
Εύρεση συνεργατών  
με 5 διαφορετικούς τρόπους  
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Ξεκινώντας 
 
Συνδεθείτε στην πύλη του 
eTwinning 
https://www.etwinning.net 
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https://www.etwinning.net/


1ος Τρόπος: 
Αναζήτηση εκπ/κών 
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Βήμα 1ο 
 
Επιλέξτε:  
• την καρτέλα “ΑΤΟΜΑ” και 

στη συνέχεια την φράση 
• “Χρειάζεστε εκτενή 

αναζήτηση;” 
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Βήμα 2ο  
 
Μπορείτε να επιλέξτε για 
την αναζήτηση σας κάποια 
ή και όλα από τα παρακάτω: 
1. Λέξεις κλειδιά 
2. Αρμοδιότητα  
3. Μάθημα 
4. Είδος χρήστη 
5. Επαγγελματικό μάθημα 
6. Χώρα 
7. Περιφέρεια 
8. Ηλικιακή ομάδα 
9. Γλώσσα 
10. Ενδιαφέροντα 

 
Και πατήστε “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ” 
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Βήμα 3ο  
 
• Κάντε κλικ σε κάποιο 

από τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης 

• Όταν ανοίξει η καρτέλα 
του εκπ/κού στείλτε του 
μήνυμα για συνεργασία 
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2ος Τρόπος: 
Αναζήτηση έργων 

Βήμα 1ο 
 
Επιλέξτε:  
• την καρτέλα “ΈΡΓΑ” και 

στη συνέχεια την φράση 
• “Χρειάζεστε εκτενή 

αναζήτηση;” 
 

σημείωση,  εδώ μπορείτε να δείτε τα νέα 
έργα, αν δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει 
κάντε κλικ στον τίτλο και ζητήστε από τους 
ιδρυτές να συμμετέχετε 
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Βήμα 2ο  
 
Μπορείτε να επιλέξτε για 
την αναζήτηση σας κάποια 
ή και όλα από τα παρακάτω: 
1. Λέξεις κλειδιά 
2. Μάθημα 
3. Επαγγελματικό μάθημα 
4. Γλώσσα 
5. Ηλικιακή ομάδα 
6. Συνεργασία eTwinning 

Plus 
 

Και πατήστε “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ” 
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Βήμα 3ο  
• Κάντε κλικ σε κάποιο από τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης 
• Όταν ανοίξει η καρτέλα του έργου 

βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργό, στη 
συνέχεια δείτε τα χαρακτηριστικά του, 
τους συμμετέχοντες κλπ. 

• Αν σας άρεσε το έργο στείλτε μήνυμα 
στους ιδρυτές για να συμμετέχετε 
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3ος Τρόπος: 
Αναζήτηση ιδεών 1 

Βήμα 1ο 
 
Επιλέξτε:  
• την καρτέλα “ΦΟΡΟΥΜ 

ΕΤΑΙΡΩΝ” και στη 
συνέχεια την φράση 

• “Χρειάζεστε εκτενή 
αναζήτηση;” 
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Βήμα 2ο  
 
Μπορείτε να επιλέξτε για 
την αναζήτηση σας κάποια 
ή και όλα από τα παρακάτω: 

 
1. Γλώσσα 
2. Μάθημα 
3. Φορουμ/Ομάδα 

αναζήτησης 
4. Επαγγελματικό μάθημα 

 
Και πατήστε “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ” 
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Βήμα 3ο  
 
• Κάντε κλικ σε κάποιο 

από τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης 

• Όταν ανοίξει η 
ανάρτηση του εκπ/κού 
στείλτε του μήνυμα για 
συνεργασία 
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4ος Τρόπος: 
Αναζήτηση ιδεών 2 

Βήμα 1ο 
 
Επιλέξτε:  
• την καρτέλα “ΦΟΡΟΥΜ 

ΕΤΑΙΡΩΝ” και στη 
συνέχεια 

• Ένα από τα ηλικιακά 
φόρουμ/Ομάδες 
αναζήτησης  
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Βήμα 2ο  
 
• Περιηγηθείτε στις 

αναρτήσεις και κάντε 
κλικ σε κάποια που σας 
ενδιαφέρει 

• Όταν ανοίξει η 
ανάρτηση του εκπ/κού 
στείλτε του μήνυμα για 
συνεργασία 
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5ος Τρόπος: 
Δημιουργία ανάρτησης 

Αν δεν βρήκατε κάτι που να 
ταιριάζει με αυτό που 
σκέφτεστε, δημιουργήστε 
την δική σας ανάρτηση  

 
Βήμα 1ο 
 
Επιλέξτε:  
• την καρτέλα “ΦΟΡΟΥΜ 

ΕΤΑΙΡΩΝ” και στη 
συνέχεια 

• Ένα από τα ηλικιακά 
φόρουμ/Ομάδες 
αναζήτησης  
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Βήμα 2ο  
 
• Όταν ανοίξει η σελίδα , 

κάντε κλικ στο κουμπί 
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ” 
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Η νέα ανάρτηση γίνεται σε 
2 φάσεις 

 
Βήμα 3ο  
Περιγραφή 
Όταν ανοίξει η σελίδα, 
στην φάση της 
περιγραφής, γράψτε: 
1. Τίτλο 
2. Το μήνυμά σας 
3. Λέξεις κλειδιά 
Και πατήστε το κουμπί 
“ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ” 
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Βήμα 4ο  
 
Σε αυτήν τη φάση επιλέξτε: 
• Γλώσσες στις οποίες 

θέλετε να αναπτυχθεί το 
έργο σας 

• Μαθήματα τα οποία 
θέλετε να εμπλέξετε 
 

Και πατήστε “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” 
 
         Η ανάρτησή σας έχει 
δημοσιευτεί στο φόρουμ 
που επιλέξατε, μην ξεχνάτε 
να ελέγχετε για τυχόν 
απαντήσεις. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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etwinning@sch.gr 

http://etwinning.gr 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 
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