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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αθήνα   3 / 1 / 2005   
  

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
 

Αρ. Πρωτ.    344/Γ7 
 
Βαθµός  Προτεραιότητας:    

Ερµού   15,  101 85 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Α. Λούβρης  
Τηλ.: 210-3278419 
Fax: 210 -3237233 
Email: ktpi@ypepth.gr  

Προς : Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά 
Σχολεία, Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και 
ΤΕΕ της χώρας µέσω των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 
Κοιν. : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Υπευθύνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  
της χώρας µέσω των ∆/νσεων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

           
 
Θέµα: «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση 
– Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη»  
 
Το e-Twinning είναι µια δράση όπου δύο τουλάχιστον σχολεία από δύο τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. 
Με τον τρόπο αυτό η δράση παροτρύνει τους µαθητές διαφορετικών κρατών να µάθουν οι 
µεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα 
θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ. Το e-Twinning βελτιώνει την παιδαγωγική 
διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην 
συµβατική µάθηση. Το e-Twinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης (CSS) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (NSS), όπως είναι η 
Ελληνική (http://etwinning.sch.gr).   

Η διαδικτυακή πύλη του eTwinning (http://www.etwinning.net) τέθηκε σε λειτουργία από το 
Ευρωπαϊκό Σχολικό ∆ίκτυο (European Schoolnet – EUN www.eun.org) από τις αρχές 
Νοεµβρίου 2004, για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκληρωµένη διαδικτυακή πύλη τίθεται σε λειτουργία στις 
15/1/2005.     

Να διατηρηθεί µέχρι............. 
Βαθµός Ασφαλείας....... 
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Στην ολοκληρωµένη διαδικτυακή πύλη, οι σχολικές µονάδες µπορούν να εγγραφούν και να 
βρουν εργαλεία εύρεσης συνεργάτη, πολυγλωσσικές πλατφόρµες συνεργασίας για να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται δικτυακά καθώς και άλλες πηγές και εργαλεία για την 
ανάπτυξη επιτυχηµένων συνεργασιών eTwinning.  

Το eTwinning αποτελεί µεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για τα σχολεία της Ευρώπης. 
Παρακαλούνται να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι καθηγητές/ τριες για την παρούσα εγκύκλιο.  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
 
 
Συνηµµένα 
4σέλιδο Ενηµερωτικό φυλλάδιο 
  
Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Καραµάνου 
4. Γραφείο Ειδ.Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών 
5. ∆/νση Σ.Ε.Π.Ε.∆. 
6. ∆/νση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
7. ∆/νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
8. Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 
9. Γραφείο για την ΚτΠ 


