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•Πρωτότυπο θέμα 

•Διαφορετικές παιδαγωγικές μέθοδοι 

•Οι μαθητές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο 

•  Εργάζονται από κοινού  

Παιδαγωγική Καινοτομία: 

•Σχεδιάστε προσεκτικά τις δραστηριότητες του έργου, ώστε να συμβαδίζουν με 
τη διδακτέα ύλη του μαθήματος που διδάσκετε. 

Ενσωμάτωση στη Διδακτέα Ύλη: 

•Όλη η εργασία μοιράζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές 

•Συνεργασία και συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο 

Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών : 



•Συνεργαστείτε για ένα κοινό αποτέλεσμα και αλληλοβοηθηθείτε, ώστε να 
ολοκληρώσετε όλες τις δραστηριότητες του έργου από κοινού. 

Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών:  

•Επιλέξτε εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στις δραστηριότητες του έργου. 

•Εξασφαλίσετε ότι εσείς και οι μαθητές σας είστε ασφαλείς online. 

Χρήση της τεχνολογίας: 

•Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να παρουσιάζονται πάντα στο TwinSpace. 
Πρέπει να είναι ορατά και καλά οργανωμένα (ανά θέμα, όχι ανά χώρα).  

•Είναι σημαντικό να κοινοποιήσετε όλα τα βήματα της εργασίας : 
προγραμματισμός, περιγραφή των δραστηριοτήτων, αξιολόγηση και σχόλια.  

•Η αξιολόγηση θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που είχε το έργο 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση: 





Το 
χρονοδιάγραμμα 
θα περιλαμβάνει: 

• Ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης των δραστηριοτήτων. 

• Σύντομη περιγραφή των 
δραστηριοτήτων 

• Ημερομηνίες αργιών, 
διακοπών, έναρξης-λήξης 
σχολικού έτους. 



 



    2. Αποφασίζω 
από κοινού με 

τους συνεργάτες 
μου για τα 

εργαλεία που θα 
χρησιμοποιήσω. 





• Ενημερώνω το Διευθυντή, τους συναδέλφους και 
τους μαθητές. 

• Δημιουργώ σχολικές ομάδες εκπαιδευτικών. 

• Δημοσιεύω άρθρο για την έναρξη του έργου στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 

• Δημιουργώ λογαριασμούς Twinspace για τους 
μαθητές που θα συμμετέχουν. 

• Επιμορφώνω τους μαθητές μου σε εργαλεία ΤΠΕ 
που θα χρησιμοποιηθούν και στη χρήση του 
Twinspace. 

• Δημιουργώ εγχειρίδια χρήσης του Twinspace για 
τους μαθητές μου ή ακόμη και για αρχάριους 
eTwinners-συνεργάτες. 

3. Δίνω έμφαση στο 
προπαρασκευαστικό 
στάδιο του έργου 
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• Δημιουργώ activity 
pages για καθεμία από 
τις δραστηριότητες. 

• Προσθέτω μία σύντομη 
περιγραφή της 
δραστηριότητας που 
ακολουθεί στο πάνω 
μέρος της κάθε σελίδας. 

4. Σχεδιάζω 
προσεκτικά 

το 
Twinspace 
του έργου 





 



http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82576/welcome 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82576/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82576/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82576/welcome
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• Ζητάω από τους μαθητές μου να 
αφήσουν μηνύματα στα προφίλ 
των συμμαθητών τους και να 
ψηφίσουν τα καλύτερα προφίλ. 

• Οργανώνω συναντησεις μέσω 
skype ή twinspace chat room. 

• Αναζητώ δημιουργικούς τρόπους 
για να παρουσιάσουν οι μαθητές  
τον εαυτό τους, τη χώρα τους κ.α. 

5. Σπάω τον πάγο 
και γνωρίζω τους 
συνεργάτες μου 
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www.bitstrips.com 
www.sp-studio.de 
www.picassohead.com 
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My name is Natalia. My birthday 

is on May 5
th

 2000. I live in 

Poland. I’ve got a younger sister. 

She’s 3 years old and she’s very 

cute. I’m tall and slim. I’ve got 

blue eyes and blond long hair. I 

like basketball and ice hockey. In 

my free time, I like drawing. I love 

dogs, but I don’t have one. My 

favourite subjects are Art, 

Geography, English and I.T. I’m 

very friendly and cute. 

My name is Romana 

Králiková. I’m 11 years old. I 

live in Poland.My birthday is 

on August 14th 2000. My 

favorite subjects are 

Chemistry and English 

language. I’ve got long brown 

hair. I’m thin and tall. I have 

got green eyes. My favorite 

hobbies are gymnastics, 

cycling, swimming, athletics, 

reading 



http://www.voki.com/ 

http://youtu.be/4Xp0Vg9Dk7g
http://youtu.be/4Xp0Vg9Dk7g


http://youtu.be/z-YxUFmQnK0 

Εργαλεία Δημιουργίας/Δημοσίευσης Βίντεο:  

Windows Moviemaker/ Youtube 

http://youtu.be/z-YxUFmQnK0
http://youtu.be/z-YxUFmQnK0
http://youtu.be/z-YxUFmQnK0


Ιστοσελίδες για δωρεάν μουσική: 
http://www.jamendo.com/ 
http://freemusicarchive.org/ 
http://www.partnersinrhyme.com/ 
http://www.classiccat.net/ 

 
Ιστοσελίδες για δωρεάν εικόνες: 
http://www.incredibleart.org/links/clipar

t.html 
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Δημιουργώ έναν 
πίνακα με τις 
διακρατικές 

ομάδες και τον 
δημοσιεύω στο 

Twinspace. 

Ζητάω από τους 
μαθητές να 
δουλέψουν 

συνεργατικά και 
να ετοιμάσουν 
περιγραφή των 

μελών της 
ομάδας . 

Ζητάω από τους 
μαθητές να 

δημιουργήσουν 
από κοινού το 
σύμβολο της 

ομάδας τους και 
να επιλέξουν 
όνομα για την 
ομάδα τους.   





Παράδειγμα Δημιουργίας Διακρατικών Ομάδων 

A School Over the Rainbow: Transnational Groups 

http://gym-farkad.tri.sch.gr/aSchoolOverTheRainbow/index.php/get-to-know-each-other/transnational-groups
http://gym-farkad.tri.sch.gr/aSchoolOverTheRainbow/index.php/get-to-know-each-other/transnational-groups


http://youtu.be/D2MbjXyxqpw 

http://youtube.com/v/D2MbjXyxqpw
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 7. Σχεδιάζω Συνεργατικές    
Δραστηριότητες 

• Σχεδιάζω δραστηριότητες που 
χρειάζονται τη συμβολή των 
συνεργατών μου για να 
ολοκληρωθούν. 

• Κάνω χρήση συνεργατικών 
εργαλείων (google.docs, DrawitLive, 
glogster etc) 

• Αποφεύγω να δημιουργώ φακέλους 
για κάθε χώρα ξεχωριστά.  
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Συνεργατικά εργαλεία: 
 Για δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης 
https://prezi.com/ 
 Για δημιουργία παραμυθιού/Ιστορίας 
http://storybird.com/ 
 Για δημιουργία συνεργατικού 

κειμένου/παρουσίασης/ζωγραφιάς/ερωτηματολογίου 
https://drive.google.com/ 
 
Εργαλεία για δημοσίευση: 
 ηλεκτρονικού βιβλίου: 
http://issuu.com/home 
 Παρουσίασης: 
http://www.slideshare.net/ 
 Φωτογραφικού λευκώματος: 
http://www.smilebox.com/ 
 
 
 

https://prezi.com/
http://storybird.com/
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Ιδέες και Παραδείγματα 
Συνεργατικών Δραστηριοτήτων 
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Collaborative Fairytales 

http://users.sch.gr/pbelogia/talelist.php?CategoryId=4
http://users.sch.gr/pbelogia/talelist.php?CategoryId=4


Young Poets Society: Cooperative Poems 

http://youtube.com/v/Eo5n9ErRrpA
http://users.sch.gr/milliospap/blog/index.php/our-poems/cooperative-poems
http://users.sch.gr/milliospap/blog/index.php/our-poems/cooperative-poems


The Rainbow Village: Το λεξικό της Φιλίας! 
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Μαθαίνουμε ο ένας τη γλώσσα του άλλου! 

http://youtu.be/hpBijCF-4Ok


http://youtu.be/MqlJ1mxmivw 

http://youtu.be/MqlJ1mxmivw


• Αξιολογήστε το έργο 
σας με τους 
συνεργάτες σας. 

• Βρείτε τα δυνατά 
στοιχεία του 

• Βρείτε τι χρειάζεται 
να βελτιώσετε 

• Σχεδιάστε 
δραστηριότητες 
αξιολόγησης καθόλη 
τη διάρκεια του έργου 
. 

8. Θέτω 
Κριτήρια 

Αξιολόγησης 

Image courtesy of Nutdanai 
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http://answergarden.ch/ 
Google forms 
http://padlet.com/ 
 

http://answergarden.ch/
http://padlet.com/




http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/ 
 
 

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/


Όταν το έργο σας ολοκληρωθεί: 

 Κλείστε το έργο. 

 Υποβάλλετε αίτηση για ετικέτα ποιότητας. 

 Λάβετε μέρος στα εθνικά βραβεία. 

 Λάβετε μέρος στα ευρωπαϊκά βραβεία. 
 



Παρουσιάστε το έργο στη 
σχολική κοινότητα 

Δημοσιεύστε το υλικό στην 
ιστοσελίδα του σχολείου 

Δημοσιεύστε άρθρα στον τοπικό 
τύπο και σε εκπαιδευτικά 

περιοδικά. 

Παρουσιάστε το έργο σας σε 
συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, 

εργαστήρια κ.α. 



Ακολουθήστε μας: 
 
           http://www.etwinning.gr 
 
             https://www.facebook.com/HelleniceTwinning 
 
               https://twitter.com/eTwinningGR             
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• Πύλη eTwinning: 
www.etwinning.net 
etwinning@sch.gr  

801 11 38946 

• Επικοινωνία: 
aniros@sch.gr  

Blog: http://blogs.sch.gr/aniros  
FB Group: 

https://www.facebook.com/etwinningnorthaegean/ 
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