
Κάντε κλικ στην ένδειξη Εγγραφή Bήμα 1 Εγγραφείτε 



Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε την 
εντολή ‘Ξεχάσατε τον κωδικό 
πρόσβασης;’, αν δεν μπορείτε να 
θυμηθείτε τον κωδικό σας 

Βήμα 1 



Κάντε κλικ στην καρτέλα Προγράμματα 

Βήμα 2 



Βήμα 2 

Συμβουλή: Από αυτό το σημείο έχετε πρόσβαση σε όλα τα έργα 
σας και ελέγχετε την κατάστασή τους, για να δείτε αν είναι 
Ανοικτά ή Κλειστά. Μπορείτε επίσης να δείτε έργα που είναι σε 
‘Εκκρεμότητα’, π.χ. είναι σε αναμονή έγκρισης από τον 
συνεργάτη σας ή την Εθνική Υπηρεσία 



Βήμα 3 

Κάντε κλικ στην ένδειξη 
‘Δημιουργήστε ένα Νέο 
Έργο’ 



Βήμα 4 

Επιλέξτε το άτομο από τον κατάλογο 
Επαφών σας, με το οποίο θα επιθυμούσατε 
να δημιουργήσετε ένα eTwinning έργο, και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στην ένδειξη 
‘Επόμενο βήμα’ 

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έργο μόνο με 
κάποιον από άλλη χώρα. Ωστόσο, αφού γίνει η εγγραφή του 
έργου σας, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους εκπαιδευτικούς, 
π.χ. από το δικό σας σχολείο, για να συμμετάσχουν. 



Βήμα 5 

Συμπληρώστε την online 
φόρμα, περιλαμβάνοντας 
την ονομασία του Έργου 
σας, μία σύντομη 
περιγραφή, τις γλώσσες 
που θα χρησιμοποιήσετε 
και την ηλικιακή ομάδα 
των μαθητών σας 



Βήμα 5 

Πρέπει επίσης να 
υποδείξετε τον αριθμό 
των μαθητών που θα 
λάβουν μέρος στο έργο 
και τους τομείς του 
μαθήματος που θα 
καλύψετε 



Βήμα 5 

Πρέπει να επιλέξετε 
τα εργαλεία που 
προτίθεστε να 
χρησιμοποιήσετε 
κατά τη διάρκεια του 
έργου και να 
μιλήσετε για τους 
στόχους του έργου, 
την πορεία της 
εργασίας και τα 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  



Βήμα 5 

Τέλος, πρέπει να αναφέρετε αν 
το έργο σας βασίζεται σε ένα 
από τα Πακέτα eTwinning, ή όχι, 
και στη συνέχεια κάντε κλικ 
στην ένδειξη ‘Επόμενο βήμα’ 

Συμβουλή: Μην ανησυχείτε αν το έργο σας δεν 
βασίζεται σε ένα Πακέτο – δεν είναι υποχρεωτικό. Αν 
επιθυμείτε να δείτε κάποια από τα Πακέτα, ρίξτε μια 
ματιά εδώ: Συνεργασία>Πακέτα 



Βήμα 6 Η Προηγούμενη σελίδα σας 
επιτρέπει να επανεξετάσετε ό,τι 
έχετε γράψει 



Βήμα 7 

Συμβουλή: Μπορείτε 
ακόμη να 
επεξεργαστείτε το 
έργο σας σε αυτό το 
στάδιο, αν υπάρχει 
κάτι που επιθυμείτε να 
αλλάξετε 

Αν είστε ικανοποιημένος με 
την περιγραφή του έργου 
σας, κάντε κλικ στην ένδειξη 
‘Υποβολή’ για να ξεκινήσει η 
διαδικασία εγγραφής του 
έργου 



Τι θα συμβεί στη συνέχεια; 

1. Το άτομο που έχετε ορίσει ως συν-
ιδρυτή θα λάβει μία ειδοποίηση 
ζητώντας του να ‘Αποδεχθεί’ ή να 
‘Απορρίψει’ την πρότασή σας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο συνεργάτης σας 
ελέγχει τις ειδοποιήσεις γι’αυτό το 
μήνυμα.   

2. Αφού ο συνεργάτης σας 
αποδεχθεί την εγγραφή του 
Έργου σας, το έργο θα 
περάσει από τις Εθνικές 
Υπηρεσίες Στήριξης και των 
δύο χωρών 

3. Όταν και οι δύο Εθνικές Υπηρεσίες 
Στήριξης αποδεχθούν την εγγραφή 
του έργου σας, θα ειδοποιηθείτε 
μέσω της καρτέλας Έργα.  

Συμβουλή: Παρακολουθείτε την 
καρτέλα σας ‘Εκκρεμότητα’, έτσι ώστε 
να γνωρίζετε αν αναμένεται η έγκριση 
του έργου από τον συνεργάτη σας ή 
από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης 


