
1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars), 

επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: 

www.etwinning.net.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: «Σθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτών eTwinning (eTwinning webinars) ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 

για τθν ευρωπαϊκι δράςθ eTwinning-Θ Κοινότθτα των χολείων τθσ Ευρώπθσ». 

Σο eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω τθσ οποίασ ςχολεία από 

διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με τθ χριςθ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και τθσ 

Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) ςυνεργάηονται ϊςτε να αποκομίςουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά 

οφζλθ. Σο eTwinning (www.etwinning.net) -θ Κοινότθτα των χολείων ςτθν Ευρϊπθ- είναι μια 

αςφαλισ διαδικτυακι πλατφόρμα που παρζχει μεγάλο εφροσ δυνατοτιτων για ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ κοινά ζργα ςχολείων ςε υπερεκνικό αλλά και ςε εκνικό επίπεδο κακϊσ και 

δυνατότητεσ επαγγελματικήσ ανάπτυξησ των εκπαιδευτικών με τη χρήςη ΤΠΕ.  

Σο eTwinning ξεκίνθςε το 2005 ωσ βαςικι δράςθ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ eLearning 

Programme. ταδιακά, από το 2007 ενςωματϊκθκε ςτο πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. για τθ Δια Βίου 

Μάκθςθ και, εν ςυνεχεία, αποτζλεςε μζροσ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Comenius για τα 

ςχολεία. Σο eTwinning, από το 2014, ενιςχφεται διαρκϊσ ωσ μζροσ του προγράμματοσ Erasmus+ 

(2014-2020) και πλζον κατζχει κεντρικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ όλων των τφπων ευρωπαϊκισ 

ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.  

το πρόγραμμα του eTwinning ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςυμμετζχουν περιςςότεροι από 820.000 

εκπαιδευτικοί πάνω από 209.000 ςχολικζσ μονάδεσ και ζχουν υλοποιθκεί περιςςότερα από 108.000 
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Ανακοινοποίθςθ ωσ προσ τον ςφνδεςμο εγγραφισ ςτο 

ςεμινάριο. 

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

Εμμανουιλ Καρτςωνάκθσ 

 



1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars), 

επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: 

www.etwinning.net.  

ςυνεργατικά ζργα ζωσ ςιμερα. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά ςτθν Ελλάδα είναι εγγεγραμμζνοι 

περιςςότεροι από 29.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 9.100 ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ζχουν υλοποιθκεί ζωσ ςιμερα περίπου 17.100 ςυνεργατικά ζργα. 

Σθν “καρδιά” του eTwinning αποτελεί μια πολυςφνκετθ ψθφιακι πλατφόρμα, προςβάςιμθ ςτον 

ιςτότοπο www.etwinning.net, και διακζςιμθ ςε 28 γλϊςςεσ. 

Σο eTwinning προςφζρει μεγάλθ υποςτιριξθ ςτουσ χριςτεσ του. ε κακεμία από τισ ςυμμετζχουςεσ 

(44 προσ το παρόν) χωρεσ, μια Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ (ΕΤΤ) προωκεί τθ δράςθ, παρζχει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και κακοδιγθςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και διοργανϊνει πλικοσ 

δραςτθριοτιτων ςε εκνικό επίπεδο. ε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό του 

eTwinning είναι θ Κεντρικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ (ΚΤΤ) υπό τθ διοίκθςθ του European Schoolnet, 

μιασ κοινοπραξίασ 34 Τπουργείων Παιδείασ. 

 To eTwinning αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για εξεφρεςθ ςυνεργατϊν για όλα τα Erasmus+ ζργα 

και ςταδιακά εξελίςςεται ςε μια πολφ ιςχυρι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων, 

υποςτθρίηοντασ προγράμματα ςχολικισ ςυνεργαςίασ και κινθτικότθτασ κάκε είδουσ. 

Θ ελλθνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ τθσ δράςθσ eTwinning λειτουργεί από το Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ 

Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Σ.Τ.Ε.) ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. Θ ελλθνικι ΕΤΤ ςυνεργάηεται με τα μζλθ του ςϊματοσ εκελοντϊν πρεςβευτϊν τθσ 

δράςθσ και ζχει ωσ ςτόχο (α) τθν ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθ δράςθ (β) τθν 

υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των ζργων τουσ μζςω τθσ 

διοργάνωςθσ ενθμερωτικϊν θμερίδων-ςυνεδριϊν, διαδικτυακϊν ςεμιναρίων, διαδικτυακϊν 

μακθμάτων, κακϊσ και άλλων δράςεων που ςυμβάλλουν ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των μελϊν 

τθσ Κοινότθτασ του eTwinning. 

Θ ΕΤΤ eTwinning, ςτο πλαίςιο των επιμορφωτικϊν δράςεων που ζχει προγραμματίςει για το ςχολικό 

ζτοσ 2020-2021 ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια, διοργανϊνει τισ εξισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν 

eTwinning (eTwinning webinars)1:  

                                                             
 



1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars), επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: www.etwinning.net.  

   

Πρεςβευτισ: κορδφλθ Μαρία Πρεςβευτισ eTwinning  Χανίων-Ρεκφμνου 

υν-ειςθγιτριεσ : Ηαντραβζλθ Βαρβάρα, Πρεςβευτισ eTwinning για τουσ νομοφσ Πρζβεηασ, Άρτασ, Ιωαννίνων 

Κουηοφλθ οφία Πρεςβευτισ eTwinning  για το Νομό Θλείασ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΛΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ ETWINNING 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΛΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ ΠΡΕΒΕΤΣΩΝ ETWINNING (ETWINNING WEBINARS) «eTwinning School» 

A/A Σίτλοσ Σθλεκπαίδευςθσ Θμερομθνία Ώρα Ζναρξθσ Διάρκεια Ομάδα-τόχοσ 

1. eTwinning School  27 - 01 - 21  18.30 90’ Προχωρθμζνοι 

2.    
 

 

3.      

4.      

5.      

6.      



1 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars), 

επιςκεφτείτε τον ελλθνικό δικτυακό τόπο τθσ δράςθσ  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ eTwinning επιςκεφτείτε τθν κεντρικι Πφλθ τθσ δράςθσ: 

www.etwinning.net.  

Οι κζςεισ για τισ τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars) είναι 

περιοριςμζνεσ. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να υποβάλλουν θλεκτρονικά 

ςυμμετοχι ςτθ διεφκυνςθ: http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=386 

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα δθλϊςουν οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διλωςθ 

ςυμμετοχισ κα τουσ αποςταλεί θλεκτρονικά θ πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα για τθν 

εκδιλωςθ. 

Σασ ενημερώνουμε ότι αλλαγζσ ή τροποποιήςεισ που ενδζχεται να προκφπτουν ςτο 

πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελίδα τησ ελληνικήσ ΕΥΥ του 

eTwinning. Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται ςχετικά πριν την 

παρακολοφθηςη τησ ημερίδασ για την οποία ζχουν δηλώςει ενδιαφζρον. 

 

Μετά το τζλοσ ζκαςτθσ τθλεκπαίδευςθσ πρεςβευτϊν eTwinning (eTwinning webinars) κα 

δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

 

Υπεφθυνοσ διοργάνωςησ workshop: 

κορδφλθ Μαρία - ΠΕ60 mascor1@hotmail.gr 

Ηαντραβζλθ Βαρβάρα ΠΕ06 barbarazadraveli@yahoo.gr 

Κουηοφλθ οφία ΠΕ06 sophiakouz@yahoo.com 

 

 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΘ 
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ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Α’ 

Διοικθτικϊν Τποκζςεων 
Αικατερίνθ Λαμπρίδου 
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