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Τι είναι το eTwinning
• Eίναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου
Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν
παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Aποτελεί
μέρος του προγράμματος Comenius.

• Παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από
τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν
απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και
συνεργασίας. 



Προσωπική ανάπτυξη και eTwinning
• Προσφέρει επίσης διαδικτυακά προγράμματα
επιμόρφωσης (elearning), που λειτουργούν σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, που δίνουν την
ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν σε θέματα
που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ και στις εξελίξεις στον
τομέα της παιδαγωγικής .

• Οι ευρωπαϊκές κοινότητες (groups) προσφέρουν
υλικό για μελέτη, παραδείγματα καλής πρακτικής από
εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας, εποπτικό υλικό για μελέτη και για χρήση σε
όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. 



Η Ιστοσελίδα eTwinning



Παρέχει οδηγίες και ιδέες …

• Στο eTwinning Σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 
κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να δημιουργήσουν ένα
Ευρωπαϊκό έργο συνεργασίας.

• Τα «Πακέτα» eTwinning παρέχουν μία βάση στους καθηγητές, που
αναζητούν συγκεκριμένες ιδέες για το πώς να εφαρμόσουν ένα
Ευρωπαϊκό έργο συνεργασίας. Κάθε πακέτο σχετίζεται με ένα θέμα
και δίνει πληροφορίες για την ομάδα στην οποία απευθύνεται, για
τους στόχους και την παιδαγωγική αξία των δραστηριοτήτων. Τα
πακέτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως έχουν ή να
προσαρμοστούν στο διδακτικό σας πλαίσιο.



Προσφέρει έτοιμα «Πακέτα»



Υπάρχουν «Πακέτα» από πολλές κατηγορίες



Παράδειγμα : «Πακέτα έργων» για …



Πακέτο – «Ενδυση και Πολιτισμός»



Τα παιδιά μπόρεσαν:
• Να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αποκτήσουν

οικολογική συνείδηση.
• Να γνωρίσουν παιδιά από άλλες χώρες και να συνειδητοποιήσουν ότι

έχουν όλοι ομοιότητες και διαφορές αλλά μπορούν να είναι φίλοι.
• Να γνωρίσουν απλές λειτουργίες του Η/Υ.
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

Ελλην
ική τάξ

η Αγγλική τάξη Πολωνική Τάξη

««LetLet’’s give a breath to earths give a breath to earth»»
(συνεργατική δουλειά σχολείων της Α/θμιας)

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα ΚαλώνΚαλών ΠρακτικώνΠρακτικών -- ΔημοτικόΔημοτικό



MusicMusic LibraryLibrary

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
ΚαλώνΚαλών ΠρακτικώνΠρακτικών -- ΓυμνάσιοΓυμνάσιο

ΤοΤο ΜουσικόΜουσικό ΣχολείοΣχολείο τηςτης ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε πέντεπέντε άλλεςάλλες
ΕυρωπαϊκέςΕυρωπαϊκές σχολικέςσχολικές μονάδεςμονάδες στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού
προγράμματοςπρογράμματος ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αδελφοποίησηςαδελφοποίησης (e(eΤΤwinning) winning) σχολείωνσχολείων
δημιούργησεδημιούργησε ψηφιακήψηφιακή μουσικήμουσική βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη, , στηνστην οποίαοποία θαθα έχουνέχουν
δυνατότηταδυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης μαθητέςμαθητές μεμε ειδικέςειδικές εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςανάγκες. . 



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα καλήςκαλής πρακτικήςπρακτικής --
ΛύκειοΛύκειο

««ΠολιτισμόςΠολιτισμός καικαι ΠαραδόσειςΠαραδόσεις τηςτης ΠατρίδαςΠατρίδας μουμου»»


