
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars), 

επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: 

www.etwinning.net.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars) σχολικού έτους 

2021-2022 για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης». 

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας 

σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων της 

Ευρώπης- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων 

για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη 

χρήση ΤΠΕ.  

   
Ερμούπολη, 20-10-2021 
Αρ. Πρωτ: Φ.23.2/7184, 7024   
 
ΠΡΟΣ :   

 Οργανωτικές Συντονίστριες 1ου και 2ου 
ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου 

 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  Π.Ε. & 
Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου  

 Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου  

 Σχολικές Μονάδες Νοτίου Αιγαίου (όλων των 

τύπων μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. 

και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου) 

ΚΟΙΝ: 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Γραφείο Υφυπουργού Μακρή 

 Γραφείο Γ. Γ.  Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & 
Ειδικής Αγωγής,  

 Γραφείο Γ.Γ. Επ/κής Εκπ/σης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας  

 Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
(email: euprogrammes@minedu.gov.gr) 

ΙΤΥΕ Διόφαντος 

 E.Y.Y. eTwinning (email: 
etwinning@sch.gr) 

Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 32 
Τ.Κ. – Πόλη : 84100 Σύρος 
Ιστοσελίδα : https://naigaiou.pde.sch.gr/  
Email: mail@naigaiou.pde.sch.gr  
Πληροφορίες : Σκυλάκου Άννα 
Τηλέφωνο : 22810 80617 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚΟΝ. & 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜ. Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων 

http://www.etwinning.gr/
http://www.etwinning.net/
https://naigaiou.pde.sch.gr/
mailto:mail@naigaiou.pde.sch.gr


1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars), 

επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://www.etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: 

www.etwinning.net.  

Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

eLearning Programme. Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη 

Δια Βίου Μάθηση και, εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Comenius για τα σχολεία. Το eTwinning, από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του 

προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων 

των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.  

Στο πρόγραμμα του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν περισσότεροι από 

957.000 εκπαιδευτικοί πάνω από 221.000 σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. και έχουν 

υλοποιηθεί περισσότερα από 124.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα. Ειδικότερα, σε ό,τι 

αφορά στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 33.000 εκπαιδευτικοί από 

περίπου 10.700 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιήσει έως σήμερα περίπου 19.000 

συνεργατικά έργα. Την “καρδιά” του eTwinning αποτελεί μια πολυσύνθετη ψηφιακή 

πλατφόρμα, προσβάσιμη στον ιστότοπο www.etwinning.net, και διαθέσιμη σε 28 γλώσσες. 

Το eTwinning προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στους χρήστες του. Σε καθεμία από τις 

συμμετέχουσες (44 προς το παρόν) χωρες, μια Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) προωθεί 

τη δράση, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στους τελικούς χρήστες και 

διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεύθυνος 

για τον συντονισμό του eTwinning είναι η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) υπό τη 

διοίκηση του European Schoolnet, μιας κοινοπραξίας 34 Υπουργείων Παιδείας. 

  To eTwinning αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για εξεύρεση συνεργατών για όλα τα 

Erasmus+ έργα και σταδιακά εξελίσσεται σε μια πολύ ισχυρή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ 

των σχολείων, υποστηρίζοντας προγράμματα σχολικής συνεργασίας και κινητικότητας κάθε 

είδους. 

Η ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ελληνική ΕΥΥ συνεργάζεται με τα μέλη του 

σώματος εθελοντών πρεσβευτών της δράσης και έχει ως στόχο (α) την ενημέρωση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δράση (β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών 

ημερίδων-συνεδριών, διαδικτυακών σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων, καθώς και 

άλλων δράσεων που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας 

του eTwinning. 

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που έχει προγραμματίσει 

για το σχολικό έτος 2021-2022 σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, διοργανώνει τις εξής 

τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars)1:  

                                                           
 

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


1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars), επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: www.etwinning.net.  

   

Πρεσβευτές: Μαρία Γεωργιάδου, Νεκτάριος Φαρασόπουλος,  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ETWINNING (ETWINNING WEBINARS) «Νοτίου Αιγαίου» 

A/A Τίτλος Τηλεκπαίδευσης Ημερομηνία Ώρα Έναρξης Διάρκεια Ομάδα-Στόχος 

1. 
eTwinning - H Κοινότητα των 

Σχολείων της Ευρώπης 25/10/2021 18:00 60’ 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ06 Νοτίου Αιγαίου 

Εκπαιδευτικοί Σχολείων Παιδαγωγικής 

Ευθύνης ΣΕΕ ΠΕ 06 κ. Ελένης 

Παπαδοπούλου 

2. eTwinning Live 25/10/2021 19:00 
60’ 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ06 Νοτίου Αιγαίου 

Εκπαιδευτικοί Σχολείων Παιδαγωγικής 
Ευθύνης ΣΕΕ ΠΕ 06 κ. Ελένης 

Παπαδοπούλου 

 

 

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


1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars), 

επισκεφτείτε τον ελληνικό δικτυακό τόπο της δράσης  eTwinning: http://etwinning.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση eTwinning επισκεφτείτε την κεντρική Πύλη της δράσης: 

www.etwinning.net.  

Οι θέσεις για τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars) είναι 

περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

συμμετοχή στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/news/webinars. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση 

συμμετοχής θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την 

εκδήλωση. 

Σας ενημερώνουμε ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στο 

πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ελληνικής ΕΥΥ του 

eTwinning. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά πριν την 

παρακολούθηση της ημερίδας για την οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. 

 

Μετά το τέλος έκαστης τηλεκπαίδευσης πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars) θα 

δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Υπεύθυνος διοργάνωσης workshop:  

 Νεκτάριος Φαρασόπουλος nektariosf@gmail.com, Πρεσβευτής eTwinning 

Κυκλάδων 

 Μαρία Γεωργιάδου, mariageorgiadou66@gmail.com Πρεσβευτής eTwinning 

Δωδεκανήσων 

 Ελένη Παπαδοπούλου ΣΕΕ ΠΕ06 Νοτίου Αιγαίου 

 

 

 

Η  Περιφερειακή Διευθύντρια 

Π/θμιας και Δ/θμιας   Εκπ/σης  Ν. Αιγαίου 

 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 

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