
WELCOME – Το ψηφιακό 

περιοδικό του eTwinning

Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός 

Υποστήριξης

Αγγελόπουλος Παναγιώτης

HNSO eTwinning



etWinning ELeCtrOnic MagazinE

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης του eTwinning ανακοινώνει την 

λειτουργία του Ψηφιακού Περιοδικού (etWinning ELeCtrOnic

MagazinE), https://welcome.etwinning.gr, για:

 εκπαιδευτικούς, 

 ερευνητές, 

 φοιτητές, 

 μαθητές, 

 επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους στο χώρο της 

εκπαίδευσης.

https://welcome.etwinning.gr/


Ενότητες

Το περιοδικό απευθύνεται στη Δημόσια όσο και στην Ιδιωτική 

Εκπαίδευση και θα αποτελείται από τρεις ενότητες για:

α) Εκπαιδευτικούς, Επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους 

στο χώρο της εκπαίδευσης

β) Ερευνητές – φοιτητές και

γ) Μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης



Στόχοι

1. Να αποτελέσει ένα ανοικτό εκπαιδευτικό – επιστημονικό αποθετήριο για τη δημοσίευση άρθρων, 

εργασιών, ερευνών, καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών, παιδαγωγικών και διδακτικών 

προσεγγίσεων.

2. Να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν 

την εκπαίδευσηSTEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της 

Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, 

να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή 

καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.

3. Να συνεισφέρει (όσον αφορά τους φοιτητές και τους μαθητές) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ερευνητικής μεθοδολογίας, βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφής ερευνητικών εργασιών, 

αποτύπωσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, συντακτικών και συγγραφικών ικανοτήτων και 

καλλιέργειας ικανοτήτων συνεργασίας.

4. Δύο εκδόσεις κάθε χρόνο



Θεματολογία

1. Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ που 

πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη. 

2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση μέσω συνεργατικών προγραμμάτων σε Διεθνές ή Εθνικό επίπεδο. 

3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και αξιοποίησή τους 

στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων. 

4. Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. 

5. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου μέσω υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων.

6. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση μέσω εργαλείων και εφαρμογών που 

χρησιμοποιούνται σε συνεργασίες σχολείων.

7. Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσω εθνικών ή 

διεθνών συνεργασιών σχολείων. 

8. https://welcome.etwinning.gr/submitcontent

https://welcome.etwinning.gr/submitcontent


https://schoolpress.sch.gr/



Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο 



Για να υποβάλλω άρθρο

1η Περίπτωση (με email του ΠΣΔ)

Εγγραφή στο ΠΣΔ για να αποκτήσω μαιλ @sch.gr

Εγγραφή στο https://schoolpress.sch.gr/

Αποστολή mail στο etwinning-magazine@sch.gr για να σας εγγράψουμε ως 

συνδρομητή (με την ιδιότητα του συνδρομητή μπορείτε να ανεβάζετε να 

άρθρα σας μόνοι σας).

2η Περίπτωση

Αποστολή του άρθρου στο etwinning-magazine@sch.g

https://schoolpress.sch.gr/
mailto:etwinning-magazine@sch.gr
mailto:etwinning-magazine@sch.gr


etwinning-magazine@sch.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


