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ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΠΕ05  

ΤΠΕΤΚ. ΠΡΟΩΚΘΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΕ ΚΡΘΣΘ 



• Περίγραμμα Νζου Erasmus+

• Βαςικι Δράςθ 2  - Προτεραιότθτεσ – τόχοι/τομζα 

• υμπράξεισ υνεργαςίασ

• υμπράξεισ Μικρισ Κλίμακασ

• Κριτιρια – τόχοι

• Αίτθςθ - Αναηιτθςθ εταίρων 



Γενικόσ τόχοσ του
προγράμματοσ Erasmus+

Να υποςτθρίξει τθν εκπαιδευτικι,
επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ
των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν
εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία 
και τον ακλθτιςμό, ςτθν Ευρϊπθ και
πζραν αυτισ, ςυμβάλλοντασ κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθ
δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ, 
τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν 
κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και τθσ ενεργοφ 
ςυμμετοχισ ςτα κοινά.



Xαρακτθριςτικά του προγράμματοσ
Erasmus+ 2021-2017

• Προςταςία, υγεία και αςφάλεια ςυμμετεχόντων

• Πολυγλωςςία

• Διεκνισ διάςταςθ

• Αναγνϊριςθ και επικφρωςθ των δεξιοτιτων και των 

επαγγελματικϊν προςόντων

• Γνωςτοποίθςθ των ςχεδίων και των αποτελεςμάτων για 

μεγιςτοποίθςθ αντίκτυπου

• Τποχρζωςθ ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε εκπαιδευτικό υλικό

Erasmus+

• Ανοιχτι πρόςβαςθ ςτθν ζρευνα και τα δεδομζνα



Θ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΚΑΛΤΠΣΕΛ ΣΛ ΑΚΟΛΟΤΚΕ ΔΡΑΕΛ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+:
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Μακθςιακι 
κινθτικότθτα 

ατόμων

υνεργαςία 
μεταξφ 

οργανιςμϊν και 
ιδρυμάτων

Ενίςχυςθ ςε 
κζματα 

μεταρρφκμιςθσ 
Πολιτικισ



Βαςικοί Άξονεσ – Οριηόντιεσ Προτεραιότθτεσ

Περιβάλλον και 
καταπολζμθςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ

Ανάπτυξθ γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και

ςυμπεριφορϊν όςον 
αφορά τθν κλιματικι 

αλλαγι και τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ

Ζνταξθ και
πολυμορφία

Προϊκθςθ των ίςων 
ευκαιριϊν και τθσ 
πρόςβαςθσ, τθσ

ζνταξθσ, τθσ
πολυμορφίασ και τθσ 

δικαιοςφνθσ

Ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ

Αξιοποίθςθ δυναμικοφ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για 

τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ, ανάπτυξθ

ψθφιακϊν δεξιοτιτων

Κοινζσ αξίεσ,
ςυμμετοχι ςτα κοινά

Αντιμετϊπιςθ τθσ 
περιοριςμζνθσ

ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν ςτισ 
δθμοκρατικζσ

διαδικαςίεσ, ενεργι 
ςυμμετοχι ςτθ ηωι 

τθσ κοινότθτασ



Βαςικι Δράςθ 2



Προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ 
ΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

Αντιμετϊπιςθ του μακθςιακοφ 
μειονεκτιματοσ, τθσ πρόωρθσ 
εγκατάλειψθσ του ςχολείου και 
τθσ χαμθλισ επάρκειασ ςε 
βαςικζσ δεξιότθτεσ

Τποςτιριξθ των 
εκπαιδευτικϊν, των 
διευκυντϊν ςχολείων και 
άλλων εκπαιδευτικϊν 
επαγγελμάτων

Αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε 
διαςυνοριακι μακθςιακι 
κινθτικότθτα

Προϊκθςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ 
για τθ διδαςκαλία και 
εκμάκθςθ γλωςςϊν:

Προϊκθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ 

αριςτείασ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των 

μακθματικϊν (STEM), και προϊκθςθ τθσ 

προςζγγιςθσ STEAM

Ανάπτυξθ υψθλισ ποιότθτασ 
ςυςτθμάτων προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ και φροντίδασ



Σομζασ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

Προςαρμογι τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ

Αφξθςθ τθσ ευελιξίασ των
ευκαιριϊν ςτον τομζα τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ

υμβολι ςτθν καινοτομία όςον 
αφορά ςτθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ

Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
ΕΕΚ

Βελτίωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ
ποιότθτασ ςτθν ΕΕΚ

Δθμιουργία και εφαρμογι
ςτρατθγικϊν διεκνοποίθςθσ για 
τουσ παρόχουσ ΕΕΚ



υμπράξεισ υνεργαςίασ

• Erasmus KA220

υμπράξεισ Μικρισ Κλίμακασ

• Erasmus KA210



υμπράξεισ ςυνεργαςίασ: 
τόχοι τθσ δράςθσ

• Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ, δραςτθριοτιτων και πρακτικϊν

• Οικοδόμθςθ ικανότθτασ οργανιςμϊν – εργαςία ςε διακρατικό/διατομεακό 
επίπεδο

• Διευκόλυνςθ του μεταςχθματιςμοφ και τθσ αλλαγισ

• Εκπλιρωςθ κοινϊν αναγκϊν και προτεραιοτιτων



Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ 12

Οι δράςεισ αναμζνεται :

o να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ,

o να φζρουν κετικά και μακροπρόκεςμα αποτελζςματα ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και ςτα άτομα που εμπλζκονται 
άμεςα ι ζμμεςα ςτισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ

o να οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ, 

o να υποςτθρίηουν τθ μεταφορά ι / και εφαρμογι καινοτόμων 
πρακτικϊν ςτο οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εκνικό ι ευρωπαϊκό 
επίπεδο.



ΤΜΠΡΑΞΕΛ ΤΝΕΡΓΑΛΑ

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Σουλάχιςτον τρεισ οργανιςμοί από τρεισ διαφορετικζσ χϊρεσ (ανϊτατοσ 
αρικμόσ: 10)

ε μια τουλάχιςτον οριηόντια προτεραιότθτα και/ιτοχευμζνεσ
δραςτθριότθτεσ

ε μια τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςχετικι με τον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ

Διάρκεια  
ςχεδίου

Από 12 ζωσ 36 μινεσ

Η διάρκεια μιασ ςφμπραξθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολογθμζνου 
αιτιματοσ, όχι όμωσ πλζον των 36 μθνϊν

Τποβολι
αίτθςθσ

Ζωσ τισ 23 Μαρτίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)



Κριτιρια χοριγθςθσ

υνάφεια του ςχεδίου προσ τουσ ςτόχουσ και 
τθσ προτεραιότθτεσ τθσ δράςθσ (30 βακμοί)

Ποιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
του ςχεδίου (20 βακμοί)

Ποιότθτα τθσ ςφμπραξθσ και των ρυκμίςεων 
ςυνεργαςίασ (20 βακμοί)

Αντίκτυποσ (30 βακμοί)



ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΘ

120 000 EUR

250 000 EUR 

400 000 EUR
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υμπράξεισ μικρισ κλίμακασ: τόχοι δράςθσ

• Προςζλκυςθ και διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε νεοειςερχόμενουσ 
και λιγότερο ζμπειρουσ οργανιςμοφσ

• τιριξθ τθσ ζνταξθσ ομάδων-ςτόχων με λιγότερεσ ευκαιρίεσ

• τιριξθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτα κοινά
και αναγωγι τθσ
ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο τοπικό επίπεδο



υνεργαςία
Nεοειςερχό  

μενοι

Δραςτθριότ  
θτεσ με 

Ευρωπαϊκι 
διάςταςθ

Λιγότερο  
ζμπειροι

Πρόςβαςθ  
χωρίσ 

φραγμοφσ

Μικρότερθ
οργανωτικι
ικανότθτα

υμπράξεισ μικρισ κλίμακασ

Μικρότερθ 
επιχοριγθςθ-

διάρκεια,
απλοφςτερεσ  
διοικθτικζσ 
απαιτιςεισ

1
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Οριςμοί – Διευκρινίςεισ

1
8

• Νεοειςερχόμενοσ οργανιςμόσ (δεν ζχει λάβει προθγουμζνωσ ςτιριξθ ςτο
πλαίςιο ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου δράςθσ που υποςτθρίηεται από αυτό το πρόγραμμα
ι το προγενζςτερο πρόγραμμα είτε ωσ ςυντονιςτισ είτε ωσ εταίροσ).

• Λιγότερο ζμπειροσ οργανιςμόσ (δεν ζχει λάβει ςτιριξθ ςτο πλαίςιο ενόσ 
ςυγκεκριμζνου τφπου δράςθσ που υποςτθρίηεται από αυτό το πρόγραμμα ι το 
προγενζςτερο πρόγραμμα πάνω από 2 φορζσ κατά τα τελευταία 7 ζτθ).

• Οι ςυμπράξεισ μικρισ κλίμακασ δεν είναι:
• Σο νζο ΚΑ229, ςυμπράξεισ μεταξφ ςχολείων

• Κινθτικότθτα (μόνο)

• υμπράξεισ ςυνεργαςίασ ςε μικρότερο μζγεκοσ



ΤΜΠΡΑΞΕΛ ΜΛΚΡΘ ΚΛΛΜΑΚΑ
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Σουλάχιςτον δυο οργανιςμοί από δυο διαφορετικζσ χϊρεσ

τοχευμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ

ε μια τουλάχιςτον οριηόντια προτεραιότθτα και/ι

ε μια τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςχετικι με τον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ

Διάρκεια  
ςχεδίου

Από 6 ζωσ 24 μινεσ

Η διάρκεια μιασ ςφμπραξθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολογθμζνου
αιτιματοσ, όχι όμωσ πλζον των 36 μθνϊν

Τποβολι 
αίτθςθσ –
ζναρξθ ςχεδίων

Α. ζωσ τισ 23 Μαρτίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)

Β. ζωσ τισ 4 Οκτωβρίου, 12:00 το μεςθμζρι (ϊρα Βρυξελλϊν)



ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΘ

30.000
Ι 

60.000
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Οι αιτοφντεσ επιλζγουν μεταξφ των 2 προκακοριςμζνων ποςϊν αναλόγωσ των δραςτθριοτιτων
που επικυμοφν να υλοποιιςουν και των αποτελεςμάτων που επικυμοφν να επιτφχουν:

Ενιαία κατ’ αποκοπιν ποςά

Κανόνεσ
χρθματοδότθςθσ

30.000 € 60.000 €

21

ι

Οι αιτοφντεσ πρζπει να επιλζξουν το ποςό που ταιριάηει καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τουσ, διαςφαλίηοντασ 
παράλλθλα τθν αποδοτικι χριςθ των κονδυλίων και τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ (δθλαδι 
οι προχπολογιςμοί των ςχεδίων αναμζνεται να ςυμπλθρωκοφν και με άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ)



ΣΑΔΛΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ

Εφαρμογι  δραςτθριοτιτων 

Προετοιμαςία

χεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων, πρόγραμμα εργαςιϊν Πρακτικζσ διευκετιςεισ με εταίρουσ & ομάδεσ ςτόχουσ 

χεδιαςμόσ 

Κακοριςμόσ αναγκϊν, ςτόχων,   προςδοκόμενων αποτελεςμάτων, τυπολογία δραςτθριοτιτων

Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ΠΔΕ Κριτθσ 22Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων 
Αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων & αντίκτυπου, διάδοςθ αποτελεςμάτων & χριςθ  



Περιγραφι ςχεδίου 1/2
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ΣΟΧΟΙ

ΔΡΑΕΙ

ΑΠΟΣΕΛΕ
ΜΑΣΑ



Περιγραφι ςχεδίου 2/2
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ΤΝΟΧΗ 

ΣΟΧΩΝ -ΔΡΑΕΩΝ -ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ



Σηραηηγικός Σχεδιαζμός!

Ο ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ξεκινάει απαντώντασ ςε (3) βαςικά 
ερωτήματα: 

1.Που βριςκόμαςτε; 

2.Που κζλουμε να πάμε; 

3.Πωσ κα πάμε εκεί;



Εργαλεία τρατθγικοφ 

χεδιαςμοφ – SWOT Ανάλυςθ

Σο αρκτικόλεξο SWOT προκφπτει από τισ αγγλικζσ λζξεισ: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats (δυνατά ςθμεία, αδφνατα ςθμεία, ευκαιρίεσ, απειλζσ)



Οι τόχοι…

Συγκεκριμένοι

Μετρήσιμοι

Ευικτοί - Συμυωνημένοι

Σχετικοί - Ρεαλιστικοί

Χρονικά καθορισμένοι



ΣΟΧΟΛ



Κριτιρια αξιολόγθςθσ

υνάφεια του ςχεδίου προσ τουσ ςτόχουσ και 
τθσ προτεραιότθτεσ τθσ δράςθσ (30 βακμοί)

Ποιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
του ςχεδίου (30 βακμοί)

Ποιότθτα τθσ ςφμπραξθσ και των ρυκμίςεων 
ςυνεργαςίασ (20 βακμοί)

Αντίκτυποσ (20 βακμοί)



Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

υνάφεια του ςχεδίου (30 
μονάδεσ)

Ποιότθτα του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ 

υλοποίθςθσ του

χεδίου (30 μονάδεσ)

Ποιότθτα τθσ

ςφμπραξθσ και των

ρυκμίςεων

υνεργαςίασ (20 μονάδεσ)

Αντίκτυποσ (20 μονάδεσ)

*Σουλάχιςτον 60 μονάδεσ και το ιμιςυ τθσ βακμολογίασ του κάκε κριτθρίου. 14

τόχοι και προτεραιότθτεσ
Προφίλ, πείρα,
δραςτθριότθτεσ 
Προςτικζμενθ αξία

τόχοι - Δραςτθριότθτεσ
Μεκοδολογία 
Ψθφιακά εργαλεία 
Πράςινεσ πρακτικζσ

Κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ 
εταίρων

Κατανομι κακθκόντων
Μθχανιςμοί ςυντονιςμοφ 
και επικοινωνίασ

Ενςωμάτωςθ 
αποτελεςμάτων 
Θετικόσ αντίκτυποσ
Αξιολόγθςθ-κοινοποίθςθ
των αποτελεςμάτων



Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ (1/3)

Ποιοσ 
υποβάλλει;

• υντονιςτισ εκ μζρουσ τθσ ςφμπραξθσ

Ποιοι είναι 
επιλζξιμοι;

• Οποιοςδιποτε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ που εδρεφει ςε Χϊρα του
Προγράμματοσ

• Ατομικζσ επιχειριςεισ δεν είναι επιλζξιμεσ

• Κατάλλθλοι και διαφορετικοί εταίροι

Πόςοι
ςυμμετζχουν;

• Σουλάχιςτον 2 φορείσ από 2 διαφορετικζσ Χϊρεσ του Προγράμματοσ

• Δεν υπάρχει ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων

• Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί πρζπει να προςδιορίηονται
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Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ (2/3)

Προτεραιότθτεσ

• Είτε μια οριηόντια προτεραιότθτα ι/και

• Μια τομεακι προτεραιότθτα

Αίτθςθ

• Αίτθςθ ςτθν Εκνικι Μονάδα του υντονιςτι

• Η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μό ν ο μ ί α  αίτθςθ

Σόποσ

• τισ χϊρεσ των οργανιςμϊν που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο

•τθν ζδρα ενόσ κεςμικοφ οργάνου τθσ Ε.Ε. (Βρυξζλλεσ, Φρανκφοφρτθ, 
Λουξεμβοφργο, τραςβοφργο και Χάγθ), με επαρκι αιτιολόγθςθ
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• Περιγραθή τεδίοσ

Project Description
• Εηαίροι/Ρσθμίζεις σνεργαζίας

Participating Organizations/
Cooperation arrangements 

• Δραζηηριόηηηες

Activities
• Προϋπολογιζμός

Budget
• Ανηίκησπος / Παρακολούθηζη

Impact – Follow up 

Αίηηζη

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/




























Σεχνικζσ & Πλατφόρμεσ Αναηιτθςθσ Εταίρων 



Α. Πλατφόρμεσ  - Δίκτυα

• Επίςθμεσ πλατφόρμεσ τθσ Ε.Ε.

• Εκνικοί Φορείσ διαχείριςθσ Erasmus+

• Kοινωνικά δίκτυα

• Προςωπικά δίκτυα

• Δραςτθριότθτεσ Διακρατικισ υνεργαςίασ 



Πλατυόρμες – Εσρωπαϊκά Δίκτσα



1. eTwinning 2. School Education 
Gateway

3. Πλατφόρμα 
Αποτελεςμάτων

χεδίων Erasmus+ 

4. Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων Erasmus+
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ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΣΑΛΡΩΝ

5. Νεολαία 6. Επιμόρφωςθ -
υνεργαςία

7. Εκνικοί Φορείσ 
Διαχείριςθσ Erasmus+
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Σιείναι το eTwinning;

Παλεπξωπαϊθή θνηλόηεηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε νπνία πξνωζεί ηε ζρνιηθή ζπλεξγαζία 

ζηελ Επξώπε κέζω ηεο ρξήζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληώλ (ΤΠΕ)

Πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ζπλεξγαζίεο ζε 31 δηαθνξεηηθέο γιώζζεο θαη 44  

Σπκκεηέρνπζεο ρώξεο

eTwinning plus ρώξεο: Αξκελία, Αδεξκπαϊηδάλ, Γεωξγία, Μνιδαβία, Τπλεζία, Οπθξαλία,  

Ινξδαλία θαη Λίβαλνο

www.etwinning.net 5
2

http://www.etwinning.net/


Δυνατότθτεσ

Πξνωζεί ειεθηξνληθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε έλα κεγάιν δίθηπν εθπαηδεπηηθώλ

Επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (κε θπζηθή παξνπζία θαη δηαδηθηπαθά)

Δηαζέηεη δωξεάλ εθπαηδεπηηθό πιηθό  

Παξέρεη ζπκβνπιέο, ηδέεο θαη εξγαιεία

Παξέρεη έκπξαθηα παξαδείγκαηα θαη ηδέεο ζπλεξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Επξώπε

Πξνωζεί ηελ ρξήζε λέωλ ηερλνινγηώλ

www.etwinning.net
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eTwinning &  

KA1/KA2

www.etwinning.net
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Σρόποι αξιοποίθςθσ του eT για υμπράξεισ Μικρισ 
Κλίμακασ Βαςικισ Δράςθσ 2

Εξγαιείν γηα ηελ εμεύξεζε εηαίξωλ/ζρνιείωλ (eTwinning Live)

Εξγαιείν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκπξαμεο (Twinspace)

Εξγαιείν παξνπζίαζεο θαη δηάρπζεο απνηειεζκάηωλ

www.etwinning.net
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Δθμιουργία 
λογαριαςμοφ

www.etwinning.net

http://www.etwinning.net/


Εγγραφι

Ηλεκτρονική Εγγραυή

Γηα ζπκκεηνρή ζηε Δξάζε θαη πξόζβαζε ζηα εξγαιεία ηνπ eTwinning, αξθεί 

ειεθηξνληθή εγγξαθή ζηελ πιαηθόξκα ηνπ eTwinning: www.etwinning.net

www.etwinning.net
57

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


Εγγραυή στο eTwinning

Εγγξαθή ζηελ πιαηθόξκα κέζω ηνπ ζπλδέζκνπ: www.etwinning.net

www.etwinning.net
58
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Προ-εγγραφι

Καιώο ήιζαηε ζηελ πξν-εγγξαθή ηνπ eTwinning. Παξαθαινύκε

ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο γηα εζάο θαη ην ζρνιείν ζαο.

Θα ζαο απνζηαιεί έλα email επηβεβαίωζεο πνπ ζα επηθπξώλεη ηελ

ειεθηξνληθή ζαο δηεύζπλζε ζην ζύζηεκα. Αθνύ επηβεβαηώζεηε ηελ πξν-

εγγξαθή ζαο, ζα κπνξείηε λα νινθιεξώζεηε ην δεύηεξν κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο εγγξαθήο.

www.etwinning.net
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Οδθγίεσ περιιγθςθσ:www.etwinning.net

1. υνδεκείτε

2. Επιλζξτε από τουσ κφκλουσ αριςτερά το  Εtwinning live

3. Πθγαίνετε ςτο «Partners Forum»

4. Επιλζξτε τθν ετικζτα με το επικυμθτό πρόγραμμα και θλικιακι ομάδα μακθτϊν

http://www.etwinning.net/


Οδθγίεσ περιιγθςθσ:

5. Περιθγθκείτε ςτισ αναρτιςεισ εκπαιδευτικϊν από ςχολεία τθσ Ευρϊπθσ. Ανακαλφψτε τισ προτάςεισ / προςκλιςεισ 
για νζεσ ςυνεργαςίεσ.    

6. Αν επικυμείτε να προτείνετε τθ δικι ςασ ιδζα ι να αναηθτιςετε εταίρουσ που κα ταιριάηουν ςτο προφίλ ςασ, 
μεταβείτε ςτθν ετικζτα «Δθμιουργία νζου μθνφματοσ» και περιγράψτε τθν πρόταςθ ςασ.















2.



Σιείναι το School Education Gateway ;

Σο School Education Gateway, είναι μια πολυγλωςςικι διαδικτυακι πλατφόρμα για 

εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ θγζτεσ, ερευνθτζσ, επιμορφωτζσ εκπαιδευτικϊν, 

υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικϊν και άλλουσ επαγγελματίεσ που απαςχολοφνται ςτθ 

ςχολικι εκπαίδευςθ

www.etwinning.net 6
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Σι προςφζρει :

ΕΝΘΜΕΡΩΘ – με νζο περιεχόμενο κάκε εβδομάδα, ςτο οποίο περιλαμβάνονται άρκρα γνϊμθσ από ειδικοφσ, 

ςυνεντεφξεισ, ενθμερωμζνα δθμοςιεφματα και παραδείγματα πρακτικϊν.

ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ ΠΟΡΟΤ – όπωσ εκκζςεισ από πρόςφατεσ ζρευνεσ, διδακτικά υλικά που δθμιουργικθκαν κατά τθ 

διάρκεια Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και επιμορφωτικϊν μακθμάτων και τθν Ευρωπαϊκι Εργαλειοκικθ για τα 

χολεία, .

ΕΠΛΜΟΡΦΩΘ – με το Teacher Academy, το οποίο προςφζρει δωρεάν διαδικτυακά μακιματα που δθμιοφργθςε θ ειδικι 

ομάδα εμπειρογνωμόνων μασ, κακϊσ επίςθσ διαδικτυακά ςεμινάρια και διδακτικά υλικά.

ΕΤΚΑΛΡΛΕ Erasmus+, που αποτελοφνται από τρία πρακτικά εργαλεία (κατάλογοσ μακθμάτων, κατάλογοσ ευκαιριϊν 

κινθτικότθτασ και αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων) 



https://www.schooleducationgateway.eu/





3. 



Erasmus+ Project Results Platform

Η Πλατφόρμα Αποτελεςμάτων Ζργου Erasmus+ Erasmus+ Project Results Platform παρακζτει όλα τα τρζχοντα και 
ολοκλθρωμζνα ζργα Erasmus+ και τουσ εμπλεκόμενουσ εταίρουσ. 

Μπορείτε να περιθγθκείτε ςτθν πλατφόρμα ανά χϊρα ι κατά λζξθ-κλειδί ι ςυνδυαςμό και των δφο



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



Επιλζξτε το Project Overview

Διαλζξτε πρόγραμμα και ζτοσ 

Κατεβάςτε τα αρχεία με τα εγκεκριμζνα ςχζδια



4. Εκπαίδευςθ ενθλίκων

•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/
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6. Εκνικοί Φορείσ διαχείριςθσ Erasmus+

Εάν κζλετε να περιορίςετε τουσ οργανιςμοφσ ανά χϊρα :

• επιςκεφκείτε τισ ιςτοςελίδεσ των αντίςτοιχων Εκνικϊν Φορζων

• αναηθτιςτε διακζςιμεσ επιλογζσ. 



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



7. Δραςτθριότθτεσ Διακρατικισ υνεργαςίασ ι TCA.

Οι Εκνικοί Φορείσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ οργανϊνουν χρθματοδοτοφμενεσ διεκνείσ 
ςυναντιςεισ που ονομάηονται Δραςτθριότθτεσ Διακρατικισ υνεργαςίασ ι TCA. 

•Ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςτο Erasmus+

•επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν 
εργαςία για νζουσ. 

•προορίηονται ειδικά για τθν εφρεςθ ςυνεργατϊν και τθν ανάπτυξθ ιδεϊν ζργων. 



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



Facebook 
groups

Προςωπικά 
Δίκτυα

84



Προςωπικά Δίκτυα

Αξιοποιείςτε τα δικά ςασ δίκτυα

• Ζχουν ςυμμετάςχει άλλοι οργανιςμοί ςτον τομζα ςασ ςε διεκνι ζργα;

• Θα μποροφςαν να ςασ φζρουν ςε επαφι με τουσ ςυνεργάτεσ τουσ;

• Είναι ςε κζςθ να προτείνουν ζναν άλλο οργανιςμό που δραςτθριοποιείται ςτον ίδιο 
τομζα ι χϊρα –



Κοινωνικά δίκτυα

Εάν εςείσ ι ο οργανιςμόσ ςασ χρθςιμοποιείτε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ :

• περιγράψτε το είδοσ του ςυνεργάτθ που αναηθτάτε 

• ηθτιςτε από τουσ ακόλουκοφσ ςασ να ςασ προτείνουν. 

Πολλοί ςυνεργάτεσ του ζργου ζχουν ςυνδεκεί αρχικά μζςω ιςτοτόπων όπωσ το 
LinkedIn, το Facebook και το Twitter.



Β. Σεχνικζσ – Μικρά μυςτικά

1
• Για να ξεκινιςετε: Ζχετε μια ξεκάκαρθ ιδζα

2

• Αφιερϊςτε χρόνο για να χτίςετε και να 
εκτιμιςετε τθν εταιρικι  ςχζςθ

3
• Δοκιμάςτε τθν Αντίςτροφθ αναηιτθςθ



Ξεκάκαρθ ιδζα

υντάξτε μια ςφντομθ ανακοίνωςθ που να ςυνοψίηει αυτό που ψάχνετε –

αυτό κα ςασ βοθκιςει να εςτιάςετε ςε αυτό που πρζπει να βρείτε!



Χρόνοσ για χτίςιμο εταιρικισ ςχζςθσ

Μόλισ δθμιουργιςετε μια πρϊτθ επαφι και διαςφνδεςθ με ζναν οργανιςμό:

• αφιερϊςτε χρόνο για να επικοινωνιςετε και να αναπτφξετε μια ςχζςθ με τα μζλθ του
• ρωτιςετε ςε ποια ζργα ζχουν ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν και τι ζμακαν από αυτά. 
• μάκετε ποιεσ είναι οι κεματικζσ που τον ενδιαφζρουν και οι ςτόχοι για ζνα νζο ζργο; 

• Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίασ που προτιμοφν; 



Χρόνοσ για εκτίμθςθ εταιρικισ ςχζςθσ

Παρατθρείςτε αν είναι ςυνεπείσ ωσ προσ τισ αρχικζσ δεςμεφςεισ 
που αναλαμβάνουν (π.χ. ζγκαιρθ απάντθςθ ςε μθνφματα –
τιρθςθ προγράμματοσ επικοινωνίασ).

• μελετιςτε διεξοδικά τθν ιςτοςελίδα του

• αναηθτιςτε για ςχόλια παλιϊν ςυνεργατϊν



Αντίςτροφθ αναηιτθςθ

Αντί να ψάξετε εταίρουσ ςε πλατφόρμεσ, επιχειρείςτε να αναηθτιςετε ευκαιρίεσ 

ςυνεργαςίασ με ιδρφματα, ι διεκνείσ φορείσ τθσ δικισ ςασ επιλογισ χωρίσ απαραίτθτθ 

παρουςία & ςυμμετοχι ςε πλατφόρμεσ.

Π.χ. ESA – CERN – Παν/μιακα & ερευνθτικά Ιδρφματα – Βιβλιοκικεσ – Μουςεία –

Διεκνείσ φορείσ κλπ  




