinning, θ ελλθνικι Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ (ΕΤΤ) eTwinning
οργανϊνει Contact Seminar (ςεμινάριο εξεφρεςθσ ςυνεργατϊν) ςτισ 22- 24 Νοεμβρίου 2013 ςε
ςυνεργαςία με τισ Εκνικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Συνθςίασ και τθσ Γαλλίασ ςτθν Συνθςία με κζμα «Το νερό στη
ζωθ μας». Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςε Γυμνάςια και κα
πραγματοποιθκεί ςτα Αγγλικά.
Από τθν Ελλάδα κα επιλεγοφν 10 εκπαιδευτικοί και πιο ςυγκεκριμζνα:


Σζςςερεισ (4) βιολόγοι ι γεωλόγοι (ΠΕ04.04 – ΠΕ04.05)



Δυο (2) φυςικοί ι χθμικοί (ΠΕ04.01 - ΠΕ04.02)



Δυο (2) αγγλικισ φιλολογίασ (ΠΕ06)



Ζνασ (1) μακθματικόσ (ΠΕ03)



Ζνασ (1) γαλλικισ φιλολογίασ (ΠΕ05)

Η Συνθςία και θ Γαλλία κα ςτείλουν εκπαιδευτικοφσ των ίδιων ειδικοτιτων προκειμζνου να προκφψουν
eTwinning ςυνεργαςίεσ. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εργάηονται ςε Γυμνάςια τθσ χϊρασ κατά το ςχ.
ζτοσ 2013-14 και κα ςυμμετζχουν ςτο contact seminar με ζξοδα του προγράμματοσ.
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:



Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο eTwinning πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ.



Να δεςμευτοφν ότι κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςεμινάριο κα προχωριςουν ςτθν οργάνωςθ
ενόσ προγράμματοσ eTwinning κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-14.



Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου να ςυμπλθρϊνουν ςε διμθνιαία βάςθ τθν Project Card
και με τθν ολοκλιρωςι του να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν Εκνικι Ετικζτα Ποιότθτασ.



Καλι Γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Επίπεδο Β2 τουλάχιςτον)

Η φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.etwinning.gr και οι
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πραγματοποιοφνται μζχρι τισ 18/10 ςτισ 15.00 το μεςθμζρι. Σα ονόματα
όςων επιλεγοφν κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα: http://www.etwinning.gr .
ε περίπτωςθ πολλϊν αιτιςεων οι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν με κλιρωςθ.
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