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1. 

http://www.etwinning.net/


Τι είναι το eTwinning;

Πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία 

στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Πλατφόρμα που προσφέρει ηλεκτρονικές συνεργασίες σε 31 διαφορετικές γλώσσες και 44  

Συμμετέχουσες χώρες

eTwinning plus χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία, Τυνησία, Ουκρανία,  

Ιορδανία και Λίβανος
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Σε ποιους απευθύνεται

Προδημοτική

Δημοτική

Μέση Γενική

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση  

Ειδική Εκπαίδευση
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Τρόποι αξιοποίησης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εμπλακεί ένας εκπαιδευτικός στο eTwinning, εφόσον η Δράση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους:

Ως μέσο επαγγελματικής κατάρτισης

Ως μια συνεργατική πλατφόρμα για να εργαστούν σε προγράμματα οι μαθητές

Ως εργαλείο για την εξεύρεση εταίρων για έργα eTwinning και για τις Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 του 
Erasmus+

Ως πηγή ιδεών και έμπνευσης μέσω της δικτύωσης με άλλους εκπαιδευτικούς
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Δυνατότητες

Προωθεί ηλεκτρονικές συνεργασίες ανάμεσα σε ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά)

Διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό  

Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία

Παρέχει έμπρακτα παραδείγματα και ιδέες συνεργασίας με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη

Προωθεί την χρήση νέων τεχνολογιών
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eTwinning &  

KA1/KA2
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Τρόποι αξιοποίησης του eT για την Βασική Δράση 1

Εργαλείο εύρεσης σχολείου ως οργανισμό υποδοχής

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις eTwinning επαφές τους 

για να βρουν σχολεία εισδοχής για σκιώδη εργασία ή για να διδάξουν στα  

σχολεία συναδέλφων του εξωτερικού στα πλαίσια της Δράσης ΚΑ1 του 

Erasmus+

Aπo το 2021, η κινητικότητα μαθητών θα γίνεται στα πλαίσια της Δράσης 

ΚΑ1
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Τρόποι αξιοποίησης του eT για Συμπράξεις Μικρής 
Κλίμακας Βασικής Δράσης 2

Εργαλείο για την εξεύρεση εταίρων/σχολείων (eTwinning Live)

Εργαλείο συνεργασίας για την υλοποίηση της σύμπραξης (Twinspace)

Εργαλείο παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων

www.etwinning.net 13

http://www.etwinning.net/


Δημιουργία 
λογαριασμού
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Εγγραφή

Ηλεκτρονική Εγγραφή

Για συμμετοχή στη Δράση και πρόσβαση στα εργαλεία του eTwinning, αρκεί 

ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα του eTwinning: www.etwinning.net
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Εγγραφή στο eTwinning

Εγγραφή στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου: www.etwinning.net
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Προ-εγγραφή

Καλώς ήλθατε στην προ-εγγραφή του eTwinning. Παρακαλούμε

συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες για εσάς και το σχολείο σας.

Θα σας αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης που θα επικυρώνει την

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο σύστημα. Αφού επιβεβαιώσετε την προ-

εγγραφή σας, θα μπορείτε να ολοκληρώσετε το δεύτερο μέρος της 

διαδικασίας εγγραφής.
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Διαδικασία εγγραφής

Αφιερώστε χρόνο στο προφίλ σας (όνομα

με λατινικούς χαρακτήρες, φωτογραφία κτλ)

Αναζητήστε τους εταίρους σας και

προσθέστε τους στις επαφές σας
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Οδηγίες περιήγησης: www.etwinning.net

1. Συνδεθείτε

2. Επιλέξτε από τους κύκλους αριστερά το  Εtwinning live

3. Πηγαίνετε στο «Partners Forum»

4. Επιλέξτε την ετικέτα με το επιθυμητό πρόγραμμα και ηλικιακή ομάδα 
μαθητών

http://www.etwinning.net/


Οδηγίες περιήγησης:

5. Περιηγηθείτε στις αναρτήσεις εκπαιδευτικών από σχολεία της 
Ευρώπης. Ανακαλύψτε τις προτάσεις / προσκλήσεις για νέες 
συνεργασίες.    

6. Αν επιθυμείτε να προτείνετε τη δική σας ιδέα ή να αναζητήσετε 
εταίρους που θα ταιριάζουν στο προφίλ σας, μεταβείτε στην ετικέτα 
«Δημιουργεία νέου μηνύματος» και περιγράψτε την πρόταση σας.















2.



Τι είναι το School Education Gateway ;

Το School Education Gateway, είναι μια πολυγλωσσική διαδικτυακή πλατφόρμα για 

εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες, ερευνητές, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται στη 

σχολική εκπαίδευση

www.etwinning.net 2
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Τι προσφέρει :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – με νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα, στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα 
γνώμης από ειδικούς, συνεντεύξεις, ενημερωμένα δημοσιεύματα και παραδείγματα 
πρακτικών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – όπως εκθέσεις από πρόσφατες έρευνες, διδακτικά υλικά που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιμορφωτικών 
μαθημάτων και την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία, .
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – με το Teacher Academy, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά 
μαθήματα που δημιούργησε η ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων μας, καθώς επίσης 
διαδικτυακά σεμινάρια και διδακτικά υλικά.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Erasmus+, που αποτελούνται από τρία πρακτικά εργαλεία (κατάλογος 
μαθημάτων, κατάλογος ευκαιριών κινητικότητας και αναζήτηση στρατηγικών συμπράξεων) 



https://www.schooleducationgateway.eu/



Οδηγίες περιήγησης:

1. Συνδεθείτε

2. Επιλέξτε την Κατηγορία «Ευκαιρίες Erasmus+»

3. Πηγαίνετε στο «Κατάλογος μαθημάτων»

4. Επιλέξτε «Προβολή χάρτη» για προτάσεις σεμιναρίων ανά χώρα ή 

«Αναζήτηση μαθημάτων» για έρευνα ανά θεματική με λέξεις κλειδιά











3. 



Erasmus+ Project Results Platform

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Έργου Erasmus+ Erasmus+ Project 
Results Platform παραθέτει όλα τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα έργα 
Erasmus+ και τους εμπλεκόμενους εταίρους. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα ανά χώρα ή κατά λέξη-κλειδί 
ή συνδυασμό και των δύο



https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/



Επιλέξτε το Project Overview

Διαλέξτε πρόγραμμα και έτος 

Κατεβάστε τα αρχεία με τα εγκεκριμένα σχέδια



4. Εκπαίδευση ενηλίκων

•https://epale.ec.europa.eu/el

5. ΝΕΟΛΑΙΑ

•www.salto-youth.net/tools/otlas-
partner-finding/

https://epale.ec.europa.eu/elps://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/






6. Εθνικοί Φορείς διαχείρισης Erasmus+

Εάν θέλετε να περιορίσετε τους οργανισμούς ανά χώρα :

• επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Εθνικών Φορέων

• αναζητήστε διαθέσιμες επιλογές. 



https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-
agencies



7. Δραστηριότητες Διακρατικής Συνεργασίας ή TCA.

Οι Εθνικοί Φορείς σε όλη την Ευρώπη οργανώνουν χρηματοδοτούμενες 
διεθνείς συναντήσεις που ονομάζονται Δραστηριότητες Διακρατικής 
Συνεργασίας ή TCA. 
•Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο 
Erasmus+
•επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την εργασία για νέους. 
•προορίζονται ειδικά για την εύρεση συνεργατών και την ανάπτυξη 
ιδεών έργων. 



https://salto-et.net/about_us/



Facebook 
groups

Προσωπικά 
Δίκτυα
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Προσωπικά Δίκτυα

Αξιοποιείστε τα δικά σας δίκτυα. 

• Έχουν συμμετάσχει άλλοι οργανισμοί στον τομέα σας σε διεθνή έργα;

• Θα μπορούσαν να σας φέρουν σε επαφή με τους συνεργάτες τους;

• Είναι σε θέση να προτείνουν έναν άλλο οργανισμό που 
δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα ή χώρα –

Σύντομα κατάλογος με την αποτύπωση της εμπειρίας 
εκπαιδευτικών της Κρήτης από τη συμμετοχή τους σεμινάρια ΚΑ1 
- Google forme ΠΔΕ Κρήτης





Κοινωνικά δίκτυα

Εάν εσείς ή ο οργανισμός σας χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης :

• περιγράψτε το είδος του συνεργάτη που αναζητάτε 

• ζητήστε από τους ακόλουθούς σας να σας προτείνουν. 

Πολλοί συνεργάτες του έργου έχουν συνδεθεί αρχικά μέσω ιστοτόπων
όπως το LinkedIn, το Facebook και το Twitter.



Β. Τεχνικές – Μικρά μυστικά

1
• Για να ξεκινήσετε: Έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα

2

• Αφιερώστε χρόνο για να χτίσετε και να 
εκτιμήσετε την εταιρική  σχέση

3
• Δοκιμάστε την Αντίστροφη αναζήτηση



Ξεκάθαρη ιδέα

Συντάξτε μια σύντομη ανακοίνωση που να συνοψίζει αυτό που 

ψάχνετε – αυτό θα σας βοηθήσει να εστιάσετε σε αυτό που 

πρέπει να βρείτε!



Χρόνος για χτίσιμο εταιρικής σχέσης

Μόλις δημιουργήσετε μια πρώτη επαφή και διασύνδεση με έναν 
οργανισμό:

• αφιερώστε χρόνο για να επικοινωνήσετε και να αναπτύξετε μια σχέση 
με τα μέλη του
• ρωτήσετε σε ποια έργα έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν και τι έμαθαν 
από αυτά. 
• μάθετε ποιες είναι οι θεματικές που τον ενδιαφέρουν και οι στόχοι για 
ένα νέο έργο; 

• Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας που προτιμούν; 



Χρόνος για εκτίμηση εταιρικής σχέσης

Παρατηρείστε αν είναι συνεπείς ως προς τις αρχικές δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνουν (π.χ. έγκαιρη απάντηση σε μηνύματα –
τήρηση προγράμματος επικοινωνίας).

• μελετήστε διεξοδικά την ιστοσελίδα του

• αναζητήστε για σχόλια παλιών συνεργατών



Αντίστροφη αναζήτηση

Αντί να ψάξετε εταίρους σε πλατφόρμες που προτείνουν σεμινάρια, 

επιχειρείστε να αναζητήσετε ευκαιρίες επιμόρφωσεις που προσφέρουν 

ιδρύματα, ή διεθνείς φορείς της δικής σας επιλογής χωρίς απαραίτητη 

παρουσία & συμμετοχή σε πλατφόρμες.

Π.χ. ESA – CERN – Παν/μιακα & ερευνητικά Ιδρύματα – Βιβλιοθήκες –

Μουσεία – Διεθνείς φορείς κλπ  




