
1

✓ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ.

✓ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ CHAT, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ,
ΔΕ ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ.

✓ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ. 

✓ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΕ ΘΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ.  

✓ ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΙΔΕΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ
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Eπιμόρφωση eTwinning

Τι είναι το eTwinning

Τρόποι αξιοποίησης

Δυνατότητες που προσφέρει

Βραβεύσεις

Εμπειρίες Δικαιούχων

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης

4



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)
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Πλατφόρμα που προσφέρει ηλεκτρονικές συνεργασίες σε 31 διαφορετικές γλώσσες και 44

Συμμετέχουσες χώρες

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

Ουκρανία, Ιορδανία και Λίβανος



Σε ποιους απευθύνεται
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Προδημοτική

Δημοτική

Μέση Γενική

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση



Τρόποι αξιοποίησης
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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

Ως μέσο επαγγελματικής κατάρτισης



Δυνατότητες
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Διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (δια ζώσης και διαδικτυακά)

Προωθεί ηλεκτρονικές συνεργασίες ανάμεσα σε ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών

Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία που αφορούν στην εκπαίδευση

Παρέχει έμπρακτα παραδείγματα και ιδέες συνεργασίας με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη

Προωθεί την χρήση νέων τεχνολογιών



Οφέλη

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Ενίσχυση των γνώσεις των εκπαιδευτικών σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό θέμα

Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας των εκπαιδευτικών υιοθετώντας καινοτόμες 

προσεγγίσεις/ανταλλαγή καλών πρακτικών

Ενημέρωση για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
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Διδασκαλία και μάθηση με έναν ευχάριστο τρόπο

Ενδυναμώνει τους δεσμούς εκπαιδευτικού – μαθητή (συνεργατικό κλίμα)

Πλήρης ενσωμάτωση στην καθημερινή διδασκαλία 

Δεν αποτελεί επιπλέον φόρτο εργασίας αντιθέτως διευκολύνει τη διδασκαλία

Διαθεματική προσέγγιση, ένταξη στα αναλυτικά προγράμματα, εστιάζοντας σε θεματικά πεδία που 

σχετίζονται με την διδακτέα ύλη  



Οφέλη 
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Δυνατότητες που δεν περιορίζονται στα όρια της τάξης

Κοινωνική Δικτύωση με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών

Συνεργασίες σχολείων/μαθητών με άλλες χώρες ξεπερνώντας τα όρια της τάξης και τις φυσικές 

αποστάσεις

Ασφαλές, μη γραφειοκρατικό, άμεσο, ευέλικτο

Οι εγγραφές ελέγχονται από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης

Απλή διαδικασία εγγραφής 

Πλατφόρμα φιλική προς τον χρήστη

Διαδικτυακές Συνεργασίες

Το eTwinning εκ φύσεως ανέκαθεν στηρίζει τους εκπαιδευτικούς-μέλη, μέσω διαδικτυακών

συνεργασιών και επιμορφώσεων



Πώς επωφελούνται οι μαθητές;

Βιωματική Μάθηση (Κίνητρα για μάθηση, πραγματικό & ευχάριστο περιβάλλον)

Ομαδική εργασία – μάθηση

Η δουλειά των μαθητών αναγνωρίζεται

Βελτίωση της αυτοεκτίμηση 

Δημιουργία δεσμών φιλίας

Καλλιεργείται η διαπολιτισμικότητα

Καλλιεργούνται οι δεξιότητες και τα ταλέντα των μαθητών
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Εθνικά Έργα

Τα Εθνικά Έργα eTwinning, είναι eTwinning έργα που πραγματοποιούνται μεταξύ

εκπαιδευτικών και μαθητών από την ίδια χώρα

Εκτός από τους αρχάριους χρήστες, τα Εθνικά Έργα είναι επίσης ιδανικά για

εκπαιδευτικούς που θέλουν να συνεργαστούν με συναδέλφους της ειδικότητας τους, με

συναδέλφους από άλλες επαρχίες, σχολεία, διαφορετικά τμήματα του ίδιου σχολείου

Με τα Εθνικά έργα eTwinning οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επιλέξιμοι για διεκδίκηση

οποιασδήποτε ετικέτας ποιότητας
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Έργα eTwinning

Eυελιξία

Τα έργα eTwinning δε λαμβάνουν επιχορήγηση, για αυτό και δεν υπάρχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες για την εγγραφή των εκπαιδευτικών και των σχολείων τους στην πλατφόρμα, 

ούτε και για την υποβολή έγκρισης ενός έργου

Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να εμπλακεί 

ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός, ούτε ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια ενός έργου eTwinning. 
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Βραβεύσεις
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Αναγνώριση για ποιοτικά έργα eTwinning καθώς και για ενεργή εμπλοκή στη δράση

Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας

Ετικέτα eTwinning SchoolΕυρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας

Ευρωπαϊκά Βραβεία 



Βραβεύσεις

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που λαμβάνουν ετικέτες ποιότητας βραβεύονται κάθε χρόνο 

από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης στο Ετήσιο Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης

Στα τρία έργα καλύτερης ποιότητας δίνεται επίσης ένα χρηματικό ποσό για αγορά 

εξοπλισμού του σχολείου

Ένας αριθμός από τους βραβευθέντες εκπαιδευτικούς καλούνται να συμμετάσχουν στο 

Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning που διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης του 

eTwinning

Τα σχολεία στα οποία απονέμεται η ετικέτα ποιότητας eTwinning school λαμβάνουν ένα 

πακέτο βράβευσης από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης
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Κριτήρια Αξιολόγησης Ετικετών Ποιότητας

Παιδαγωγική Καινοτομία

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη

Συνεργασία μεταξύ των σχολείων – εταίρων

Χρήση της τεχνολογίας

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση
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Ευκαιρίες Επαγγελματικής Κατάρτισης
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Eνοποίηση πλατφορμών
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eTwinning

School 
Education 
Gateway

European 
School 

Education 
Platform

https://school-education.ec.europa.eu/en

https://school-education.ec.europa.eu/en


Τρόποι αξιοποίησης του eTwinning 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

19



Τρόποι αξιοποίησης του eTwinning για Συμπράξεις Μικρής 

Κλίμακας Βασικής Δράσης 2

Εργαλείο για την εξεύρεση εταίρων/σχολείων 

Εργαλείο συνεργασίας για την υλοποίηση της σύμπραξης (Twinspace)

Εργαλείο παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων
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Διαδικασία εγγραφής ενός σχεδίου/έργου
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Επικοινωνία με τους εταίρους και από κοινού συνεννόηση για τον τρόπο αξιοποίησης 

του eTwinning (διαχείριση/διάχυση)

Εγγραφή όλων των εταίρων/εκπαιδευτικών στο https://school-

education.ec.europa.eu/en

Εγγραφή του σχεδίου στην πλατφόρμα

Ανάρτηση αποτελεσμάτων και υλικού

2

1

3

4

https://school-education.ec.europa.eu/en


Twinspace

Χώρος υλοποίησης της Σύμπραξης

Χώρος συνεργασίας για μαθητές & εκπαιδευτικούς

Χώρος δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων

Ασφαλής χώρος συνεργασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πολυγλωσσία
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Twinspace

Πληθώρα εργαλείων συνεργασίας

Δυνατότητα επιλογής των φακέλων που θέλετε να κοινοποιήσετε

Οι μαθητές αν και δεν εγγράφονται στην πλατφόρμα μπορούν να εμπλακούν 

ενεργά και να εργάζονται ακόμα και από το σπίτι τους (προσωπικό κωδικό έπειτα 

από πρόσκληση των εκπαιδευτικών τους στο συγκεκριμένο έργο) 

Δυνατότητα πρόσκλησης γονέων ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας 

23



Πρεσβευτές eTwinning
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Επισκέψεις στα σχολεία Επαρχιακά Εργαστήριa eTwinning Διαδικτυακά σεμινάρια| |



Ενημέρωση για την δράση
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ΙστοσελίδαΛίστα επαφών Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης| |

https://idep.org.cy/etwinning/ eTwinning Cyprus

https://idep.org.cy/etwinning/


Eθνικά Εργαστήρια 2022

Επαρχία Λευκωσίας: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου, 15:00 – 17:00 

Επαρχία Λεμεσού: Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, 15:00 – 17:00

Επαρχία Αμμοχώστου: Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, 15:00 – 17:00  

Επαρχία Πάφου: Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, 15:00 – 17:00

Επαρχία Λάρνακας: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου, 16:00 – 18:00

Δηλώσεις Συμμετοχής για τα εργαστήρια: https://forms.gle/ZYAPSihruVrs3GMu9
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https://forms.gle/ZYAPSihruVrs3GMu9


Εμπειρίες δικαιούχων
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https://www.youtube.com/watch?v=Kmdm229iafk

https://www.youtube.com/watch?v=Kmdm229iafk


www.etwinning.net

Σας ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!
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