
Κάντε κλικ στην ένδειξη Εγγραφή Βήμα 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 Εγγραφείτε 



Βήμα 2 Ανανεώστε το προφίλ σας 

Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ 



Βήμα 2 Ανανεώστε το προφίλ σας 

Συμβουλή: Θα γνωρίζετε σε ποια καρτέλα βρίσκεστε, 
καθώς ο τίτλος της καρτέλας θα είναι πιο φωτεινός 

Κοιτάξτε την ένδειξη Η Ζωή Μου στο eTwinning, που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, και βεβαιωθείτε ότι 
έχετε επιλέξει ‘Ναι’ στη δήλωση Είμαι έτοιμος για 
ένα eTwinning έργο 



Βήμα 2 Ανανεώστε το 
προφίλ σας 

Συμβουλή: Είναι καλό να ανεβάσετε μία φωτογραφία σας – δεν είστε υποχρεωμένοι να το 
κάνετε, αλλά αυτό θα κάνει το προφίλ σας πιο ελκυστικό στους πιθανούς συνεργάτες. Αν 
δεν αισθάνεστε άνετα με τη δική σας φωτογραφία, μπορείτε να βάλετε μία φωτογραφία 
του σχολείου σας, το λογότυπο του σχολείου σας ή μία διάσημη τοποθεσία της πόλης σας.  

Για να ενημερώσετε το 
προφίλ σας, κάντε κλικ στην 
ένδειξη Επεξεργασία του 
Προφίλ 



Βήμα 2 Ανανεώστε το προφίλ σας 

Μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τα 
περισσότερα μέρη 
του Προφίλ σας, 
όπως το όνομα και 
την ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση 
(email) 

Συμβουλή: Μπορείτε 
επίσης να αλλάξετε τον 
κωδικό πρόσβασης 

Συμβουλη: Προσπαθήστε να γράψετε ένα σύντομο και ενδιαφέρον κείμενο για εσάς, τα 
επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα, το σχολείο σας, την εμπειρία σας και τις ιδέες σας για 
κάποιο έργο. Είναι πολύ σημαντικό να γράψετε σε μία γλώσσα που θα καταλαβαίνουν οι 
πιθανοί συνεργάτες – πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν δίγλωσσα προφίλ, χρησιμοποιώντας τη 
μητρική τους γλώσσα αλλά και μία δεύτερη, ευρέως κατανοητή γλώσσα, όπως τα Αγγλικά, τα 
Γαλλικά, τα Ισπανικά ή τα Γερμανικά.  



Βήμα 3 Σκεφθείτε την ιδέα του έργου σας 

Συμβουλή: Αν έχετε ήδη μία ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να την γνωστοποιήσετε μέσω του 
eTwinning και εγώ: Το Ημερολόγιό Μου και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην ένδειξη 
Κοινοποίηση.  Κάποιοι θα μπορούν να απαντήσουν στις ανακοινώσεις του Ημερολογίου σας και 
να εκφράσουν ενδιαφέρον. Αν δεν έχετε ακόμη κάποια ιδέα για το έργο σας, μπορείτε, παρόλα 
αυτά, να χρησιμοποιήσετε αυτό το χώρο για να δηλώσετε τι ενδιαφέρεστε να κάνετε, π.χ. 
Ενδιαφέρομαι για μία ανταλλαγή email ή Ενδιαφέρομαι για έργα Φυσικής 



Βήμα 3 Ποιον επιθυμείτε να βρείτε 

Λίστα ελέγχου 

Εδώ υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που ίσως σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τον πιθανό 
σας συνεργάτη: 
 
•  Τι είδους σχολείο πρέπει να είναι; 
•  Ποια θα πρέπει να είναι η ηλικία των μαθητών της τάξης-συνεργάτη; 
•  Ποια θα είναι η γλώσσα του έργου; 
•  Ποιους τομείς του μαθήματος επιθυμείτε να καλύψετε; 
•  Έχετε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες ή προτάσεις για το έργο; 
•  Ποια εργαλεία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε; 
•   Υπάρχει κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την eTwinning συνεργασία σας; 

 

Συμβουλή: Αν έχετε κολλήσει και 
δεν βρίσκετε ιδέες, μπορείτε να 
περιηγηθείτε στα Πακέτα (έτοιμα 
έργα) στον τομέα Συνεργασία 



Βήμα 4 Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Αναζήτησης 

Κάντε κλικ στην ετικέτα Εύρεση eTwinners 

Αν γνωρίζετε ήδη το όνομα του ατόμου ή 
του σχολείου που επιθυμείτε να βρείτε, 
μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο 
πεδίο Γρήγορη Αναζήτηση 

Πληκτρολογήστε ένα όνομα 



Βήμα 4 Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία 
Εύρεσης 

Ή μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη 
γενικότερη Λειτουργία 
Αναζήτησης, 
συμπληρώνοντας 
επιλεγμένα πεδία, π.χ. 
Χώρα, Μάθημα, 
Γλώσσα, κ.λπ.   

Συμβουλή: Δεν πρόκειται για 
φόρμα υποβολής, γι’αυτό δεν είναι 
απαραίτητο να συμπληρώσετε όλα 
τα πεδία. Όσο γενικότερη είναι η 
αναζήτησή σας, τόσο περισσότερα 
αποτελέσματα θα έχετε.  

Συμβουλή: Είναι επίσης καλό να τσεκάρετε την 
ένδειξη Διαθέσιμος για ένα eTwinning έργο, 
έτσι ώστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας 
να δείχνουν μόνο εκπαιδευτικούς που είναι 
διαθέσιμοι εκείνη τη 

Μην παραλείψετε 
να κάνετε κλικ στην 
ένδειξη Αναζήτηση 



Βήμα 4 Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Εύρεσης 

Στη σελίδα Αποτελέσματα Αναζήτησης, θα δείτε πόσοι καθηγητές είναι 
διαθέσιμοι για ένα eTwinning έργο σύμφωνα με τους προσδιορισμούς 
σας 



Βήμα 5 Επαφή με κάποιον 

Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, απλά 
μετακινηθείτε προς το κάτω μέρος της σελίδας  

Συμβουλή: Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε μία 
επισκόπηση του προφίλ κάποιου, της γλώσσας που 
χρησιμοποιεί, τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν και από 
ποια χώρα προέρχεται.  



Βήμα 5 Επαφή με κάποιον 

Για να δείτε καλύτερα το προφίλ 
κάποιου, πρέπει απλά να κάνετε κλικ στο 
όνομά του 

Συμβουλή: Η ένδειξη με το πράσινο σύμβολο συν χρησιμοποιείται 
για να στείλετε σε κάποιον ‘Αίτημα Επαφής’, έτσι ώστε να τον 
προσθέσετε στη λίστα Επαφών σας ως πιθανό συνεργάτη. Δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ένδειξη προτού συστηθείτε. Θα 
σας συνιστούσαμε να στείλετε πρώτα ένα email σε αυτό το άτομο, 
ή να γράψετε κάτι στο Ημερολόγιό του, προτού του αποστείλετε 
ένα αίτημα επαφής.  



Βήμα 5 Επαφή με κάποιον 

Μπορείτε να έλθετε σε επαφή με 
κάποιον, στέλνοντάς του ένα email, 
κάνοντας απλά κλικ στο λευκό φάκελο 

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε πότε 
έγινε η τελευταία Σύνδεση, για να 
γνωρίζετε πόσο ενεργό είναι αυτό 
το άτομο.  



Βήμα 5 Επαφή με κάποιον 

Σύμβολο: Μπορείτε επίσης να 
δείτε τις επαφές του – μπορεί να 
πρόκειται για πιθανούς 
συνεργάτες 

Αν έχετε ήδη επαφή με αυτό το άτομο, μπορείτε να 
κάνετε κλικ στο πράσινο σύμβολο συν και να του 
αποστείλετε ένα ‘Αίτημα Επαφής’ 

Μπορείτε να αναρτήσετε ένα σχόλιο στο 
Ημερολόγιό του ή να κάνετε ‘like’ στην 
καταχώριση του Ημερολογίου για να 
δείξετε ότι ενδιαφέρεστε.  



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας φόρουμ 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φόρουμ για 
να ανακοινώσετε ένα μήνυμα, το οποίο θα 
δουν άτομα που ενδιαφέρονται να βρουν 
έναν eTwinning συνεργάτη 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 

Συμβουλή: Είναι ομαδοποιημένα 
ανά Ηλικιακή ομάδα, γι’αυτό 
επιλέξτε το Φόρουμ που σας 
αφορά περισσότερο – υπάρχει 
επίσης ένα Γενικότερο Φόρουμ, αν 
η ηλικιακή ομάδα δεν είναι 
σημαντική για εσάς.  

Για την πρόσβαση σε ένα 
φόρουμ, απλά κάντε κλικ 
στον τίτλο του Φόρουμ, 
π.χ. eTwinning Έργα 12-15 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 

Συμβουλή: Προτού ανακοινώσετε ένα μήνυμα στο Φόρουμ, είναι καλό 
να περιηγηθείτε στα ήδη υπάρχοντα μηνύματα, για να δείτε αν 
υπάρχει κάτι που σας ενδιαφέρει.   

Για να δείτε ένα ήδη υπάρχον μήνυμα στο Φόρουμ, απλά κάντε κλικ στον τίτλο 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 

Στη συνέχεια θα δείτε τις ανακοινώσεις του Φόρουμ και 
μπορείτε να ‘απαντήσετε’ αν ενδιαφέρεστε 

Συμβουλή:  Μπορείτε να δείτε άλλα άτομα που έχουν 
απαντήσει στην ανακοίνωση, μπορεί και αυτοί να είναι 
πιθανοί συνεργάτες 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 

Για να αναρτήσετε ένα μήνυμα στο 
Φόρουμ, απλά κάντε κλικ στην 
ένδειξη Δημιουργία Μηνύματος 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 

Ονομάστε την ανακοίνωση του Φόρουμ 

Επιλέξτε τα σχετικά 
μαθήματα 

Γράψτε το μήνυμά σας 



Βήμα 6 Χρησιμοποιώντας τα φόρουμ 
Πρέπει να επιλέξετε ένα 
μάθημα επαγγελματικής 
κατάρτισης, αν είναι σχετικό 

Επιλέξτε τη γλώσσα 
της ανακοίνωσής σας Συμβουλή: Είναι 

καλή ιδέα να 
βάλετε ετικέτα 
στην ανακοίνωσή 
σας με λέξεις 
κλειδιά, ούτως 
ώστε να 
εμφανιστεί στις 
αναζητήσεις που 
γίνονται στο 
Φόρουμ 

Κάντε κλικ στην ένδειξη 
Ανάρτηση του μηνύματός σας 



Βήμα 7 Online και Offline Εκδηλώσεις 

Μπορείτε επίσης να συναντήσετε συνεργάτες σε εκδηλώσεις όπως σε 
Σεμινάρια Επαφών και σε online Εκδηλώσεις Εκμάθησης και σε Εκθέσεις 
Εύρεσης Συνεργατών. Παρακολουθείτε τακτικά τις εθνικές σας ειδήσεις 
στην Αρχική σελίδα του Desktop και στον τομέα Ενημερωθείτε της 
Αρχικής σελίδας του eTwinning.   


