Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική
Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε
Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων
Συνεργασίας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.
Οι Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές
Μονάδες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους
είναι η βελτίωση της ποιότητας στη συνολική εφαρμογή του προγράμματος
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση του αντίκτυπου του προγράμματος
σε συστημικό επίπεδο. Παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω σε θέματα
ευρωπαϊκών

και

εθνικών

προτεραιοτήτων

που

αποτελούν

κοινό

τόπο

ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή ιδεών, ορθών πρακτικών καθώς
και στην προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστημάτων
κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.
Η Εθνική Μονάδα της Τσεχίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “Centre for International
Cooperation in Education” διοργανώνει το ανωτέρω Σεμινάριο εκπαίδευσης σχετικά
με τη χρήση της πλατφόρμας eTwinning στα σχέδια ΚΑ2 Συμπράξεις μεταξύ
σχολείων, το χρονικό διάστημα 29/8/2018-1/9/2018, στην Πράγα.
Profile of participants:
•

teachers in secondary education (age of pupils 12-19)

•

participants should be interested in learning about eTwinning and
realization of KA2 School Exchange Partnerships with the use of eTwinning

•

the pre-existing knowledge of eTwinning is not necessary, however, the
participants must be registered in eTwinning before the starting date of the
seminar

Themes and goals of the event:
This contact seminar is hosted together by CZ NA (the School Education Unit) and CZ
NSS for eTwinning and its main aim is to promote the synergies between Era+ and
eTwinning, inspire participants in using eTW portal for communication and
collaboration in ERA+ KA2 projects and to help create networks among teachers
involved in ERA+ and eTW projects.
Expected results:
ETwinning as a portal for communication and collaboration in ERA+ School Exchange
Partnerships projects will be introduced to the participants and they will be offered
the opportunity to meet with eTwinning users. On the other hand, the eTwinning
participants will be given the opportunity to learn about the Erasmus+ programme,
especially about their possibilities in the KA2 School Exchange Partnerships projects.
The participants themselves are expected to take active part in the seminar, to
become familiar with eTwinning and its possibilities in KA2 projects and to make
contacts with teachers from other countries in order to find partners for KA2 project
with the use of eTwinning.
They are also expected to be willing to share their experience with KA2 projects (if
they have any) with the eTwinning teachers, who are so far unfamiliar with the
Erasmus+ programme.
•

Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση

•

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 29/8/2018-1/9/2018, Πράγα

•

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2

•

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500€ ανά άτομο

•

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική

•

Οι δαπάνες ταξιδίου για δύο (2) συμμετέχοντες καλύπτονται από την
Ελληνική Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι
δαπάνες θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του συμμετέχοντα. Οι δαπάνες
για τις διανυκτερεύσεις, τα γεύματα και το σεμινάριο καλύπτονται από την
Εθνική Μονάδα της Τσεχίας.

•

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο
edagre@iky.gr μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο

τηλέφωνο 210-3726310

στο edagre@iky.gr .

ή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

