
 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών 

eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 

  

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014  «Οργανισμός Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(ΦΕΚ Α’ 181) 

2. Την υπ. Αρ. 92382/A1 /11.06.2015  ΦΕΚ 1183 τ. β’  / 19/06/2015 με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο  
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

3. Την με αρ. πρωτ. 22216/Γ1/27-02-2015 (ΦΕΚ 100/05-03-2025, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών 
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) 
περί διορισμού του κου Δημητρίου Χασάπη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. αλλά τις 
πιστώσεις του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015» 

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 205066/Δ1 16-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΑΒΡ9-406), περί συγκρότησης και 
σύστασης της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
δράσης eTwinning για το 2015 

6. Την πρόταση σύμβασης του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 
2015» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για το έργο eTwinning – Η κοινότητα των Σχολείων στην 
Ευρώπη 

7. Την από 6/11/2014 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης 2015-20 της δράσης eTwinning   

Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτερ: 
 
Μαρούσι,    22/07/2015 
Αριθ. Πρωτ    117717/Δ1 

 
 
ΠΡΟΣ :   

 Περιφερειακές Διευθύνσεις όλης της 
χώρας 

 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της 
χώρας 

 Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας  
 
ΚΟΙΝ. 
ΙΤΥΕ Διόφαντος 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ  
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : epateraki@minedu.gov.gr    
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος 
  : Ε. Πατεράκη 
Τηλέφωνο : 210 344 2648 
FAX  : 210 344 3354 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:epateraki@minedu.gov.gr


 

8. Την ανάγκη συγκρότησης του σώματος των πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης 
eTwinning και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 

 

 προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της 

δράσης eTwinning, για τα έτη 2015 – 2017. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική 

και δεν προβλέπεται αμοιβή.  

 

Θητεία:   Από 1/9/2015 έως 30/06/2017 

Πλήθος θέσεων:  Τριάντα (30), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα 

«Κατανομή θέσεων» 

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες 

 Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) ανά έτος σε 
κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους. 

 Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων ανά έτος με θέμα τη 
χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 
και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning. 

 Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην 
περιοχή ευθύνης τους. 

 Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους. 

 Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning. 

 Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 
(Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.  

 Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη 
διάρκεια της χρονιάς  εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους. 

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα 

πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά 

και δια ζώσης.  

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από 

το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο.  

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:  

 

1) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

2) Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή 
προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία 
τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

3) Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πτυχίο) 

4) Πιστοποιητικό  επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν 
απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 



 

5) Τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η 
κάθεμία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2012-3, 2013-14, 2014-15) 

 

     Κατανομή ανά περιοχές 

 

ΑΤΤΙΚΗ (Α, Β, Γ και Δ Αθήνας ΑΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ 

,ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 

4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Αν. και Δυτ. Θεσσαλονίκη, 

Ημαθία, Πιερία, Πέλλα, Κιλκίς ,Σέρρες , Χαλκιδική) 

4 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Αχαΐα – Ηλεία 

Αιτωλοακαρνανία  

2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Φωκίδα - Βοιωτία - Εύβοια   

Ευρυτανία - Φθιώτιδα    

2 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ  

Ροδόπη - Έβρος     

Καβάλα - Ξάνθη - Δράμα    

2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Κορινθία – Αργολίδα   

Αρκαδία - Λακωνία - Μεσσηνία   

2 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Φλώρινα – Καστοριά  

Κοζάνη – Γρεβενά  

2 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Τρίκαλα - Καρδίτσα  

Λάρισα - Μαγνησία  

2 

ΚΡΗΤΗ 

Ηράκλειο – Λασίθι    

Χανιά – Ρέθυμνο   

2 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 



 

Ιωάννινα – Θεσπρωτία   

Πρέβεζα – Άρτα    

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Δωδεκάνησα    

Κυκλάδες    

2 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 

  

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σύμφωνα με την κατανομή, το Υπουργείο 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για 

συγκεκριμένες περιφέρειες.  

 

Διευκρίνηση:  

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά  στην  
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση. Η Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης θα κατανείμει τις περιοχές ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών που θα 
επιλεγούν, με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω. 

 

Ημερομηνίες 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 05/08/2015, ώρα 15.00. 

 Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 24/08/2015 

 Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους 
εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: 
Έως 30/08/2015. 

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
http://www.etwinning.gr  

 Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο, θα υπολογιστούν αυτόματα τα 
μόρια κάθε αίτησης, σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων». 

 Όλες οι αιτήσεις θα καταχωριστούν σε «Πίνακα Αξιολόγησης» σε φθίνουσα σειρά ως προς 
το σύνολο μορίων που έλαβε κάθε μία από αυτές. 

 Ο «Πίνακας Αξιολόγησης» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
http://www.etwinning.gr και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι την 
27/08/2015. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα κληθούν όσοι έχουν επιλεγεί ανά 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (σπουδών, 

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


 

προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, κλπ) πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Σε περίπτωση που 
κάποιος εκπαιδευτικός δεν αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει στην αίτησή 
του ή τα αποστείλει εκτός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η θέση θα καλύπτεται 
αυτόματα από τον επόμενο στον πίνακα αξιολόγησης. 

Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα 

σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.eτwinning.gr  

 

Συνημμένα (σελ. 1). Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής για τους πρεσβευτές 

 

 

       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

       Δημήτριος Χασάπης 

 
Εσωτερική Διανομή: 
 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αν. Υπουργού κου Κουράκη 
3. Γραφείου Γενικού Γραμματέα 
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. 
5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eτwinning.gr/


 

Κριτήρια επιλογής για τους πρεσβευτές 

 

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα 

1 Προγράμματα eTwinning τα τελευταία τρία (3) χρόνια:  2 έργα= 1, 

μέχρι τρία=2, 

μέχρι 4=3,  

πάνω από 

4=4 

2 Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας   1 μόριο για 

κάθε Ετικέτα 

3 Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας  2 μόρια για 

κάθε Ετικέτα 

4 Etwinning Eθνικό Βραβείο  2 μόρια για 

κάθε βραβείο 

5 Etwinning Eυρωπαϊκό Βραβείο 2 μόρια για 

κάθε βραβείο 

6 Γνώση Αγγλικών Γ1=1, Γ2=2 

7 Γνώση ξένης γλώσσας Γαλλικά Β2=0.5, Γ1=1, 

Γ2=1,5 

8 Γνώση ξένης γλώσσας Γερμανικά Β2=0.5, Γ1=1, 

Γ2=1,5 

9 Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας Β2=0.5, Γ1=1, 

Γ2=1,5 

10 Ενασχόληση – Συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα <=3 1 

11 Ενασχόληση – Συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα >3 2 

12 Ανάληψη προγραμμάτων (εγκεκριμένων) σχολικών δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία τριετία (με υποβολή της κάθε έγκρισης) <=3 

0.5 

13 Ανάληψη προγραμμάτων (εγκεκριμένων) σχολικών δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία τριετία (με υποβολή της κάθε έγκρισης) >3 

1 

14 Επιμορφωτής ΤΠΕ  1 

15 Επιμορφωτής ενηλίκων  1 

16 Γνώση διαχείρισης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης  1 

Σημειώνεται ότι για τα Κριτήρια 2, 3, 4, 5, 9, 10,11 δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο 

κτήσης τους. 



 

Άλλα στοιχεία που κρίνετε σημαντικά για την 

επιλογή σας ως πρεσβευτής 

(αξιολόγηση μόνο σε περίπτωση 

ισοβαθμίας) 

Λόγοι συμμετοχής – Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να 

επιλεγείτε πρεσβευτής της δράσης 

(αξιολόγηση μόνο σε περίπτωση 

ισοβαθμίας) 

 

Τα τελευταία δύο πεδία να μην υπερβαίνουν σε εύρος τη μισή σελίδα (περίπου 150 λέξεις το 
καθένα). 

 


