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Τι είναι το eΤwinning ? 
 Μια  δράςθ  θ οποία προωκεί τθ ςχολικι ςυνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ, μζςω τθσ χριςθσ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και 
Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ), παρζχοντασ υποςτιριξθ, εργαλεία και υπθρεςίεσ 
για τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει ? 

Μόνιμοι, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπ/κοί δθμόςιων και 
ιδιωτικϊν ςχολείων  (εκτόσ των φροντιςτθρίων), αποςπαςμζνοι 
εκπ/κοί ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ  κακϊσ και ςτελζχθ εκπ/ςθσ. 
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Γενικά ςτοιχεία για το eTwinning 
Συμμετζχουν 42 χϊρεσ 

Κάκε χϊρα ζχει τθ δικι τθσ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ 

Η Κεντρικι Υπθρεςία Στιριξθσ λειτουργεί υπό το European Schoolnet 

Διεκνισ ςυνεργαςία Ευρωπαϊκϊν Υπουργείων Παιδείασ 

Όλα λαμβάνουν χϊρα ςτθν Πφλθ του eTwinning www.etwinning.net  

Ιςτότοποσ ΕΥΥ Ελλάδασ: www.etwinning.gr  
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Πορεία 

eLearning Lifelong 
Learning 

ERASMUS 
Plus 

2005 – 2008 2008 – 2013 2014 - 2020 
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To eTwinning : 
• μοναδικό εργαλείο για εξεφρεςθ ςυνεργατϊν για όλα τα Erasmus+ ζργα  

• ιςχυρι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων, υποςτθρίηοντασ όλων 
των ειδϊν προγραμμάτων ςχολικισ ςυνεργαςίασ και κινθτικότθτασ. 

 

 

 
School Education Gateway 
http://www.schooleducationgateway.eu/  
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@429405+ εκπαιδευτικοί 
    171331+ ςχολεία+ 

  Ελλάδα 
   19355+ εκπαιδευτικοί 
    10487+ ςχολεία+ 
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Είναι επιτυχθμζνο το 
eTwinning ςτθν Ελλάδα; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10487+ ςχολεία 

19355+ εκπαιδευτικοί  

9816+ projects 
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Το eTwinning ςε αρικμοφσ ςτθν Ελλάδα 

 
Ζργα eTwinning 

 

 
 

Εγγραφζσ Εκπαιδευτικϊν 
 
 

 
Εγγεγραμμζνα ςχολεία 

 

10% μόνιμων εκπαιδευτικών 
50% ςχολικών μονάδων 
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Ελληνικζσ επιτυχίεσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

• Από το 2006 ζωσ ςιμερα ζχουν βραβευκεί 29 φορζσ ελλθνικά  ςχολεία ςτισ διάφορεσ 
κατθγορίεσ των  Ευρωπαϊκϊν Βραβείων  eTwinning ενϊ, 2 ελλθνικά ςχολεία 
ςυμμετείχαν ςε ζργα που χαρακτθρίςτθκαν ςαν τα καλφτερα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ 
(overall prize)  ανεβάηοντασ ζτςι τα ελλθνικά βραβεία ςε 31. 

Οι βραβεφςεισ ανά βακμίδα εκπ/ςθσ είναι: 
 
Α/θμια  
• 2 φορζσ ςε Ν/γεία 
• 9 φορζσ ςε Δθμοτικά 
 
Β/θμια 
• 6 φορζσ ςε Γυμνάςια 
• 12 φορζσ ςε Λφκεια 
 

• Δεν υπάρχει χρονιά που να μθν βρίςκεται ελλθνικό ςχολείο ςτα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
του eTwinning 
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eTwinners  
ανά Περιφζρεια 

Στοιχεία 
2016 
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Επιτυχίεσ ςτθν Περιφζρεια 
Βορείου Αιγαίου 

Στοιχεία 
2016 

• __2__ βραβεία (Εκνικά) 

• 29 Ευρωπαϊκζσ ετικζτεσ ποιότθτασ 

• 45 Εκνικζσ ετικζτεσ ποιότθτασ 

• 345 eTwinning ζργα 
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• 240 ςχολεία 

• 463  Εκπ/κοι 



Στοιχεία επιτυχίασ 
Είναι μθ γραφειοκρατικό 

Είναι ζνα επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο 

Προωκεί τθ διαδικτυακι ςυνεργατικι μάκθςθ 

Προςφζρει εργαλεία, αναγνϊριςθ και ευκαιρίεσ για επαγγελματικι ανάπτυξθ 

Οικοδομεί τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ μορφι Ετικετϊν 
Ποιότθτασ 

Παρζχει υποςτιριξθ υψθλοφ επιπζδου (ΚΥΥ, ΕΥΥ, δίκτυο Πρεςβευτϊν) 
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Δυνατότθτεσ Συμμετοχι 

Κοινωνικι 
δικτφωςθ 

Επαγγελματικι 
ανάπτυξθ 

Παροχι μζςων 
για τθν ανάπτυξθ  

ςυνεργαςιϊν 

Αναγνϊριςθ 

Υποςτιριξθ 
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Επιλογζσ: 
Συμμετοχι 

ςε διαγωνιςμοφσ  

ςε δθμιουργικζσ 
εργαςίεσ  

Κοινωνικι 
δικτφωςθ 

Personal Wall  

Επαφζσ 

Ειδοποιιςεισ 

Ομάδεσ 

Επαγγελματικι 
Ανάπτυξθ 

Webinars  

Σειρζσ μακθμάτων  

Εκδθλϊςεισ 
Μάκθςθσ  

Εργαςτιρια 
επαγγελματικισ 

Ανάπτυξθσ - PDW  

European 
Schoolnet 
Academy 

Παροχι μζςων 
για τθν ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν 

Εργαςτιρια 
Εφρεςθσ 

Συνεργατϊν 

Εφκολθ αναηιτθςθ 
ςυνεργατϊν  

Προτεινόμενα 
Προγράμματα 

Ενότθτεσ για 
χριςθ ςτα ζργα 

Πακζτα Ζργων  

Twinspace 
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Δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ και επαγγελματικισ 
ανάπτυξθσ ςε εκνικό επίπεδο 

Μακιματα ςτθν 
Πλατφόρμα του 

Moodle 
Mini Courses Webinars 

Συμμετοχι ςε 
ςυνζδρια/θμερίδεσ για 
τθ διάδοςθ τθσ δράςθσ 

Οργάνωςθ ςεμιναρίων 
εξεφρεςθσ ςυνεργατϊν 

και εργαςτθριϊν 
επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ 

Καμπάνιεσ- 
Διαγωνιςμοί 

Εκνικό 
Συνζδριο 
eTwinning 

Παιδαγωγικοί 
οδθγοί 
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Αναγνϊριςθ 

Εκνικζσ 
Ετικζτεσ 

Ποιότθτασ 

Ευρωπαϊκζσ 
Ετικζτεσ 

Ποιότθτασ 

Εκνικά 
Βραβεία 

eTwinning 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 

eTwinning 
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Υποςτιριξθ 

Κεντρικι 
Υπθρεςία 

Εκνικζσ 
Υπθρεςίεσ 

Πρεςβευτζσ Σχ.Σφμβουλοι 
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Δίκτυο Εκελοντϊν Πρεςβευτϊν eTwinning 

30 Πρεςβευτζσ 

Υπεφκυνοι για τθν ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
περιοχισ τουσ με θμερίδεσ και webinars 

Συμμετοχι ςε ςυνζδρια/workshops/θμερίδεσ ςε 
ευρωπαϊκό, εκνικό και τοπικό επίπεδο 

Συμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ τθσ 
περιοχισ του ι με Συλλόγουσ εκπαιδευτικϊν 
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Δςπυπαφκή Γιάζηαζη 
 
Φπήζη ηυν Νέυν Τεσνολογιών 
 
Υτηλό επίπεδο δέζμεςζηρ ηυν μαθηηών 
 
Δξαζθάλιζη ποιόηηηαρ με μεηπήζιμα 
κπιηήπια  
 
 

Διαφοροποίθςθ  των ζργων eΤwinning 
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Η δράςθ αναπτφςςεται  
ςε 3 διαφορετικά  
επίπεδα: eTwinning 

Portal 

(Η πφλθ) 

Ελεφκερο για 
όλουσ 

eTwinning Live 

(Το κοινωνικό 
δίκτυο) 

Για 
εγγεγραμμζνουσ 

χριςτεσ 

Twinspace 

(Ο χϊροσ 
ςυνεργαςίασ) 

Για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ 

ςε ζργο 
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Η νζα Πφλθ  (http://etwinning.net) 
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http://etwinning.net/


 Μετά τθν εγγραφι ο εκπαιδευτικόσ, κάνοντασ login 
ςτο www.etwinning.net, ζχει πρόςβαςθ ςτo περιβάλλον 
κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ του eTwinning, το 
eTwinning Live.  

eTwinning  
Live 

25 

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


Twinspace 
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ! 

• Πφλη eTwinning: 

www.etwinning.net 

etwinning@sch.gr  

801 11 38946 

• Επικοινωνία: 
Mail: aniros@sch.gr  

Blog:  http://blogs.sch.gr/aniros/  
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Εγγραφι ςτο eTwinning 
 Είναι μια πολφ απλι διαδικαςία θ οποία ολοκλθρϊνεται ςε 2 
φάςεισ, για λόγουσ αςφαλείασ. Στθν πρϊτθ φάςθ το μόνο που χρειάηεται 
είναι να δϊςετε τα βαςικά ςασ ςτοιχεία και το email που χρθςιμοποιείτε. 
Στθν δεφτερθ φάςθ κα ςυμπλθρϊςετε τα επαγγελματικά ςασ ςτοιχεία. 

 

Βρείτε ζναν οδθγό ςτθν δ/νςθ που ακολουκεί: 

 

http://www.slideshare.net/HelleniceTwinning/e-twinning-54605222 
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