
Καλώς ήλθατε Καθοδήγηση στο Twinspace 

Αυτή η καθοδήγηση σχεδιάστηκε για 
χρήση από τους Εκπαιδευτικούς 
Διαχειριστές που είναι νέοι στο 
TwinSpace. 
 
Θα σας βοηθήσει: 
 
- Να έχετε πρόσβαση στο Twinspace 
- Να επεξεργαστείτε το προφίλ σας 
- Να δημιουργήσετε τις 
δραστηριότητες του έργου 
- Να προσκαλέσετε μαθητές για να 
συμμετάσχουν 
 

Σε αυτή την καθοδήγηση 
περιγράφονται επίσης τα βασικά 
χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας 
του TwinSpace.  



Πηγαίνετε στη διεύθυνση  www.etwinning.net 
και κάντε κλικ στην ένδειξη Εγγραφή 

Βήμα 1 Εγγραφή 

http://www.etwinning.net/


Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης και κατευθυνθείτε στο Desktop 

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε την 

εντολή ‘Ξεχάσατε τον κωδικό 

πρόσβασης;’, αν δεν μπορείτε να 

θυμηθείτε τον κωδικό σας 

Βήμα 1 Εγγραφή 



Μόλις βρεθείτε στο Desktop, κάντε κλικ στην ετικέτα Έργα 

Βήμα 2 Πρόσβαση στο TwinSpace σας 



Επιλέξτε ένα Έργο 

Βήμα 2 Πρόσβαση στο TwinSpace σας 

Κάντε κλικ στο link του TwinSpace του έργου 



Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του 
TwinSpace 

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το TwinSpace 
σας ή να διαχειριστείτε το προφίλ του TwinSpace 
σας, κάνοντας κλικ σε αυτή την ένδειξη 

Αυτό είναι ένα δημόσιο link στο TwinSpace σας, αν 
το χρειαστείτε! 

Μπορείτε 
να δείτε την 
ονομασία 
του 
TwinSpace 
σας 

Συμβουλή: μία καλή ιδέα θα ήταν να 
χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες προσανατολισμού στο 
επάνω μέρος, αν επιθυμείτε να μετακινηθείτε σε 
διαφορετικά μέρη του TwinSpace 



Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του TwinSpace 

Εδώ είναι τα Εισερχόμενα του TwinSpace 
σας, από όπου μπορείτε να στείλετε και 
να λάβετε μηνύματα σχετικά με το 
eTwinning έργο σας. 

Στο κουτί Πρόσφατες Ενέργειες, μπορείτε 
να παρακολουθείτε όλες τις 
δραστηριότητες του TwinSpace, π.χ. Αν 
κάποιος δημοσιεύσει μία νέα ανακοίνωση 
σε  blog ή προσκαλέσει ένα νέο μέλος 

Αυτό είναι το ημερολόγιο του TwinSpace, 
όπου μπορείτε να προγραμματίζετε 
δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς 

Συμβουλή: Στην αρχή του έργου σας, είναι καλή ιδέα να γνωρίζετε τις σχολικές αργίες του σχολείου 
συνεργάτη. Οι σχολικές διακοπές διαφέρουν στην Ευρώπη, γι’αυτό οι συνεργάτες σας ίσως δεν 
είναι διαθέσιμοι για τη διεξαγωγή του έργου, κατά τη στιγμή που αναμένατε ότι θα είναι.  



Μπορείτε επίσης να δείτε τα ονόματα των μελών 
του TwinSpace και πότε συνδέθηκαν τελευταία 
φορά 

Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει ένα TwinSpace, 
είναι καλύτερα να κάνετε κλικ στην ένδειξη Νέος 
στο TwinSpace; και να ακολουθήσετε τα 
συνιστώμενα βήματα 

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να διαχειριστείτε τα 
μέλη, περιλαμβάνοντας τις προσκλήσεις νέων 
μελών στο TwinSpace και την αλλαγή των 
κωδικών πρόσβασης των μαθητών 

Εδώ μπορείτε να δείτε πόσοι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και επισκέπτες είναι μέλη του TwinSpace 
σας 

Συμβουλή: Κάντε κλικ στην ένδειξη Προβολή όλων για 
να δείτε τον πλήρη κατάλογο των μελών του TwinSpace 
σας 

Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του TwinSpace 



Μπορείτε να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας μία 
φωτογραφία σας ή γράφοντας ένα κείμενο για να συστηθείτε, εσείς 
και/ή η τάξη σας 

Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του TwinSpace 



Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις ‘Δραστηριότητες του Έργου’ – 
Οι Δραστηριότητες του Έργου περιλαμβάνουν αρχεία φακέλων, όπου 
μπορείτε να αποθηκεύετε τις εργασίες σας, και γκαλερί φωτογραφιών 
όπου μπορείτε να προβάλετε εικόνες που σχετίζονται με το έργο 

Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του TwinSpace 



Και θα πρέπει, βέβαια, να 
προσκαλέσετε και άλλους 
για να συμμετάσχουν στη 
διεξαγωγή του έργου σας 

Συμβουλή: Το άλλο ‘ιδρυτικό μέλος’ του έργου σας θα γίνει αυτόματα μέλος του TwinSpace σας και 
θα έχει δικαιώματα διαχείρισης. Ωστόσο, ίσως επιθυμείτε να προσκαλέσετε άλλα μέλη του έργου, 
όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς από χώρες που δε συμμετέχουν στο eTwinning, γονείς, ή άλλους 
‘επισκέπτες’ που ενδιαφέρονται να δουν τις εργασίες σας. Παρακαλώ σημειώστε: αν επιθυμείτε να 
προσκαλέσετε συναδέλφους ή εκπαιδευτικούς από χώρες που συμμετέχουν στο  eTwinning, είναι 
καλύτερα να το κάνετε μέσω του  eTwinning Desktop, αντί του TwinSpace 

Χαρακτηριστικά της Αρχικής Σελίδας του TwinSpace 



Βήμα 3 Ενημέρωση του προφίλ σας 

Κάντε κλικ στην ένδειξη 
Προχωρήστε για να 
ενημερώσετε το Προφίλ σας 



Άνεβάστε΄μία φωτογραφία για να δώσετε μία 
πιο ‘προσωπική’ αίσθηση στο TwinSpace σας.  
Μπορεί να είναι μία δική σας φωτογραφία, ή 
μία φωτογραφία του σχολείου ή μίας 
διάσημης τοποθεσίας της πόλης σας. 

Βήμα 3 Ενημέρωση του προφίλ σας  

Γράψτε μία περιγραφή 
για εσάς, την τάξη στην 
οποία διδάσκετε ή για τα 
ενδιαφέροντα/χόμπι σας  



Μπορείτε να αλλάξετε 
τον κωδικό πρόσβασης 
κάνοντας κλικ στην 
ένδειξη Επεξεργασία 

Βήμα 3 Ενημέρωση του προφίλ σας 

Μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ 
στην ένδειξη Υποβολή για να 
αποθηκευθούν οι αλλαγές σας 



Βήμα 3 Ενημέρωση του προφίλ σας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Τοίχο του 
Προφίλ σας ως εργαλείο επικοινωνίας, για να 
ενημερώσετε για τις πρόσφατες δραστηριότητές 
σας. Μπορείτε επίσης να ανακοινώσετε μηνύματα 
στους τοίχους άλλων μελών. 

Κάντε κλικ στην ένδειξη 
Ανακοίνωση, για να 
αναρτήσετε ένα μήνυμα 
στον Τοίχο σας 



Βήμα 4 Δημιουργία Δραστηριοτήτων Έργου 

Κάντε κλικ στην ένδειξη Προχωρήστε για 
να Δημιουργήσετε τις ‘Δραστηριότητες 
του Έργου’ 



Βήμα 4 Δημιουργία 
Δραστηριοτήτων Έργου 

Συμβουλή: Έτσι είναι η 
σελίδα Δημιουργία 
Δραστηριοτήτων Έργου. 
Παρατηρήστε πως 
επισημαίνεται η ετικέτα 
Δραστηριότητες Έργου    

Τι είναι οι Δραστηριότητες του 
Έργου; 
Το έργο σας μπορεί να 
αποτελείται από διαφορετικά 
είδη Δραστηριοτήτων. Για 
παράδειγμα, μπορεί να 
περιλαμβάνεται η χρήση 
ψηφιακής εικόνας, ένα blog ή 
συλλογική συγγραφή. Οι 
σελίδες των δραστηριοτήτων 
του έργου σας δίνουν 
πρόσβαση στα εργαλεία που 
χρειάζεστε για τη διεξαγωγή, 
καθώς επίσης και ένα χώρο για 
να αποθηκεύετε τις εργασίες 
σας.   



Ονομάστε τη σελίδα των 
Δραστηριοτήτων του Έργου – 
π.χ. Γνωριμία ή Εικόνες της 
πόλης σας.  

Βήμα 4 Δημιουργία 
Δραστηριοτήτων Έργου 

Επιλέξτε το είδος των 
δραστηριοτήτων που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε σελίδα 



Το blog δραστηριότητας είναι ένα εργαλείο γραφής, που επιτρέπει στα μέλη του 
έργου να γράψουν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα κείμενα μπορούν να 
συντάσσονται από μεμονωμένους μαθητές ή ανά ζεύγη/ομάδες. Απ’τη στιγμή που 
το blog δημοσιευθεί, θα μπορούν να το διαβάσουν και άλλα μέλη του έργου.  

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες; 



Το Αρχείο φακέλων είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε 
οποιοδήποτε κείμενο Word, φύλλα Excel, βίντεο ή άλλα αρχεία, που 
σχετίζονται με το έργο σας. Το μέγιστο μέγεθος του φακέλου είναι 20MB. 

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες;  



Το Φόρουμ είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε 
θέματα προς συζήτηση, να προσδιορίσετε τις εργασίες του έργου ή να 
εστιάσετε σε συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα, Το 
αγαπημένο μου χρώμα είναι… 

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες; 



Η Γκαλερί Φωτογραφιών είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να 
αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες σας και άλλες ψηφιακές εικόνες, 
που σχετίζονται με το έργο σας, π.χ. Εικόνες έργων τέχνης που έχετε 
σαρώσει, κ.λπ. Και πάλι, το μέγιστο μέγεθος είναι 20MB.  

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες;  



Το  Wiki είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο για τη συλλογική 
συγγραφή. Όπως στο blog, μπορείτε να δημιουργήσετε κείμενα, τα 
οποία μπορείτε να μοιραστείτε με άλλα μέλη. Αντίθετα με το blog, 
μπορούν και άλλα μέλη να ‘επεξεργαστούν’ το κείμενό σας και να 
προσθέσουν δικό τους κείμενο.  

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες;  



Η δραστηριότητα του δικτυακού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα να 
‘ανεβάσετε’ περιεχόμενο από το διαδίκτυο, επικολλώντας τον κώδικα. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να ενσωματώσετε ένα βίντεο από το   
YouTube, π.χ. κάποιο που έχουν δημιουργήσει οι τοπικές τουριστικές 
αρχές – ή μπορείτε να ενσωματώσετε μία εφαρμογή με την ώρα ή τις 
τοπικές καιρικές συνθήκες.  

Βήμα 4 Ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητες;  



Θα γνωρίζετε ότι έχετε 
επιλέξει μία δραστηριότητα 
όταν το πλαίσιο της 
δραστηριότητας επισημανθεί 
με κίτρινο χρώμα και θα 
υπάρχει ένα πράσινο σήμα 
στην κάτω δεξιά γωνία 

Βήμα 4 Δημιουργία 
Δραστηριοτήτων Έργου 

Για να δημιουργήσετε μία σελίδα 
Δραστηριοτήτων του Έργου, απλά 
κάντε κλικ στην ένδειξη Δημιουργία 

Συμβουλή: Μπορείτε να 
δημιουργήσετε όσες 
δραστηριότητες επιθυμείτε, 
αλλά πρέπει να επιλέξετε 
τουλάχιστον μία. Θα 
μπορείτε επίσης να 
επεξεργαστείτε τις επιλογές 
σας και να 
προσθέσετε/αφαιρέσετε 
αργότερα δραστηριότητες 



Βήμα 5 Πρόσκληση μελών 

Κάντε κλικ στην ένδειξη 
Προχωρήστε για να 
προσκαλέσετε μέλη 



Πληκτρολογήστε το 
ονοματεπώνυμο του μαθητή 

Βήμα 5 Πρόσκληση Νέων μαθητών 

Συμβουλή: Στο πεδίο 
Πρόσκληση νέων 
μαθητών μπορείτε, εξ 
ορισμού, να εισάγετε 3 
ονόματα, αλλά μπορείτε 
να προσθέσετε 
περισσότερα κάνοντας 
κλικ στο μικρό σύμβολο 
συν (+) ακριβώς κάτω 
από τον αριθμό 3  

Κάντε κλικ 
στην 
ένδειξη 
Υποβολή 



Το σύστημα θα προτείνει ένα όνομα χρήστη και έναν 
κωδικό πρόσβασης για τον μαθητή σας.   

Βήμα 5 Πρόσκληση Νέων μαθητών 

Συμβουλή: Μπορείτε να 
επεξεργαστείτε το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης -  ίσως είναι 
χρήσιμο να αλλάξετε τον 
κωδικό πρόσβασης με έναν 
άλλον, που θα είναι 
ευκολότερο να θυμάστε 

Αν είστε ικανοποιημένοι με το 
όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης κάντε κλικ στην 
ένδειξη Υποβολή 



Βήμα 5 Πρόσκληση Νέων μαθητών 

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε το 
ρόλο του μαθητή σας στο eTwinning, 
κάνοντας κλικ στο κυλιόμενο μενού – 
υπάρχουν δύο επιλογές TS Μαθητής  
και TS Μαθητής Διαχειριστής – για 
περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το κείμενο στο πλαίσιο 



Θα δείτε ένα μήνυμα που θα 
επιβεβαιώνει ότι έχετε 
προσκαλέσει επιτυχώς τον ή τους 
μαθητές σας στο TwinSpace 

Βήμα 5 Πρόσκληση Νέων μαθητών 

Συμβουλή: Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία σύνδεσης του μαθητή σας 
– αποθηκεύστε αυτό το email σε έναν ασφαλή χώρο, γιατί μπορεί να το χρειαστείτε 
αργότερα. Πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν να σημειώνουν τα ονόματα χρήστη και τους 
κωδικούς πρόσβασης των μαθητών.   

Κάντε κλικ στην ένδειξη Τέλος για να 
επιστρέψετε στο TwinSpace σας 


