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Περίληψη 
 

Στις µέρες µας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και οι προσπάθειες 

για διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη 

βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της 

ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας της γνώσης. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου παρουσιάζεται το πρόγραµµα 

eTwininng που αποτελεί µια από τις βασικές δράσεις του προγράµµατος eLearning της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το eTwinning ορίζεται ως αδελφοποίηση δύο ή περισσότερων 

σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µέσω του διαδικτύου και αφορά στη µεταξύ 

τους συνεργασία για την από κοινού ολοκλήρωση µιας παιδαγωγικής δραστηριότητας, µε 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το eTwinning 

δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την ευκαιρία να µάθουν 

συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους φίλους. Στην 

παρούσα έρευνα παρουσιάζονται µέσα από ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις µε Έλληνες 

εκπαιδευτικούς πρεσβευτές του eTwinning η υπάρχουσα κατάσταση, οι προτάσεις τους για 

τη βελτίωση του προγράµµατος καθώς και οι προοπτικές για το άµεσο µέλλον για τη 

σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

 

Abstract 
 

In the framework of this research we present the project eTwininng which is one of the basic 

actions of the program eLearning of the European Union. eTwinning was created in order to 

give to European students the chance for collaborative learning, sociability and sharing of 

knowledge. 

 

1. Εισαγωγικά στοιχεία - ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Στις µέρες µας, είναι καθοριστικός ο ρόλος των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας) στη διαµόρφωση της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης 

(Bruce, 2008). Αυτή η επιρροή των ΤΠΕ δηµιουργεί πολλαπλές προκλήσεις στην 

εκπαίδευση, τη βιοµηχανία, την απασχόληση και τον πολιτισµό. Ειδικότερα, για την 

εκπαίδευση, η βασική πρόκληση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών 

καινοτοµιών για την ανάδειξη ποικίλων πλαισίων µάθησης, µε σεβασµό της γλωσσικής, 

κοινωνικής και πολιτισµικής πολυµορφίας. Σήµερα, οι ΤΠΕ δεν αποτελούν µόνο τον κορµό 

της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και ένα εργαλείο καταλυτικού χαρακτήρα για την 

εισαγωγή εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων (Pelgrum, 2001). Τα εργαλεία των ΤΠΕ µπορούν 
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να επηρεάσουν και να µετασχηµατίσουν τη µάθηση µεταβάλλοντας ριζικά το περιεχόµενο 

ενός θέµατος και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας 

και µάθησης (Berge & Collins, 1995; Passerini & Granger, 2000). 

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συνιστά µια σηµαντική ποσοτική και ποιοτική 

παρέµβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία 

αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της δηµιουργικής-κριτικής σκέψης των 

µαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας µάθησης και 

επικοινωνίας (Bruce, 2008). Απώτερος στόχος µέσα από τις νέες αυτές µαθησιακές 

διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική µάθηση.  

 

Οι Berge & Collins (1996) περιγράφουν το πώς εµπλουτίζεται και αλλάζει ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, όταν καλείται να συµµετάσχει και να συντονίσει µια δραστηριότητα µε τη 

χρήση των ΤΠΕ αφού δρα περισσότερο ως σύµβουλος και καθοδηγητής του µαθητή 

(Kalogiannakis, 2008) χωρίς να προσφέρει έτοιµες απαντήσεις. Σχεδιάζει τη µαθησιακή 

εµπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτοδιαχείριση, δεν λειτουργεί µεµονωµένα 

µέσα στην τάξη αλλά ως µέλος µιας οµάδας που µαθαίνει δυναµικά (Kalogiannnakis, 2008). 

Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέους ρόλους, µε κύριο προσανατολισµό την 

προετοιµασία των µαθητών για τη νέα κοινωνία της γνώσης. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

καινοτόµα δράση συνεργατικής µάθησης µε χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί η «ηλεκτρονική 

αδελφοποίηηση» (eTwininng) που θα παρουσιάσουµε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

 

2. ∆ιαδίκτυο και εκπαίδευση 

Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι η πραγµατική υπόσχεση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

βασίζεται στη δυναµική της να διευκολύνει θεµελιώδεις και ποιοτικές αλλαγές στη φύση της 

µάθησης και της διδασκαλίας, τότε η χρήση του διαδικτύου ανοίγει µια νέα σειρά ευκαιριών 

µάθησης για την εκπαίδευση (Τσιτουρίδου, 2001; Bruce, 2008). Προσφέρει µεταξύ άλλων τη 

δυνατότητα να εφαρµοσθούν σύγχρονες και ασύγχρονες µορφές αλληλεπίδρασης στη 

διδασκαλία (Passerini & Granger, 2000; Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008) ώστε να 

καταργηθούν τα φυσικά όρια της τάξης και να επεκταθούν οι εµπειρίες των µαθητών 

(Wilson, 1995). Από τα σηµαντικότερα οφέλη που αναφέρονται από τη χρήση του διαδικτύου 

στην τάξη συµπεριλαµβάνονται η ανάπτυξη της περιέργειας και των αναλυτικών δεξιοτήτων 

των παιδιών (Braun, Femlund & White, 1998), καθώς και η επέκταση των εµπειριών τους 

(Passerini & Granger, 2000).  

 

Με το διαδίκτυο ένα νέο κύµα τεχνολογιών κάνει την εµφάνισή του στην εκπαίδευση 

παρουσιάζοντας ένα προφίλ διαφορετικό και πιο δυναµικό από εκείνο των προηγούµενων 

µέσων (Τσιτουρίδου, 2001). Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η 

χρήση του διαδικτύου έναντι των παραδοσιακών µορφών επικοινωνίας είναι ότι µέσα από τις 

δυνατότητες που παρέχει (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, on-line συζητήσεις, τηλεσυνδιάσκεψη 

κ.ά.) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται από το ελκυστικό αυτό 

πλαίσιο λειτουργίας µε την αξιοποίηση της εικόνας, οι µαθητές βρίσκονται σ’ ένα αυθεντικό 

µαθησιακό περιβάλλον µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την εκπαιδευτική διαδικασία (Bruce, 

2008; Uzunboylu, 2006; Kalogiannakis 2008). 

 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και 

επιχειρήµατα, να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και µεθόδους δράσης για τη λύση ενός 

προβλήµατος ή για την εκπόνηση µιας οµαδικής εργασίας (Κυριακίδης & Κασουλίδης, 

2001). Έτσι επιτυγχάνεται ενίσχυση και ενδυνάµωση της αλληλεπίδρασης και της αµοιβαίας 

κατανόησης µεταξύ των µαθητών για την αναγκαιότητα εναλλακτικών µορφών επικοινωνίας. 
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Το νέο µαθησιακό περιβάλλον που προσφέρει το διαδίκτυο παρέχει ισχυρά κίνητρα στους 

µαθητές, αποτελεί ευχάριστη διδακτική εµπειρία και επιπλέον µπορεί να συµπορευτεί 

δυναµικά µαζί µε άλλα µέσα και µεθόδους στην καλλιέργεια της διαθεµατικής διδασκαλίας, 

του συνεργατικού πνεύµατος και της ενεργητικής συµµετοχής στη µάθηση και στο πέρασµα 

από τη γραµµική στη διαδραστική µάθηση (Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008). 

 

Στις µέρες µας, η πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός 

της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης 

είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Όχι 

µόνο η εκπαίδευση, αλλά και η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 

εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα της τελευταίας να προσαρµόσει τα 

συστήµατα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

διαδικτύου (Uzunboylu, 2006). 

 

Σήµερα, είναι αρκετά διαδεδοµένη η αντίληψη ότι το «ταξίδι» (αναζήτηση, πλοήγηση) σε µια 

πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή µε καλές προδιαγραφές αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και 

διδακτικά αποδοτική εµπειρία. Όµως, η χρήση των ΤΠΕ για να θεωρηθεί επιτυχής θα πρέπει 

να συνδεθεί µε την ποιότητα διδασκαλίας, την καλύτερη προσέγγιση του µαθησιακού 

αγαθού, τη στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών 

πόρων και της αξιολόγησης της διδασκαλίας τους. Οι συνεργασίες µεταξύ σχολείων είναι 

ελπιδοφόρες, γιατί τα περισσότερα προγράµµατα αποδεικνύουν ότι η καινοτοµία είναι 

απόρροια τριών βασικών παραµέτρων (Uzunboylu, 2006): (α) της χρήσης των ΤΠΕ, (β) τις 

προσεγγίσεις µάθησης και (γ) τα ειδικά παιδαγωγικά πλαίσια.  

 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο - Ερωτήµατα της έρευνας 

Παλαιότερες προσπάθειες ηλεκτρονικής µάθησης απέτυχαν αφού δεν είχαν εκτιµήσει τις 

ανάγκες του εκπαιδευόµενου και τη φύση µαθησιακού αντικειµένου αφού αποµόνωναν τον 

εκπαιδευόµενο και δεν έδιναν τη δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Kalogiannakis, 

2008). Η µάθηση παρόλα αυτά δεν ήταν εξατοµικευµένη και διακρίνονταν για την ελάχιστη 

ευελιξία και προσαρµοστικότητά τους. Η εξέλιξη όµως των ΤΠΕ και η κατανόηση της 

χρήσης του είχαν χρήσιµα αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση και καινοτόµες εκπαιδευτικές 

µεθόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών οι 

οποίοι αποτελούν τους πρεσβευτές µιας καινοτόµας δραστηριότητας όπως το eTwininng. 

 

Με βασικό µεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχοµένου (Cohen & Manion, 1994) 

τεσσάρων ηµικατευθυνόµενων συνεντεύξεων µε Έλληνες εκπαιδευτικούς (2 άνδρες και 2 

γυναίκες) πρεσβευτές της δράσης eTwininng (πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης) οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 καθώς και τη σχετική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε µερικά βασικά 

ερωτήµατα για το πρόγραµµα eTwininning. Συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε: (α) τη σηµερινή 

κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, (β) µε ποιους 

τρόπους το πρόγραµµα φέρνει διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη, (γ) τις προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του προγράµµατος, (δ) τις προβλέψεις των εκπαιδευτικών για 

το άµεσο µέλλον. 

 

4. Το πρόγραµµα eTwinning 

Το πρόγραµµα eTwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 ως η κύρια δράση του 

προγράµµατος eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία eLearning συνδέεται µε 

τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Uzunboylu, 2006) για την προώθηση της 
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διά βίου εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης, της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για 

την ανάπτυξη της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισµού και των 

δεξιοτήτων. Σηµαντικός στόχος όλων των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1996) µε τη 

συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και µε τη 

συνεργασία για την ανταλλαγή εµπειριών, µεθόδων, γνώσεων αλλά και πρακτικών 

γενικότερα (Uzunboylu, 2006). 

 

Το πρόγραµµα eTwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την 

ευκαιρία να µάθουν συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους 

φίλους. Οι βασικές ενέργειες που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος eTwinning 

αφορούν στα ακόλουθα σηµεία (Κεραµιδά & Ψιλλέλης, 2005; Uzunboylu, 2006):  

(α) εντοπισµός και ανάλυση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών σχετικά µε τη συµβολή των 

εκπαιδευτικών πολυµέσων και των δικτύων επικοινωνίας στη στήριξη της αδελφοποίησης 

σχολείων,  

(β) δηµιουργία δικτύου στήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης,  

(γ) στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών µε έµφαση στη δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, για την 

ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων, καθώς και για την από κοινού ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού,  

(δ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας αφού η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται 

από µια δυναµική επικοινωνιακή δράση. 

 

Βασικό σκοπό του προγράµµατος αποτελεί η ενθάρρυνση και η µεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ 

για την επικοινωνία µεταξύ των σχολείων και µ’ αυτό τον τρόπο, η προώθηση του 

διαπολιτισµικού διαλόγου (Uzunboylu, 2006). Το πρόγραµµα διαφέρει από τα άλλα 

προγράµµατα δράσης που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της παιδείας αφού δεν 

παρέχει επιδοτήσεις στους συµµετέχοντες. Αντίθετα, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε µια 

υποδοµή πληροφορικής, την πύλη eTwinning, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας µεταξύ σχολείων σ’ όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, τα σχολεία είναι απολύτως 

ελεύθερα να επιλέξουν το είδος της συνεργασίας που επιθυµούν από βραχυπρόθεσµα σχέδια, 

που διαρκούν λίγες εβδοµάδες, έως µακροπρόθεσµη συνεργασία για κοινά προγράµµατα 

σπουδών. Τα θέµατα που καλύπτονται αποφασίζονται επίσης ελεύθερα από τα σχολεία που 

συµµετέχουν. Αυτή η ελευθερία δράσης, σε συνδυασµό µε την ελάχιστη διοικητική 

επιβάρυνση, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος (Uzunboylu, 2006).  

 

Για τους παραπάνω λόγους, σύµφωνα µε στοιχεία από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου 

http://www.etwinning.gr, τον Ιανουάριο του 2008 ο αριθµός των ευρωπαϊκών σχολείων που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα eTwinning ανέρχονται σε 34.988 ενώ αυτά που επιθυµούν 

συνεργασία σε 31.325, µε 3.045 ενεργά έργα (projects). Στόχο των αδελφοποιήσεων αποτελεί 

η συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που ενισχύουν την ευρωπαϊκή 

διάσταση της εκπαίδευσης, την ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολυγλωσσικό και 

πολυπολιτιστικό ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.  

 

Οι συνεργασίες eTwinning µπορούν να προσαρµοστούν τόσο στο διαφορετικό χρόνο, στον 

οποίο κυλάει η ζωή στα σχολεία διαφορετικών χωρών, όσο και στο διαφορετικό πρόγραµµα. 

Η µη ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραµµα, όσο κι αν επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και παιδιά 

που αναγκάζονται να χρησιµοποιούν γι’ αυτό το σκοπό µέρος του ελεύθερου χρόνου τους, 

προσφέρει µεγάλο βαθµό ελευθερίας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση. Οι µαθητές 
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συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως το παιχνίδι παρέα µε φίλους. Επίσης, αποκτούν 

αυθεντικές εµπειρίες και βιώµατα, τα οποία αντιστοιχούν στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

Επιπρόσθετα, οι διαφορές στη διδακτέα ύλη στην πράξη φαίνεται ότι δεν αποτελούν εµπόδιο 

για την ανάπτυξη συνεργασιών ούτε επηρεάζουν τις επιλογές των θεµάτων.  

 

Με δεδοµένο ότι σχεδόν όλα τα σχολεία στην Ευρώπη είναι πια εξοπλισµένα µε εργαστήρια 

πληροφορικής και διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί και 

µαθητές µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους συνεργάτες τους από τις υπόλοιπες χώρες µέσω 

e-mail, βιντεοδιάσκεψης, chat, συνεργατικών πλατφόρµων κλπ. Οι ίδιες τεχνολογίες τούς 

υποστηρίζουν και στην υλοποίηση του έργου τους, που µπορεί να είναι από µια πολύ απλή 

δραστηριότητα, όπως η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ παιδιών δηµοτικού σχολείου, ως µια 

πολύ πιο σύνθετη, όπως µια επιστηµονική έρευνα, η δηµιουργία αρχείων µουσικής ή βίντεο, 

η λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθµού ή η έκδοση ενός κοινού περιοδικού στο διαδίκτυο. 

 

Οι συνεργασίες eTwinning, πέρα από την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης 

(Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1998) στην καθηµερινή ζωή του σχολείου και του ρόλου που 

µπορεί να παίξει η τεχνολογία ως καταλύτης συνεργασιών, προβάλλουν µια σηµαντική 

παιδαγωγική µεταβολή, ιδιαίτερα σε επίπεδο γυµνασιακών τάξεων. Η αρχική οργάνωση 

µπορεί να γίνεται σε επίπεδο εκπαιδευτικών, όµως τα θέµατα επιλέγονται από κοινού και οι 

µαθητές είναι εκείνοι που ουσιαστικά αλληλεπιδρούν, κατανοούν, µοιράζονται και 

διαχειρίζονται τα υλικά, αλλά και τα µέσα παραγωγής. Μ’ άλλα λόγια αναλαµβάνουν οι ίδιοι 

την ευθύνη της εκµάθησής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί παρίστανται για να τους βοηθήσουν να 

πάρουν αποφάσεις, να διαµορφώσουν στρατηγική και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα 

τους χρησιµεύσουν τα επόµενα χρόνια στην καθηµερινή τους ζωή. Μέσα από το διάλογο µε 

τους συνοµήλικους τους από τις άλλες χώρες, κατανοούν τι σηµαίνει διαπολιτισµικότητα, 

διευρύνουν τους ορίζοντες της σκέψης τους και θα προετοιµάζονται καλύτερα για τον κόσµο 

που θα κληθούν σύντοµα να αντιµετωπίσουν (Uzunboylu, 2006). 

 

Μολονότι το πρόγραµµα eLearning ολοκληρώθηκε το 2006, η δράση eTwinning εξακολουθεί 

να εφαρµόζεται ως µέρος του νέου προγράµµατος για τη διά βίου µάθηση 2007-2013. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι τιµήθηκε πρόσφατα µε το 1
ο
 Παγκόσµιο Βραβείο Επίδρασης στη Μάθηση 

και το µέλλον της προβλέπεται ιδιαίτερα ευοίωνο σύµφωνα και µε τις συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος της έρευνας.  

 

Για να εορταστεί η επιτυχία του προγράµµατος, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ειδικής 

εκδήλωσης eTwinning που πραγµατοποιείται στις Βρυξέλλες, βραβεύονται τα έξι κορυφαία 

παραδείγµατα σχεδίων eTwinning. Τα βραβεία, που χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές 

κατηγορίες (παιδιά ηλικίας 4-12, 13-15 και 16-19 ετών), απονέµονται σε σχέδια που 

παρουσιάζουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (α) παιδαγωγική καινοτοµία (πως το σχέδιο και 

η χρήση ΤΠΕ αλλάζουν την καθηµερινή ζωή των σχολείων-εταίρων), (β) ένταξη στο σχολικό 

πρόγραµµα (πως το σχέδιο και η χρήση ΤΠΕ προσαρµόζονται στις εθνικές πολιτικές και στις 

εξεταστικές δεσµεύσεις), (γ) δηµιουργική χρήση των ΤΠΕ (πως θα ξεπεράσουν οι µαθητές το 

στάδιο της απλής χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µόνο), (δ) βιωσιµότητα (πως 

εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο θα έχει διάρκεια) καθώς η συµµετοχή ολόκληρου του σχολείου 

είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου και (δ) δυνατότητα 

µεταφοράς (πως µπορούν να αξιοποιηθούν τα οφέλη του σχεδίου από κοινού µε άλλους). 

 

4.1 eTwinning στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

Το eTwinning υποστηρίζεται πανελλαδικά από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) 

(http://www.etwinning.gr), που εδρεύει στο ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 
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2004. Η ΕΥΥ συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση σε πανελλαδική κλίµακα και, σε 

συνεργασία µε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 

και µε το σώµα των πρεσβευτών eTwinning. Η ΕΥΥ έχει αναλάβει και το έργο της 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τη δράση, τη στήριξη των συνεργασιών τους όπου 

χρειάζεται µε ειδικές συνεδρίες εργασίας, µε παράλληλη δηµοσιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και τη διοργάνωση των ετήσιων εθνικών διαγωνισµών. Ειδικότερα, κατά 

τα έτη 2005-07 οργανώθηκαν πάνω από 140 ενηµερωτικές συνεδρίες εργασίας eTwinning σ’ 

όλη την Ελλάδα και έχουν ήδη επιµορφωθεί πάνω από 4.500 Έλληνες εκπαιδευτικοί. 

 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2008-09), συνεχίζονται και ενισχύονται περαιτέρω οι 

δράσεις προώθησης και υποστήριξης του προγράµµατος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Από 

την Κεντρική και τις Εθνικές Υπηρεσίες της δράσης οργανώνονται οι ειδικές «Εβδοµάδες 

eTwinning 2007», µε στόχο να δώσουν έµφαση στην ενθάρρυνση των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών να συµµετάσχουν στο eTwinning.  

 

Σε εθνικό επίπεδο η απήχηση του eTwinning αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό στην ελληνική 

εκπαιδευτική κοινότητα. Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης έχει πλέον εδραιωθεί 

στην εκπαιδευτική συνείδηση µαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς σχεδόν ένα στα δέκα 

ελληνικά σχολεία είναι εγγεγραµµένο στο eTwinning. Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία 

αντλήθηκαν από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου τον Ιανουάριο του 2008, η Ελλάδα 

βρίσκεται σταθερά στις πέντε πρώτες θέσεις σε συµµετοχές, σε σύνολο 30 συµµετεχόντων 

κρατών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πληθυσµιακή αναλογία, µε περισσότερες από 1.636 

σχολικές µονάδες (σε σύνολο περίπου 35.000 απ’ όλη την Ευρώπη) να παίρνουν µέρος στη 

δράση µε τουλάχιστον µια συνεργασία και αρκετές να συµµετέχουν µε δυο ή και τρεις 

οµάδες.  

 

Επιπρόσθετα, η παιδαγωγική ποιότητα των ελληνικών έργων είναι σηµαντική και 

αναγνωρίσιµη και αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των ελληνικών σχολείων στα 1
α
 και 2

α
 

Πανευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning, τα οποία απονεµήθηκαν τον Ιανουάριο του 2006 στην 

Αυστρία και το Φεβρουάριο του 2007 στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, δόθηκαν 2 πρώτα και 4 

δεύτερα βραβεία σε ελληνικές σχολικές µονάδες ανάµεσα σε 12 συνολικά βραβευµένες 

συνεργασίες στα 1
α
 Πανευρωπαϊκά Βραβεία, καθώς επίσης και ένα 2

ο
 βραβείο σε ελληνικό 

σχολείο µεταξύ των 6 βραβευµένων συνεργασιών στα 2
α
 Πανευρωπαϊκά βραβεία eTwinning. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου που πραγµατοποιήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2007, το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθνικών Κόµβων Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 

Insafe από κοινού µε το δίκτυο eTwinning διοργάνωσαν το διαγωνισµό σχολείων Safer 

Internet Day 2007 στον οποίο 2 ελληνικά σχολεία έλαβαν τελικά ισάριθµα βραβεία από τα 4 

συνολικά του διαγωνισµού.  

 

5. Αποτελέσµατα - Προοπτικές 

Στο τµήµα αυτό της εργασίας µας παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων µε τους Έλληνες πρεσβευτές του eTwinning. 

Σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα οι πρεσβευτές ανέφεραν ότι χρόνο µε το χρόνο το πρόγραµµα γνωρίζει 

ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση µε συνέπεια την ευρύτερη αποδοχή του αλλά και τη 

µεγαλύτερη διάθεση για υλοποίηση συνεργασιών από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Σ’ αυτό όπως επισηµαίνουν συνέβαλε 

και ο πληροφορικός αλφαβητισµός των Ελλήνων εκπαιδευτικών από τα διάφορα 

επιµορφωτικά προγράµµατα στις ΤΠΕ που υλοποιήθηκαν αλλά και από το γεγονός ότι οι 

νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά καλή γνώση χρήσης των ΤΠΕ. Επίσης, 
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σηµαντικό στοιχείο θεωρείται η εξοικείωση των νεότερης ηλικίας εκπαιδευτικών µε τους 

ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που αυτοί παρέχουν (π.χ. 

facebook). 

 

Στην ολοένα και ευρύτερη αποδοχή του προγράµµατος συνέβαλε τα τελευταία 2 έτη η 

έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ η οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς που 

υλοποιούν µια συνεργασία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 µηνών να κάνουν χρήση της 

δυνατότητας δίωρης υπερωριακής απασχόλησης ή συµπλήρωσης ωραρίου εξισώνοντας το 

πρόγραµµα µε τα υπόλοιπα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγωγής υγείας, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.). 

 

Ωστόσο οι πρεσβευτές ανέφεραν και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µη 

ουσιαστική αναγνώριση του προγράµµατος από τους περισσότερους προϊσταµένους στις 

κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά 

ανέφεραν ότι όποτε χρειάζεται να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία δίωρης υπερωριακής 

απασχόλησης που περιγράψαµε συχνά περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο καθώς όλοι 

δηλώνουν αναρµόδιοι για την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών επικαλούµενοι 

άγνοια για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης, τονίζουν την καχυποψία µε την οποία 

αντιµετωπίζονται από πολλούς εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όταν αναφέρουν 

ότι είναι πρεσβευτές της δράσης, η οποία εξαφανίζεται όταν δηλώσουν ότι πρόκειται για ένα 

µη αµειβόµενο και καθαρά εθελοντικό σώµα εκπαιδευτικών. Επίσης, επισήµαναν την 

καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται ορισµένες φορές από τους υπευθύνους των λοιπών 

σχολικών δραστηριοτήτων καθώς ενδεχοµένως θεωρούν ότι η δυναµική που αναπτύσσει το 

πρόγραµµα τα τελευταία χρόνια υποσκάπτει ενδεχοµένως τη βιωσιµότητα των δικών τους 

προγραµµάτων. 

 

Οι πρεσβευτές του eTwinning ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο το πρόγραµµα έχει 

αποκτήσει νέα δυναµική η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι η πλατφόρµα eTwinning 

χρησιµοποιείται πλέον πανευρωπαϊκά και ως εργαλείο για την αναζήτηση συνεργατών για 

την υλοποίηση του προγράµµατος Comenius καθώς συνήθως οι δυο αυτοί τύποι συνεργασιών 

αλληλοσυµπληρώνονται. Με βάση τα παραπάνω οι πρεσβευτές κρίνουν ότι σταδιακά το 

πρόγραµµα θα κερδίζει ολοένα και ευρύτερη αποδοχή στους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθµίδων. Η δυναµική αυτή φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία για την ολοένα 

αυξανόµενη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις προγραµµατισµένες ηµερίδες eTwinning οι 

οποίες υλοποιούνται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και απευθύνονται τόσο σε αρχάριους 

όσο και σε προχωρηµένους εκπαιδευτικούς και οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία  µε τη 

Εθνική υπηρεσία για τις περιοχές ευθύνης των πρεσβευτών. 

 

Οι Έλληνες πρεσβευτές του δείγµατος της έρευνας εκτιµούν ότι στην αυξηµένη συµµετοχή 

των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα θα συµβάλει και η δυνατότητα - από τη φετινή σχολική 

χρονιά (2008-09) - συµµετοχής εκτός των πρεσβευτών της δράσης και απλών εκπαιδευτικών 

οι οποίοι έχουν υλοποιήσει µια συνεργασία eTwinning και βραβεύθηκαν µε εθνικό ή 

ευρωπαϊκό βραβείο ή και µε ετικέτα ποιότητας, να λαµβάνουν µέρος στα διάφορα workshops 

(εργαστήρια) που οργανώνονται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις µε τη συµµετοχή 

Ευρωπαίων εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Το στοιχείο 

αυτό θα τους προσδώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση του εθνικού στόχου αλλά 

και για την ποιοτική αύξηση των συνεργασιών eTwinning. 

 

Οι πρεσβευτές στις προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράµµατος ανέφεραν ότι θα 

πρέπει το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των επιµορφωτικών δράσεων στελεχών της εκπαίδευσης να 
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φροντίσει να τους ενηµερώσει διεξοδικά για το πρόγραµµα και τους στόχους του. Επίσης, 

προτείνουν στα πλαίσια της υποχρεωτικής εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα) να καθιερωθεί ένα δίωρο 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα eTwinning και την ευρωπαϊκή διάσταση 

της εκπαίδευσης. Η παραπάνω δράση θα συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση του 

προγράµµατος καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι στη πλειονότητάς τους νεαρής 

ηλικίας, εξοικειωµένοι στις ΤΠΕ και στις υπηρεσίες του web 2.0 αποτελώντας την ιδανική 

οµάδα για ανάληψη συνεργασιών στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. 

 

Ένα πρόβληµα που ανέφεραν οι πρεσβευτές της δράσης είναι ο αυξηµένος φόρτος εργασίας 

τους για µια εθελοντική ενασχόληση αφού δεν δικαιούνται καµιά απαλλαγή από τα διδακτικά 

τους καθήκοντα όπως συµβαίνει µε τους προϊσταµένους των λοιπών σχολικών 

δραστηριοτήτων. Το στοιχείο αυτό τους επιβαρύνει ιδιαίτερα κυρίως τους πρώτους µήνες 

κάθε σχολικής χρονιάς όταν οι συνεργασίες ξεκινούν και δέχονται τις καθηµερινές ερωτήσεις 

των συναδέλφων εκπαιδευτικών ενώ έχουν συνάµα να οργανώσουν επιµορφωτικές δράσεις 

συχνά σε περισσότερους από ένα νοµούς της περιοχής ευθύνής τους. Αναφορικά µε τις 

ηµερίδες αυτές επισήµαναν ότι θα πρέπει οι προϊστάµενοι να δείξουν ευελιξία προκειµένου 

να εγκρίνουν τη διεξαγωγή επιµορφωτικών δράσεων εντός του σχολικού ωραρίου ώστε το 

στοιχείο αυτό να καταστεί ένα επιπλέον κίνητρο για να προσέλθουν περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί στις ηµερίδες για να ενηµερωθούν για το πρόγραµµα. 

 

Σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα όλοι 

φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι τονίζοντας τους αυξανόµενους ρυθµούς συµµετοχής των 

εκπαιδευτικών από χρόνο σε χρόνο τονίζοντας ότι µε τις αλλαγές που προωθεί η κεντρική 

οµάδα του έργου στις Βρυξέλλες το ηλεκτρονικό περιβάλλον-πλατφόρµα το οποίο θα γίνει 

περισσότερο φιλικό προς τους χρήστες, επιτρέποντας την πραγµατική κοινωνική τους 

δικτύωση. Επίσης, επισηµαίνουν ότι θετικά θα συµβάλει και ο σχεδιασµός από την εθνική 

υπηρεσία online διαδικτυακών µαθηµάτων για τους εκπαιδευτικούς µε σκοπό την 

επιµόρφωσή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση ενός έργου στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα, τα δωρεάν εργαλεία του web 2.0 που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί κ.ά. 

 

Σύµφωνα µε τον Ján Figel, αρµόδιο Επίτροπο για θέµατα παιδείας και κατάρτισης: «το 

πρόγραµµα eTwinning µπορεί να φέρει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης στις αίθουσες 

διδασκαλίας των παιδιών µας. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα αυτό, οι µαθητές µαθαίνουν να 

εκτιµούν άλλους πολιτισµούς και άλλες γλώσσες, ενισχύοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους 

στη χρήση υπολογιστών». 

 

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων µπορούν να εξηγήσουν τη µεγάλη επιτυχία που έχει η 

συγκεκριµένη δράση, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια ζωής. Σύµφωνα µε τους Έλληνες 

πρεσβευτές οι «ενωµένοι µαθητές της Ευρώπης» µέσω του προγράµµατος eTwinning έχουν 

περισσότερα κοινά, απ’ ό,τι θα νόµιζε κανείς, που µάλιστα γίνονται ολοένα και περισσότερα. 

Είναι σηµαντικό, στα πλαίσια του προγράµµατος eTwinning αλλά και γενικότερα να δοθεί 

λιγότερη έµφαση στην «ηλεκτρονική» παράµετρο της ηλεκτρονικής µάθησης και 

περισσότερη έµφαση στην ίδια τη µάθηση και στην παιδαγωγική διάσταση της χρήσης των 

ΤΠΕ. Έτσι θα επαληθευτεί και ο σηµαντικός παιδαγωγός John Dewey (Bensen, Harkavy & 

Puchett, 2007) ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µόνο ότι δέχτηκες µε τη ψυχή σου, 

αυτό µόνο µαθαίνεις και αυτό ενσωµατώνεις στη ψυχή και στο χαρακτήρα σου.  
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