
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Θζμα: «Σθλεκπαιδεφςεισ που υλοποιοφνται από το εκελοντικό ςώμα Ελλινων και Ελλθνίδων 
εκπαιδευτικών - πρεςβευτών ‘eTwinning’ για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ 
δράςθσ ‘eTwinning’»  
χετικά: 

 Θ υπ’ αρικ. 161463/H1/29.12.2023 εγκφκλιοσ με κζμα «Σχεδιαςμόσ και υλοποίηςη ‘eTwinning’ 
ζργων για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023» (ΑΔΑ: 6ΨΜΠ46ΜΣΛΘ-2ΛΘ). 

 Θ υπ’ αρικ. 4186/Θ1/16.01.2023 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Οριςμόσ εθελοντικοφ ςώματοσ 
Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεςβευτών ‘eTwinning’ ζωσ την 31η Δεκεμβρίου 2023» 
(ΑΔΑ: ΨΑΨΠ46ΜΣΛΘ-ΡΑΗ). 
 

Σο «eTwinning» αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω τθσ οποίασ ςχολεία από 

διαφορετικζσ χώρεσ τθσ Ευρώπθσ, και όχι μόνο, ςυνεργάηονται με τθ χριςθ εργαλείων Σεχνολογιών 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.) για τθν υλοποίθςθ «eTwinning» ζργων που προωκοφν τισ υπερεκνικζσ 

ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ αλλά και τθ μάκθςθ STEAM  με ςθμαντικά παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτιςμικά οφζλθ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

Θ ευρωπαϊκι δράςθ «eTwinning» κατζχει κεντρικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ όλων των τφπων 

ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Οι ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ «eTwinning» πραγματοποιοφνται μζςα από τθν Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα χολικισ 

Εκπαίδευςθσ «European School Education Platform-ESEP» που ξεκίνθςε να  λειτουργεί για πρώτθ φορά το 

ζτοσ 2022 με ςτόχο να αποτελζςει ζναν αςφαλι διαδικτυακό χώρο ςυνάντθςθσ όλων των ενδιαφερόμενων 

φορζων ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ προςφζροντασ ευρφ φάςμα δυνατοτιτων 

δικτφωςθσ.  

Θ Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα χολικισ Εκπαίδευςθσ παρζχει ποικίλα εργαλεία και υπθρεςίεσ ςτουσ/ςτισ 

εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ μακθτζσ/τριεσ που ςυνεργάηονται διαδικτυακά με άλλα ςχολεία του εξωτερικοφ ι 

  Αρ. Πρωτ:   1817    
 Κοηάνθ 13/3/2023 
 
Προσ:   

 Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ 

 χολικζσ Μονάδεσ όλων των τφπων  
(μζςω των οικείων Διευκφνςεων 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ) 

 υμβοφλουσ  Εκπαίδευςθσ 
(μζςω των οικείων Διευκφνςεων) 

 Τπεφκυνουσ/εσ χολικών Δραςτθριοτιτων 
 

 Κοιν: 
I. Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
 Γενικι Διεφκυνςθ Διεκνών, Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων, Παιδείασ Ομογενών και 
Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Διεφκυνςθ 
Ευρωπαϊκών και Διεκνών Θεμάτων, Σμιμα Γ’ 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
(θλ. ταχ.: euprogrammes@minedu.gov.gr, 
tsakanika@minedu.gov.gr) 

II. Ι.Σ.Τ.Ε. Διόφαντοσ 

 Eκνικόσ Οργανιςμόσ Τποςτιριξθσ «eTwinning»  
(θλ. ταχ.: etwinning@sch.gr) 

   

Σαχ. Δ/νςθ      : Μακρυγιάννθ 5  
Σ. Κ.-Πόλθ       : 501 32 -  Κοηάνθ  
Πλθροφορίεσ : Μακρυανίδθσ Ν. 
Σθλ.                  : 24610-21482 
Email:            :dmdioik@sch.gr 
 Website         : http://dmaked.pde.sch.gr  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

       --- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
 
 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ 

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 
ΣΜΘΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
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του εςωτερικοφ για τθν εκπόνθςθ Ευρωπαϊκών ι Εκνικών Ζργων «eTwinning» αντίςτοιχα. Επίςθσ, θ δράςθ 

«eTwinning» προωκεί ευκαιρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Σο «eTwinning» λειτουργεί μζςω του Ευρωπαϊκοφ Εκτελεςτικοφ Οργανιςμοφ Εκπαίδευςθσ και 

Πολιτιςμοφ και τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Τποςτιριξθσ που ςυντονίηει το δίκτυο των Εκνικών Οργανιςμών 

Τποςτιριξθσ.  

τθν Ελλάδα, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τποςτιριξθσ λειτουργεί υπό τθ διεφκυνςθ και εποπτεία του 

Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Σ.Τ.Ε.) ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. θμείο ενθμζρωςθσ για όλεσ τισ δράςεισ «eTwinning» αποτελεί θ ιςτοςελίδα 

του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τποςτιριξθσ https://www.etwinning.gr.  

 θμαντικό ρόλο διαδραματίηει το εκελοντικό ςώμα των Ελλινων και Ελλθνίδων εκπαιδευτικών - 

πρεςβευτών ‘eTwinning’, που αναλαμβάνουν κακοδθγθτικό ρόλο για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ των περιοχών 

ευκφνθσ τουσ όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των «eTwinning» ζργων. Μεταξφ άλλων, 

υλοποιοφν τθλεκπαιδεφςεισ (webinars) ςε ςειρά κεματικών, όπωσ «Ημερίδα για μη εγγεγραμμζνουσ ςτο 

eTwinning», «Παρουςίαςη πλατφόρμασ ESEP» «Τwinspace», «Ενίςχυςη Ποιότητασ eTwinning ζργων», 

«eTwinning Schools», «Ψηφιακά Εργαλεία και eTwinning», «eTwinning και Εργαςτήρια Δεξιοτήτων»  και 

«eTwinning και Initial Teacher Education».  

 Προκειμζνου να ενθμερώνεςτε για τισ προγραμματιηόμενεσ τθλεκπαιδεφςεισ ςτθ χώρα, μπορείτε να 

επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τποςτιριξθσ ςτθν ενότθτα 

https://www.etwinning.gr/news/webinars. 

O Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τποςτιριξθσ «eTwinning», ςτο πλαίςιο των επιμορφωτικών δράςεων που ζχει 

προγραμματίςει για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023, διοργανώνει τθλεκπαιδεφςεισ πρεςβευτών «eTwinning» όπωσ 

αυτζσ αποτυπώνονται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα. 

ασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 

  

                                                           H Αναπλθρώτρια 

                                                             Περιφερειακι Διευκφντρια 

                                                               Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  

                                                                Εκπαίδευςθσ  Δυτικισ   Μακεδονίασ      

                                                                                                                

                                                                                      

                                                                   Δζςποινα Παπαδοποφλου, δ. φ. 
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Πρεςβευτζσ: Βαςιλικι Κατςαροφ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ ΠΡΕΒΕΤΣΩΝ «eTWINNING» (eTWINNING 

WEBINARS) ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΕ 
 «Φλώρινασ & Κατοριάσ» 

A/A Σίτλοσ Σθλεκπαίδευςθσ Ημερομθνία 
Ϊρα 

Ζναρξθσ 
Διάρκεια 

 

Ομάδα-τόχοσ  

 

 

φνδεςμοσ 

Εγγραφισ 

1. 

χεδιαςμόσ ενόσ 

Ποιοτικοφ, υνεργατικοφ 

eTWINNING ζργου 

28/03/2023 17:00 120 Εκπαιδευτικοί Α/κμιασ 

Β/κμιασ των περιοχών 

Φλώρινασ & Καςτοριάσ 

https://etwinning.

gr/various/webexr

eg.php?id=634 

2. 
Ψθφιακά εργαλεία και 

eTWINNING 

31/03/2023 17:00 120 Εκπαιδευτικοί Α/κμιασ 
Β/κμιασ των περιοχών 
Φλώρινασ & Καςτοριάσ 

https://etwinning.
gr/various/webexr
eg.php?id=635 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ακολουκώντασ τον ωσ άνω αναφερόμενο ςφνδεςμο εγγραφισ. Επίςθσ, ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ 

Οργανιςμοφ Τποςτιριξθσ ςτθν ενότθτα «Σθλεκπαιδεφςεισ-Webinars» 

(https://www.etwinning.gr/news/webinars) μπορείτε να βρείτε τουσ ςυνδζςμουσ εγγραφισ για όλεσ 

τισ προγραμματιηόμενεσ τθλεκπαιδεφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθν ελλθνικι επικράτεια. 

 Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δθλώνουν ςυμμετοχι ςε τθλεκπαιδεφςεισ που υλοποιοφν 

οι πρεςβευτζσ «eTwinning» τθσ περιοχισ τουσ, αλλά μποροφν να δθλώςουν ςυμμετοχι  και ςε 

τθλεκπαιδεφςεισ που υλοποιοφν πρεςβευτζσ «eTwinning» άλλων περιοχών. 

 τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που δθλώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ 

τουσ, κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά θ πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα για τθν εκδιλωςθ. 

 Αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ που ενδζχεται να προκφπτουν ςτο πρόγραμμα των θμερίδων κα 

ανακοινώνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τποςτιριξθσ «eTwinning». 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί να ενθμερώνονται ςχετικά πριν τθν παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ 

για τθν οποία ζχουν εκδθλώςει ενδιαφζρον. 

Μετά το τζλοσ εκάςτθσ τθλεκπαίδευςθσ πρεςβευτών «eTwinning», χορθγοφνται θλεκτρονικά 

βεβαιώςεισ ςυμμετοχισ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ Πρεςβευτών «eTwinning» που διοργανώνουν τισ ανωτζρω τηλεκπαιδεφςεισ: 

Βαςιλική Κατςαροφ  vakatsarou@gmail.com (Περιοχζσ Φλώρινασ-Καςτοριάσ)   
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