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Υπεύθυνη για   IO1 “Εργαλειοθήκη Πράσινοι Σπόροι» 
Άνγκελες Παρίλλα Λάτας  (Πανεπιστήμιο του Βίγκο) 

Συγγραφείς 

ΣΔΕΕ-Πανεπιστήμιο του Βίγκο- Ισπανία 

 Άνγκελες Παρίλλα Λάτας /   Μανουέλα Ραπόσο Ρίβας/  Έσθερ Μαρτίεζ ΦιγκουέιραManuela/ Σίλβια Σιέρρα Μαρτίνεζ/ 

Αλμουδένα Αλόνσο Φερρέιρο/ Μαρία Ζαμπάλζα Κερδεϊρίνια /Ιζαμπέλ Φερνάντεζ- Μένορ/ Αδορασιόν ντε λα Φουέντε 

Φερνάντεζ 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ E.Π.Ε. – ΚΥΠΡΟΣ 

 

Υπεύθυνοι για τις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις δοκιμές της «Εργαλειοθήκης Πράσινοι Σπόροι»  

Τζούλια Μπενβενούτο (Σ.Κ. Μπόσκο Κιεζανόβα, ΙΤΑΛΙΑ) | 

 Αλίσε Ντάλλε (Επαρχία Βάλλε ντ’ Αόστα, ΙΤΑΛΙΑ) Alice Dalle (Γκόλφω Κατέβα ΚΕΝΤΡΟ (ΣΥΝΘΕΣΙΣ , ΚΥΠΡΟΣ)  

| Νοέμι Νιέτο Μπλάνκο (Πανεπιστήμιο του Βίγκο, ΙΣΠΑΝΙΑ) |Μιλγένκα Πάντοβαν Μπογντάνοβιτς (Λύκειο Βέλα 
Λούκα, ΚΡΟΑΤΙΑ) |Ευτυχία Βλυσίδου (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, ΕΛΛΑΔΑ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ- Συνέργεια και Περιβάλλον για την Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Σχολείων, www.greenseeds.eu 

Συντονίστρια του Προγράμματος 

Maρία Κάρλα Ιτάλια (Γκλόκαλ Φάκτορι, Ιταλία) 

Συμμετοχή  στο πρόγραμμα  

Αυτό το έγγραφο  αποτελεί μία από τις 15 ενότητες της «Εργαλειοθήκη ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ»,  η Πνευματική 

Παραγωγή, αρ. 1 του ομώνυμου προγράμματος.  Εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Βίγκο και πραγματώθηκε με 

την υποστήριξη όλων των Συνεργατών, με ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση πάνω στο περιεχόμενο της 

εργαλειοθήκης, που επίσης δοκίμασε αυτά τα εργαλεία . Οι Ενότητες αναπτύχθηκαν από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι το 
τέλος Ιανουαρίου 2020. Η συνακόλουθη εκπαίδευση, σε δύο στάδια, διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο 2020:  

1.Εκπαίδευση των εθνικών υπευθύνων (5-6.03.2020) 

2.Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο (1.04.2020 – 31.06.2020) 

Πώς να αναφέρετε αυτό το έγγραφο; 

CIES-UVigo, Unit 1 – Webquest: an active methodology supported on the web, Module 5 – Seeds for Networking, 

“Toolkit GREEN S.E.E.D.S.”, Project GREEN S.E.E.D.S. - Synergy and Environment to Empower Decentralised 

Schools, 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.3 

 

Οι Ευρωπαϊκές πλατφόρμες  
 

 

“Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus + είχα υπέροχες ευκαιρίες να εργαστώ εθελοντικά  

σε 2 διαφορετικές χώρες. Τι να πω για αυτές τις εμπειρίες; Η κοινή χρήση και 

ανταλλαγή δεν περιορίζεται στους τομείς υλοποίησης του έργου σας. Η όλη 

εμπειρία περιλαμβάνει την καθημερινή ζωή, την εκμάθηση γλωσσών, τον 

πολιτιστικό εμπλουτισμό, τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Είναι ένα ταξίδι 

από το οποίο επιστρέφεις ένα αλλαγμένο άτομο, με ευρύτερους ορίζοντες και 

απεριόριστο περιβάλλον” (Eυγενία, νηπιαγωγός). 
 

 
Η αειφόρος ανάπτυξη στον 21ο αιώνα 

μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλο τον 

κόσμο. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 

μετατροπή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

έκθεση του ΟΟΣΑ για τους μαθητές, τους 

υπολογιστές και τη μάθηση (2015), είμαστε 

ακόμη πολύ πίσω στην ενσωμάτωση των 

εργαλείων ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο 

ΕΕ αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορούν 

να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ για να 

διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παραμείνει 

ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημιούργησε μια σειρά 

διαδικτυακών πλατφορμών για την 

προώθηση καινοτόμων τρόπων χρήσης 

ΤΠΕ σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Σε 

αυτήν την ενότητα, θα σας παρέχουμε μια 

σύντομη περιγραφή των βασικών 

ευρωπαϊκών πλατφορμών που οι 

δάσκαλοι και τα σχολεία μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις και τις πρακτικές τους.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

1. Τι είναι η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης;  
 

Πύλη  

Σχολικής  

Εκπαίδευσης  

http://schooleducationgateway.eu  

 

 

Η  Πύλη Σχολική Εκπαίδευσης (ΠΣΕ) είναι η 

διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη σχολική εκπαίδευση. 

Διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ και 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς 

πληροφορίες σχετικά με την 

επαγγελματική και μαθησιακή 

ανάπτυξη, την αμοιβαία βοήθεια και 

ευκαιρίες δικτύωσης, κοινά έργα και 

προοπτικές κινητικότητας, πολιτικές 

πληροφορίες κλπ. Η ΠΣΕ απευθύνεται 

όχι μόνο στην κοινότητα των 

εκπαιδευτικών αλλά και σε όλους τους 

οργανισμούς που συμμετέχουν στις 

δράσεις του προγράμματος Erasmus +, 

όπως σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικοί 

φορείς και ιδρύματα. εθνικές αρχές και 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Η 

πλατφόρμα είναι προσβάσιμη 

παγκοσμίως με την προσδοκία ότι θα 

ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ 

πολιτικής και πρακτικής στην 

ευρωπαϊκή σχολική εκπαίδευση, αλλά 

και θα ενθαρρύνει πολιτικές που 

βασίζονται στις πραγματικές 

απαιτήσεις του σχολείου και της 

αγοράς εργασίας. 

Η ΠΣΕ  παρέχει μια εκτενή επιλογή 

θεμάτων όπως:  

 Καλές πρακτικές από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα ·   

 Μηνιαίες συνεισφορές στο blog 

και συνεντεύξεις με βίντεο από 

Ευρωπαίους ειδικούς στη 

σχολική εκπαίδευση · 

 Διαδικτυακά μαθήματα για 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης των 

προκλήσεων στην τάξη·   

 Πόροι που περιλαμβάνουν 

διδακτικό υλικό, σεμινάρια και την 

Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για 

Σχολεία · 

 Πληροφόρηση για τις σχολικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές·  

 Ειδήσεις και γεγονότα.  

 

Είναι επιτακτική ανάγκη να τονιστεί ότι 

η ΠΣΕ προσφέρει επίσης ειδικά 

εργαλεία για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολικό 

προσωπικό να βρουν ευκαιρίες για 

κατάρτιση, κινητικότητα και 

επαγγελματική ανάπτυξη (επιτόπια 

μαθήματα, σκιά εργασίας, διδακτικές 

εργασίες), τα οποία μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν μέσω του Erasmus 

+ Key Action 1 Αυτά τα εργαλεία είναι 

The Erasmus+ tool “Course 

Catalogue” (for face-to-face training 

opportunities)· 

The Erasmus+ tool “Mobility 

Opportunities” (for teacher mobility 

under KA1)· 

  

 

 

http://schooleducationgateway.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την 

πλατφόρμα Σχολική Πύλη , 

ακολουθήστε τον παρακάτω 

σύνδεσμο και περιηγηθείτε στις 

διάφορες ενότητες. Θα γοητευτείτε  

 με τους πόρους που θα βρείτε!  

2. Τι είναι το eTwinning?  

 
www.etwinning.net 

 

 

Το eTwinning είναι μια άλλη 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την προώθηση της 

χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεταξύ 

εκπαιδευτικών και σχολείων. Ιδρύθηκε 

το 2005, στο πλαίσιο του 

προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2007 

είναι μέρος του Προγράμματος Δια 

Βίου Μάθησης. Το 2014, το e-Twinning 

ενσωματώθηκε στο Erasmus + το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού.  

Σήμερα, το e-Twinning έχει γίνει μια 

κοινότητα εκπαιδευτικών από όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, από την 

προσχολική έως την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 

πλατφόρμα επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να σχηματίσουν 

συνεργασίες και συνεργατικά έργα με 

εκπαιδευτικούς και σχολεία από όλη την 

Ευρώπη. Η πύλη eTwinning είναι 

διαθέσιμη σε είκοσι τρεις γλώσσες. 

Εκτός από τη συνεργασία σε έργα, 

αυτοί που εφαρμόζουν το eTwinning 

μπορούν να συμμετάσχουν σε 

συζητήσεις με συναδέλφους και να 

αναπτύξουν επαγγελματικά δίκτυα, 

καθώς και να βρουν μια ποικιλία 

ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης 

(διαδικτυακά και πρόσωπο με 

πρόσωπο).  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

επισκεφθούν τις θεματικές σελίδες του 

και να εξερευνήσουν το περιεχόμενο 

εννέα βασικών προτεραιοτήτων στη 

σχολική εκπαίδευση:    

 Βασικές δεξιότητες  

 Ιθαγένεια 

 Προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα   

 Γλωσσομάθεια  

 Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

και αντιμετώπιση της πρόωρης 

http://www.etwinning.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εγκατάλειψης του σχολείου 

 Εκπαιδευτικοί και σχολικοί  ηγέτες  

 Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και 

έκφραση  

 Προσωπική ανάπτυξη και ευεξία, 

και  

 Εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα. 

               

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που 

συμμετέχουν στο eTwinning 

λαμβάνουν υποστήριξη από τις Εθνικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ) κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της 

εγγραφής, της έρευνας εταίρων και 

των δράσεων έργου. Αυτές οι 

Υπηρεσίες οργανώνουν 

δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς· 

προωθούν τη δράση eTwinning, 

παρέχουν βραβεία και ετικέτες 

ποιότητας.

Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης 

(ΚΥΥ) συντονίζει τις Εθνικές Υπηρεσίες 

Υποστήριξης και είναι επίσης υπεύθυνη 

για την ανάπτυξη της διαδικτυακής 

πλατφόρμας eTwinning και τον 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τα οφέλη που προσφέρει το eTwinning 

στην εκπαιδευτική κοινότητα 

συνοψίζονται ως εξής:  

 

 Αύξηση των κινήτρων και 

βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των μαθητών    

 Στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

παιδαγωγικής   

 Στην επαγγελματική και 

παιδαγωγική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  

 Μια αυξανόμενη κουλτούρα 

συνεργασίας μεταξύ των 

σχολικών μονάδων  

 

 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από 

τον Επίτροπο για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση και τον Πολιτισμό, Ján Figel 

στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της 

ευρωπαϊκής τελετής βραβείων 

eTwinning που πραγματοποιήθηκε το 

2009, η ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία 

του eTwinning είναι ένα παράδειγμα για 

την προώθηση της δημιουργικότητας 

στην εκπαίδευση. Πρέπει να 

προωθήσουμε την καινοτομία μέσω 

της εκπαίδευσης προκειμένου να 

βελτιώσουμε την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών 

συστημάτων της Ευρώπης και να 

υποστηρίξουμε τους νέους 

Ευρωπαίους να είναι προετοιμασμένοι 

για την κοινωνία και την οικονομία του 

μέλλοντος. »(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2009). 

 



Οι σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών, στην ομαδική 

εργασία, την καθοδηγούμενη μάθηση 

ανακάλυψης και την αλληλεπίδραση με 

ενήλικες ή πιο ικανούς συνομηλίκους 

(Aldhahery et al., 2014). Η δράση του 

eTwinning ενίσχυσε και ανέπτυξε τη 

σχολική δικτύωση μέσω ενός 

πανευρωπαϊκού σχήματος που θα 

επέτρεπε σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία 

να δημιουργήσουν παιδαγωγικές 

συνεργασίες με ένα σχολείο αλλού 

στην Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε επίπεδο μαθητή, επιτρέπει την άμεση 

επαφή με άλλους μαθητές γύρω η 

Ευρώπη, τους επιτρέπει να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους, 

ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των 

ευρωπαϊκών σχολείων και 

συμβάλλοντας επομένως στη 

διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Οι μαθητές έχουν επίσης 

την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες καθώς και 

να αποκτήσουν τις γνώσεις τους 

σχετικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ μέσω των 

δραστηριοτήτων του έργου τους 

(Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, 2013). 

 

 

 

Έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα e-

Twinning; Αν όχι, τώρα είναι η ώρα! 

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο και 

δημιουργήστε το προφίλ σας! Η 

κοινότητα αυτών που εφαρμόζουν το  

eTwinning  σας περιμένει! 

3. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πλατφόρμες;  
Η Πλατφόρμα  Erasmus+ Αποτελέσματα Προγράμματος 

 

Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα 

αποθετήριο έργων που έχουν λάβει 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus +. Μπορείτε 

να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα των έργων, τη συλλογή 

ορθών πρακτικών και ιστοριών 

επιτυχίας, καθώς και περιγραφή και 

λεπτομέρειες για τους οργανισμούς 

που ήταν μέλη της κοινοπραξίας. 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε 

πιθανούς συνεργάτες για τις ιδέες του 

έργου Erasmus +. 

 

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση στο πλαίσιο του Erasmus + KA1 

Mobility και του KA2 School Education. 

Εάν ενδιαφέρεστε να επεξεργαστείτε μια 

ιδέα που έχετε και υποβάλετε μια αίτηση 

για  χρηματοδότηση, θα πρέπει να 

διαβάσετε προσεκτικά τις 

προτεραιότητες (οριζόντιες και 

συγκεκριμένες), όπως είναι γραμμένες 

στον Οδηγό προγράμματος Erasmus 

+. Δημοσιεύεται κάθε χρόνο και 

μπορείτε να το κατεβάσετε από τον 



Εθνικό Οργανισμό της χώρας σας ή 

από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  

https://ec.europa.eu/programmes/er

asmus-plus/resources/programme-

guide_en  

Εάν η ιδέα σας είναι σύμφωνη με τις 

προτεραιότητες των κλήσεων, δεν 

χρειάζεστε βοήθεια για το πώς να 

γράψετε μια επιτυχημένη αίτηση. 

Υπάρχουν πολλά σεμινάρια στο 

youtube αλλά και στον Ιστό. Εδώ είναι 

μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για εσάς  

http://www.easyerasmus.com/erasm

us-programme-how-to-write-a-good-

project-smarter-goals/ 

https://www.youtube.com/watch?v=s

s_HAv5klr8 

 

 
 
 
 
 
Eυρωπαϊκό Δίκτυο Σχολεἰων 
 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων είναι ένα 

δίκτυο 34 Υπουργείων Παιδείας στην 

Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στις 

Βρυξέλλες και είναι  μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός. Το δίκτυο στοχεύει να 

φέρει καινοτομία στη διδασκαλία και 

στη μάθηση. Τα βασικά ενδιαφερόμενα 

μέρη είναι Υπουργεία Παιδείας, σχολεία, 

εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Οι 

δραστηριότητές του χωρίζονται σε τρία 

σκέλη: α) Έρευνα πολιτικής και 

καινοτομία, β) σχολικές υπηρεσίες και 

γ) ανταλλαγή πόρων μάθησης. Το 

δίκτυο έχει δημιουργήσει μια 

διαδικτυακή Ακαδημία που προσφέρει 

μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Μπορείτε να έχετε  

πρόσβαση στην πλατφόρμα σε αυτόν   

τον σύνδεσμο 

https://www.europeanschoolnetacad

emy.eu/
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