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LeaCoMM - 2nd E-twinning National
Conference in Patras 13-14-15 November
2015
The European e-twinning action comes under Erasmus +
closing hopefully the 10 years of its successful European
course, knowing at the same time a great impact on the
Greek educational community, as evidenced by the close
involvement of the teachers and the European-wide
discrimination of the Greek schools. The Greek Support
Service of the e-twinning action operated by the Institute
of Computer Technology and Publication "Diophantus"
(I.T.Y.E.) in collaboration with the Ministry of Education ,
Research and Religious Affairs
/ Ministère de l’
Éducation, de la Recherche et des Affaires Religieuses».

The Greek delegation in the e-twinning conference :
Mrs Sofia Argyropoulou and Mrs Foteini Komnynou on
behalf of the Greek Organization "Desmos NGO" partner of the LeaCoMM Consortium - presented the
LeaCoMM platform and its communities during the
2nd National E-twinning conference in Patras (13-1415 November 2015)
The title of their paper " "LeaCoMM- Community
Learning, Migration and minorities Platform for
teachers and teacher educators" Cooperative example
of intercultural communication and expression through
learning communities"
The interest was significant especially from teachers
who deal in their daily routine with minorities and
migrant students in their classes.

This year the National Greek Support Service organized
the 2nd National Conference e-twinning «Exploitation of
ICT in collaborative school programs for Primary and
Secondary Education" with international participation.
More than 500 conference participants teachers from all
over Greece participated in its activities and presented
75 papers in parallel sessions. Also, there were 8
workshops with unprecedented participation.
The conference received very positive feedback from the
active and creative community of Greeks teachers and
educators, which officially establishes the conference.
More
information
about
the
conference: http://etwinning.gr/conf2015
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2ο Πανελλινιο Συνζδριο e-twinning «Αξιοποίθςθ των
ΤΠΕ ςτα ςυνεργατικά ςχολικά προγράμματα για τθν
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ»

Ενημερωτικό Δελτίο
Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2015

Νεότερα για το LeaCoMM !
Η κ. Σοφία Αργυροποφλου και θ κ. Φωτεινι Κομνθνοφ
εκπροςωπώντασ τον ελλθνικό Οργανιςμό "Δεςμόσ
ΜΚΟ" - εταίρο τθσ κοινοπραξίασ LeaCoMM παρουςίαςαν τθν LeaCoMM πλατφόρμα και τισ
κοινότθτεσ πρακτικισ και μάκθςθσ ςτο 2ο Πανελλινιο
E-Twinning Συνζδριο ςτθν Πάτρα (13,14 και 15
Νοεμβρίου 2015)
Ο τίτλοσ τθσ ειςιγθςισ τουσ : "LeaCoMM- Κοινότητα
Μάθηςησ,
Μετανάςτευςη
και
ΜειονότητεσΠλατφόρμα για εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ
εκπαιδευτικών"
Συνεργατικό
παράδειγμα
διαπολιτιςμικήσ
επικοινωνίασ και ζκφραςησ μζςα από τισ κοινότητεσ
μάθηςησ»
Το ενδιαφζρον ιταν ςθμαντικό ιδιαίτερα ςε
εκπαιδευτικοφσ που ζχουν να κάνουν ςτθν
εκπαιδευτικι τουσ κακθμερινότθτα με μειονότθτεσ και
μακθτζσ με μεταναςτευτικό υπόβακρο

Η ευρωπαϊκι δράςθ eTwinning εντάςςεται ςτο
πρόγραμμα Erasmus+ κλείνοντασ αιςίωσ τα 10 χρόνια
επιτυχοφσ πορείασ πανευρωπαϊκά, γνωρίηοντασ
ταυτόχρονα
μεγάλθ απιχθςθ
ςτθν
ελλθνικι
εκπαιδευτικι κοινότθτα, γεγονόσ που πιςτοποιείται από
τθν ζνκερμθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικών ςτθ δράςθ
και τισ πανευρωπαϊκζσ διακρίςεισ των ελλθνικών
ςχολείων. Η Ελλθνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ
eTwinning λειτουργεί από το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ
Υπολογιςτών και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) με τθ
ςυνεργαςία του Υπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων.
Τθ φετινι χρονιά θ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ
διοργάνωςε το 2ο Πανελλήνιο Συνζδριο eTwinning
«Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτα ςυνεργατικά ςχολικά
προγράμματα
για
την
Πρωτοβάθμια
και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη» με διεθνή ςυμμετοχή.
Περιςςότεροι από 500 ςφνεδροι εκπαιδευτικοί από
όλη την Ελλάδα ςυμμετείχαν ςτισ εργαςίεσ του, ενώ
παρουςιάςτηκαν 75 εργαςίεσ ςε παράλληλεσ
ςυνεδρίεσ. Επίςθσ, πραγματοποιικθκαν 8 workshops με
πρωτοφανι ςυμμετοχι.
Το ςυνζδριο ζλαβε ιδιαίτερα κετικά ςχόλια από τθ
δραςτιρια και δθμιουργικι κοινότθτα των Ελλινων
eTwinners, γεγονόσ που κακιερώνει επίςθμα το
ςυνζδριο : http://etwinning.gr/conf2015

More photos / Περιζζόηερες θωηογραθίες

Here you can download the official agenda of the
conference (in greek) /
Εδώ μπορείηε να καηεβάζεηε ηο πρόγραμμα ηου
Συνεδρίου
http://etwinning.gr/conf2015/attachments/article/91
/programma2.pdf

Here you can see the presentation of the LeaCoMM
platform and its communities:
LeaCoMM presentation (Prezi)
LeaCoMM is now LIVE on Twitter! Give us a tweet!
Κάντε μασ ζνα Tweet !

Το πρόγραμμα LeaCoMM παροσζιάζηηκε
ζηο 2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο etwinning
Ο Οργανιςμόσ μασ εγγράφτθκε ςτο 2ο Πανελλινιο
Συνζδριο e-twinning που πραγματοποιικθκε ςτθν

And don't forget!
As part of the dissemination strategy the LeaCoMM
team has embraced online social media. They are sharing
news, information, events, and updates instantly
through twitter.

Πάτρα ςτισ 13, 14, και 15 Νοεμβρίου 2015.

Follow us on @LeaCoMM_eu

Η Υπεφκυνθ του Ζργου κ. Σοφία Αργυροποφλου

Και μθ ξεχνάτε!
ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ διάχυςθσ, θ ομάδα
LeaCoMM ςυνεργάηεται με τα κοινωνικά δίκτυα.
Παρζχει και μοιράηεται πλθροφορίεσ, events και
ενθμερώςεισ μζςω του twitter.

παρουςίαςε τθν πλατφόρμα LeaCoMM και ειδικότερα
τισ κοινότθτεσ/ ομάδεσ μάκθςθσ και πρακτικισ elearning.
Το Συνζδριο οργανώνεται υπό τθν αιγίδα των :
 Ελλθνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ

Aκολουκιςτε μασ ςτο : @LeaCoMM_eu

eTwinning
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Υπολογιςτών

και

Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)
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Παιδείασ

και

Θρθςκευμάτων - Διεφκυνςθ Σπουδών Π/κμιασ
Εκπαίδευςθσ ΥΠΟΠΑΙΘ


Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)

Contact:

Desmos NDO
11, Kapodistriou Street
60100 Katerini
Greece
+30 6951 848872
http://desmosgr.blogspot.gr/.
desmosgr@gmail.com
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