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ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

12 Απριλίου 2021 

 

Θέμα: Πρόσκληση για σύσταση νέου σώματος πρεσβευτών eTwinning Κύπρου 2021 – 2023 
 

Στα πλαίσια της Δράσης eTwinning του Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη 

δημιουργία νέου Εθνικού σώματος «Πρεσβευτών eTwinning». 

 

Θητεία: Από 01/06/2021 – 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης  

 

Αριθμός θέσεων: Έντεκα (11), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή 

θέσεων» 

 

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες 

 

 Παρακολούθηση της προόδου των έργων eTwinning που δημιουργούν και υλοποιούν τα σχολεία 

και οι εκπαιδευτικοί στην επαρχία υπό την ευθύνη τους 

 

 Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην επαρχία υπό την 

ευθύνη τους 

 

 Διεξαγωγή τουλάχιστον ενός εργαστηρίου eTwinning με θέμα τη χρήση των εργαλείων της 

πλατφόρμας του eTwinning, εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την 

παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ποιοτικών έργων eTwinning  

 

 Οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδεύσεων για σκοπούς ενημέρωσης/εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

που δραστηριοποιούνται στη Δράση eTwinning 

 

 Καταχώρηση των εκπαιδεύσεων και των συμμετοχών σε εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια, στα 

οποία έχουν εμπλακεί, στην πλατφόρμα της Δράσης 

 

 Αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης για ολοκλήρωση της εγγραφής εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα  

 

 Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning σε εθνικό επίπεδο 

 

 Αξιολογήσεις Ευρωπαϊκών έργων eTwinning σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη 

 

Οι πρεσβευτές θα αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Σε 

περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω καθήκοντα-αρμοδιότητες θα αντικαθίστανται. 
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Οφέλη 

 

 Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που 

πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

 

 Προβλέπεται αναγνώριση της συνεισφοράς των πρεσβευτών στη Δράση σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο με πιστοποιητικά συμμετοχής  

 

 

Κάλυψη εξόδων – αντιμισθία για υπηρεσίες  

 

 Προβλέπεται ετήσια αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών (που καθορίζονται 

στο σημείο «καθήκοντα-αρμοδιότητες» της παρούσας πρόσκλησης) στην Εθνική Υπηρεσία 

Υποστήριξης 

 

 Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που 

πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

 

 Καλύπτονται τα έξοδα επιμόρφωσης των πρεσβευτών στο εξωτερικό 

 

 Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών εντός Κύπρου για σκοπούς προώθησης της 

Δράσης 

 

 Προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση για τη διεξαγωγή εργαστηρίων/διαδικτυακών 

εκπαιδεύσεων και την αξιολόγηση έργων eTwinning σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω: 

1. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που υπηρετούν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία εγκεκριμένα 

από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Εκπαιδευτικοί με απόσπαση 

δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.   

 

2. Ενεργός συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο συνεργασίες eΤwinning κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ημερολογιακών ετών (2020, 2019, 2018). 

 

3. Γνώση Ελληνικής Γλώσσας κατάλληλα τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα αποδεκτά κριτήρια από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 

4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας κατάλληλα τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα αποδεκτά κριτήρια από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.   

 

5. Τεκμηριωμένη γνώση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως 

αυτή αξιοποιείται μέσα από την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (για 

παράδειγμα τίτλος σπουδών με εστίαση στα ΤΠΕ, σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό για ΤΠΕ 

είτε eTwinning είτε άλλα σεμινάρια επιμόρφωσης, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ΤΠΕ). Για τους εκπαιδευτικούς με την ειδικότητα της Πληροφορικής δεν απαιτείται 

τεκμηρίωση.    
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6. Διακρίσεις σε έργα eTwinning με Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας, Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας και 

Ευρωπαϊκά Βραβεία θα αποτελούν πλεονέκτημα. 

 

Κατανομή θέσεων ανά επαρχία 

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ  3 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σύμφωνα με την κατανομή, το ΙΔΕΠ Διά Βίου 

Μάθησης διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες επαρχίες. 

 

Διευκρίνηση: 

 

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και διαμένουν σε  επαρχία  στην  οποία   

υποβάλλουν αίτηση. 

 

Σε περίπτωση, όμως, που δεν υπάρχουν αιτήσεις από εκπαιδευτικούς της επαρχίας, πιθανό να επιλεγούν 

εκπαιδευτικοί γειτονικών επαρχιών οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με βάση τη βαθμολογία 

τους. 

 

Η επιλογή των πρεσβευτών θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 

eTwinning με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται πιο κάτω. 

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο σύνδεσμο: https://forms.gle/SYQkv1FeHAn1VZBj9  

 

Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο, θα υπολογιστούν τα μόρια κάθε αίτησης, 

σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων θα κληθούν όσοι έχουν επιλεγεί ανά επαρχία να 

υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΤΠΕ, ξένων γλωσσών, αντίγραφα διακρίσεων κλπ). Σε 

περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει στην αίτησή 

του ή τα αποστείλει μετά τη σχετική τελική προθεσμία, η θέση θα καλύπτεται αυτόματα από επιλαχόντα. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 02/05/2021, ώρα 12 τα μεσάνυκτα. 

 

 Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους 

εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 

23/05/2021. 

https://forms.gle/SYQkv1FeHAn1VZBj9
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Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο νέο εθελοντικό σώμα πρεσβευτών eTwinning Κύπρου θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: www.etwinning.org.cy. Οι επιλεχθέντες πρεσβευτές θα ενημερωθούν 

τηλεφωνικώς και γραπτώς. 

 

Η κατοχή όλων των απαιτήσεων του πίνακα μοριοδότησης πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα από τους 

υποψηφίους. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης δύναται να διεξάγει τη δέουσα έρευνα για τη διαπίστωση της 

κατοχής των απαιτούμενων προσόντων, στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να ζητήσει διευκρινίσεις ή και 

πρόσθετα τεκμήρια από τους αιτητές. 

 

Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής για τους πρεσβευτές 

 
Α/Α Κριτήριο Μοριοδότηση 

1 Ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα eTwinning τα τελευταία τρία (3) 

χρόνια 

2 έργα = 1 

Μέχρι 3 έργα = 2 

Μέχρι 4 έργα = 3 

Περισσότερα από 4 έργα = 4  

2 Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας τα τελευταία τρία (3) χρόνια 2 για κάθε ετικέτα 

3 Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας τα τελευταία τρία (3) χρόνια 3 για κάθε ετικέτα 

4 Eυρωπαϊκά Βραβεία τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια 4 για κάθε βραβείο 

5 Γνώση Ελληνικής γλώσσας Άριστη γνώση = 2 

Πολύ καλή γνώση = 1 

6 Γνώση Αγγλικής γλώσσας  Άριστη γνώση = 2 

Πολύ καλή γνώση = 1 

7 Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας  Άριστη γνώση = 1.5 

Πολύ καλή γνώση = 1 

Καλή γνώση = 0.5 

8 Ενασχόληση – Συμμετοχή σε Συμπράξεις ΚΑ229 και άλλα 

Ευρωπαϊκά/διεθνή έργα  

Μέχρι 3 συμπράξεις = 1 

Περισσότερες από 3 συμπράξεις = 2 

9 Επιμόρφωση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  1 

10 Συμμετοχή σε επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν από την Κεντρική 

ή/και Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης διά ζώσης ή/και διαδικτυακά 

μέσω της πλατφόρμας eTwinning 

1 επιμόρφωση = 1 

Περισσότερες από 2 = 2 

11 Συμμετοχή σε eTwinning Groups πριν την προκήρυξη της παρούσας 
Πρόσκλησης 

Μέχρι 2 eTwinning Groups = 1 

Περισσότερα από 3 eTwinning 
Groups = 2 

Απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα της αίτησης: 

12 Άλλα στοιχεία που κρίνετε σημαντικά για την επιλογή σας ως 
πρεσβευτής 

Αξιολόγηση σε περίπτωση 
ισοβαθμίας 

13 Λόγοι συμμετοχής – Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να επιλεγείτε ως 
πρεσβευτής της δράσης 

Αξιολόγηση σε περίπτωση 
ισοβαθμίας 

 

Σημειώνεται ότι για τα Κριτήρια  5, 6, 7, 8, 9, 10 δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο απόκτησής τους. 

 

http://www.etwinning.org.cy/

