
 

Φορείς που παρέχουν δωρεάν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς 
 

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από το eTwinning  

 

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με διάφορους φορείς 

διοργανώνει εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια. Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση 

της μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (26.000 εκπαιδευτικοί) με 

στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας 

στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια 

Κοινότητα Της Πρακτικής. Οι αιτήσεις γίνονται συνήθως στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  

https://seminars.etwinning.gr/  

 

Σεμινάρια από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 

 

Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση της 

μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του 

δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση 

υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του, 

απαιτείται συνεργασία με το Ι.Ε.Π. 

http://www.iep.edu.gr/el/  

 

Σεμινάρια από το Teacher academy 

 

Το Teacher Academy του School Education Gateway προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων πρωτίστως για εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες και λοιπό προσωπικό 

σχολείων από την πρωτοβάθμια ως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δευτερευόντως για 

όσους εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση.  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm 
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Σεμινάρια από το European schoolnet academy 

 

The European Schoolnet Academy is Europe's first MOOC (Massive Open Online Course) 

platform offering high-quality free courses for primary and secondary teachers as well as other 

educational professionals. On the European Schoolnet Academy you will find a range of Massive 

Open Online Courses (MOOCs) lasting between 3-8 weeks on various topics. 

http://www.eun.org/el/professional-development/academy  

 

 

Δωρεάν mooc από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού 

https://www.coursera.org/ 

https://www.udemy.com 
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