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Σι είναι το eΣwinning ? 
 Μια  δράςθ  θ οποία προωκεί τθ ςχολικι ςυνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ, μζςω τθσ χριςθσ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και 
Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), παρζχοντασ υποςτιριξθ, εργαλεία και υπθρεςίεσ 
για τα ςχολεία και του εκπαιδευτικοφσ. 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει ? 

Μόνιμοι , αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπ/κοί δθμόςιων και 
ιδιωτικϊν ςχολείων  (εκτόσ των φροντιςτθρίων), αποςπαςμζνοι 
εκπ/κοί ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ  κακϊσ και ςτελζχθ εκπ/ςθσ. 



Γενικά ςτοιχεία για το eTwinning 
υμμετζχουν 37 χϊρεσ 

Κάκε χϊρα ζχει τθ δικι τθσ Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ 

Θ Κεντρικι Τπθρεςία τιριξθσ λειτουργεί υπό το European Schoolnet 

Διεκνισ ςυνεργαςία Ευρωπαϊκϊν Τπουργείων Παιδείασ 

Όλα λαμβάνουν χϊρα ςτθν Πφλθ του eTwinning www.etwinning.net  

Λςτότοποσ ΕΤΤ Ελλάδασ: www.etwinning.gr  

http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.gr/


Πορεία 

eLearning Lifelong 
Learning 

ERASMUS 
Plus 

2005 – 2008 2008 – 2013 2014 - 2020 



To eTwinning : 
• μοναδικό εργαλείο για εξεφρεςθ ςυνεργατϊν για όλα τα Erasmus+ ζργα  

• ιςχυρι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων, υποςτθρίηοντασ όλων 
των ειδϊν προγραμμάτων ςχολικισ ςυνεργαςίασ και κινθτικότθτασ. 

 

 

 
School Education Gateway 
http://www.schooleducationgateway.eu/  

http://www.schooleducationgateway.eu/




@302,000+ εκπαιδευτικοί 
    138,000+ ςχολεία+ 

  Ελλάδα 
   14250+ εκπαιδευτικοί 
    8000+ ςχολεία+ 



Είναι επιτυχθμζνο το 
eTwinning ςτθν Ελλάδα; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000+ ςχολεία 

14250+ εκπαιδευτικοί  

7200+ projects 



Σο eTwinning ςε αρικμοφσ ςτθν Ελλάδα 

 
Ζργα eTwinning 

 

 
 

Εγγραφζσ Εκπαιδευτικϊν 
 
 

 
Εγγεγραμμζνα ςχολεία 

 

10% μόνιμων εκπαιδευτικών 
50% ςχολικών μονάδων 



Ελληνικζσ επιτυχίεσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

• Από το 2006 ζωσ ςιμερα ζχουν βραβευκεί 29 φορζσ ελλθνικά  ςχολεία ςτισ διάφορεσ 
κατθγορίεσ των  Ευρωπαϊκϊν Βραβείων  eTwinning ενϊ, 2 ελλθνικά ςχολεία 
ςυμμετείχαν ςε ζργα που χαρακτθρίςτθκαν ςαν τα καλφτερα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ 
(overall prize)  ανεβάηοντασ ζτςι τα ελλθνικά βραβεία ςε 31. 

Οι βραβεφςεισ ανά βακμίδα εκπ/ςθσ είναι: 
 
Α/θμια  
• 2 φορζσ ςε Ν/γεία 
• 9 φορζσ ςε Δθμοτικά 
 
Β/θμια 
• 6 φορζσ ςε Γυμνάςια 
• 12 φορζσ ςε Λφκεια 
 

• Δεν υπάρχει χρονιά που να μθν βρίςκεται ελλθνικό ςχολείο ςτα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
του eTwinning 







“Powerfulnaturekingdom.et” 
1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ Αλεξανδροφπολθσ 



τοιχεία επιτυχίασ 
Είναι μθ γραφειοκρατικό 

Είναι ζνα επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο 

Προωκεί τθ διαδικτυακι ςυνεργατικι μάκθςθ 

Προςφζρει εργαλεία, αναγνϊριςθ και ευκαιρίεσ για επαγγελματικι ανάπτυξθ 

Οικοδομεί τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ μορφι Ετικετϊν 
Ποιότθτασ 

Παρζχει υποςτιριξθ υψθλοφ επιπζδου (ΚΤΤ, ΕΤΤ, δίκτυο Πρεςβευτϊν) 



Δυνατότθτεσ υμμετοχι 

Κοινωνικι 
δικτφωςθ 

Παροχι μζςων 
για τθν ανάπτυξθ  

ςυνεργαςιϊν 

Αναγνϊριςθ 

Τποςτιριξθ 

Επαγγελματικι 
ανάπτυξθ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•NSS 

•Ambassadors 

•eTwinning Projects 

• εμινάρια           
Επαγγελματικισ        
Ανάπτυξθσ 

• εμινάρια Εξεφρεςθσ 
υνεργατϊν 

• Ευρωπαϊκό υνζδριο 
eTwinning 

•Ομάδεσ 

•Αίκουςεσ 
εκπαιδευτικϊν 

•Self teaching material 

•Learning Events 

•Μακιματα 
Πρεςβευτϊν 

•Online lectures 

•European Schoolnet 
Academy 

Διαδικτυακή 

επιμόρφωςη 

Διαδικτυακή 
επαγγελματική 

ανάπτυξη 

Peer learning 
Face to face 

training 



ε εκνικό επίπεδο 

Μακιματα ςτθν 
Πλατφόρμα του 

Moodle 
Mini Courses Webinars 

υμμετοχι ςε 
ςυνζδρια/θμερίδεσ για 
τθ διάδοςθ τθσ δράςθσ 

Οργάνωςθ ςεμιναρίων 
εξεφρεςθσ ςυνεργατϊν 

και εργαςτθριϊν 
επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ 

Καμπάνιεσ- 
Διαγωνιςμοί 

Εκνικό 
υνζδριο 
eTwinning 

Παιδαγωγικοί 
οδθγοί 



Τποςτιριξθ 

Κεντρικι 
Τπθρεςία 

Εκνικζσ 
Τπθρεςίεσ 

Πρεςβευτζσ 



Δίκτυο Εκελοντϊν Πρεςβευτϊν eTwinning 

15 δραςτιριοι πρεςβευτζσ 

Τπεφκυνοι για τθν ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
περιοχισ τουσ με θμερίδεσ και webinars 

υμμετοχι ςε ςυνζδρια/workshops/θμερίδεσ ςε 
ευρωπαϊκό, εκνικό και τοπικό επίπεδο 

υμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ τθσ 
περιοχισ του ι με υλλόγουσ εκπαιδευτικϊν 



Γιάννθσ Σουρλιδάκθσ 

Κεντρικι Μακεδονία 

Κεοδϊρα Γκζνιου 

Κεντρικι Μακεδονία 

Πζτροσ Μιχαθλίδθσ 

Ανατ. Μακεδονία Κράκθ 

Μαρία ουργιαδάκθ 

Κριτθ 

Αγγελικι Οικονομοποφλου 

Δυτικι Ελλάδα 

ωκράτθσ Βαςιόπουλοσ 

Δυτικι Μακεδονία 

Ειρινθ Φωκά 

Λόνια Νθςιά 

οφία Κανταράκθ 

Κεςςαλία 

Βαρβάρα Ηαντραβζλθ 

Ιπειροσ 

Βαςίλθσ ουβαντηόγλου 

Πελοπόννθςοσ 

Μαρία Γεωργιάδου 

Ν. Αιγαίο 

Κατερίνα Αποςτολοποφλου 

Αττικι 

Αλεξάνδρα Μελίςτα 

Αττικι 

 
Πρεςβευτζσ 



Τποςτιριξθ 

Κεντρικι 
Τπθρεςία 

Εκνικζσ 
Τπθρεςίεσ 

Πρεςβευτζσ 
χολικοί 

φμβουλοι 



Ρόλοσ των χολικϊν υμβοφλων 

Κακοδιγθςθ και Τποςτιριξθ κατά το ςχεδιαςμό, αλλά και κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ eTwinning ζργου 

Ειςαγωγικζσ επιμορφωτικζσ θμερίδεσ για τθ δράςθ eTwinning 

Διαδικτυακζσ επιμορφϊςεισ εκπαιδευτικϊν (Webinars) ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΤ ι/και τουσ Πρεςβευτζσ τθσ 
δράςθσ 

Οργάνωςθ workshops ςε ςυνεργαςία με τουσ Πρεςβευτζσ τθσ δράςθσ για τθν επίδειξθ τθσ πλατφόρμασ eTwinning 
και των εργαλείων που παρζχει 

Προβολι, διάχυςθ και αναγνϊριςθ τθσ δουλειάσ των εκπαιδευτικϊν τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ που υλοποιοφν 
eTwinning ζργων (ιςτοςελίδεσ, ιςτολόγια, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, τοπικό τφπο, εκδθλϊςεισ κ.α). 

υνεργαςία μεταξφ ςυμβοφλων διαφόρων ειδικοτιτων ι/και Περιφερειϊν και Πρεςβευτϊν για τθ διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων/θμερίδων για τθ δράςθ eTwinning 



Εςπυπαφκή Διάζηαζη 
 
Φπήζη ηυν Νέυν Τεσνολογιών 
 
Υτηλό επίπεδο δέζμεςζηρ ηυν μαθηηών 
 
Εξαζθάλιζη ποιόηηηαρ με μεηπήζιμα 
κπιηήπια  
 
 

Διαφοροποίθςθ  των ζργων eΣwinning 



Κριτήρια Αξιολόγηςησ ενόσ eTwinning ζργου 

• Πρωτότυπο κζμα 

• Διαφορετικζσ παιδαγωγικζσ μζκοδοι 

• Ανάλθψθ θγετικοφ ρόλου από τουσ μακθτζσ 

•  Εργάηονται από κοινοφ  

Παιδαγωγική Καινοτομία: 

• χεδιαςμόσ των δραςτθριότθτεσ του ζργου, ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τθ 
διδακτζα φλθ του μακιματοσ/μακθμάτων του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ. 

Ενςωμάτωςη ςτη Διδακτζα Φλη: 

• Καταμεριςμόσ εργαςίασ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ 

• υνεργαςία και ςυναντιςεισ ςε πραγματικό χρόνο 

Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξφ ςχολείων ςυνεργατών : 



Κριτήρια Αξιολόγηςησ ενόσ eTwinning ζργου 

•υνεργαςία για κοινό αποτζλεςμα και αλλθλοβοικεια, ϊςτε να ολοκλθρωκοφν όλεσ 
οι δραςτθριότθτεσ του ζργου από κοινοφ. 

Συνεργαςία μεταξφ των ςχολείων-ςυνεργατών:  

•Επιλογι εργαλείων που ταιριάηουν καλφτερα ςτισ δραςτθριότθτεσ του ζργου. 

•Πρόβλεψθ και δθμιουργία ςυνκθκϊν για αςφαλι online παρουςία εκπ/κϊν και 
μακθτϊν. 

Χρήςη τησ τεχνολογίασ: 

•υγκροτθμζνθ οργάνωςθ του διακζςιμου online χϊρου (twinspace) για τθν ορκι 
παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου. 

•υςτθματικι καταγραφι των ςταδίων ανάπτυξθσ του ζργου: προγραμματιςμόσ, 
περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ςτόχων, αξιολόγθςθ και ςχόλια.  

•Αξιολόγθςθ του ζργου και τεκμθρίωςθ  του αντίκτυπου ςτουσ μακθτζσ, ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ και ςτθν ςχολικι κοινότθτα. 

Αποτελζςματα, αντίκτυποσ και τεκμηρίωςη: 



eTwinning 
Προςτικζμενθ αξία από τθν…  

Προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ 
μζςα από διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ 

προςεγγίςεισ και πρακτικζσ. 



SCAMPER 
Six 

thinking 
hats 

Flipped 
Classroom 

Webquest 
Game – 
based 

learning 



Μάκθςθ 
μζςω 

ζρευνασ 

Διακεματι-
κότθτα 

Διαπολιτιςμικόσ 
διάλογοσ 

υνεργατικι 
εργαςία 

Χρήςη ΤΠE 
ςτην 

τάξη 

Αςφάλεια 

Καινοτομία Αναγνώριςη 

Αυτονομία 

Υποςτήριξη 



eTwinning  

& 

χολικι Κοινότθτα 



eTwinning  

Ανάπτυξθ ικανοτιτων & δεξιοτιτων 
των μακθτϊν 



 H ΚΤΤ βαςίςτθκε ςτισ 8 Βαςικζσ Λκανότθτεσ για τθ Διά 
Βίου Μάκθςθ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 

Επικοινωνία ςτθ 
μθτρικι γλϊςςα 

Επικοινωνία ςε ξζνεσ 
γλϊςςεσ 

Ψθφιακι ικανότθτα 

Μακθματικι ικανότθτα 
και βαςικζσ ικανότθτεσ 
ςτθν επιςτιμθ και τθν 

τεχνολογία 

Μεταγνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ (learning to 

learn) 

Κοινωνικζσ ικανότθτεσ 
και ικανότθτεσ που 
ςχετίηονται με τθν 

ιδιότθτα του πολίτθ 

Πρωτοβουλία και 
επιχειρθματικότθτα  

Πολιτιςμικι ςυνείδθςθ 
και δθμιουργικι 

ζκφραςθ 



Για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των μακθτϊν: 

• Παροχι διαδραςτικοφ 
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ 

• υμμετοχι ςε πρακτικζσ, 
ςυνεργατικζσ ερευνθτικζσ 
εργαςίεσ 

• Τποςτιριξθ από τον 
εκπαιδευτικό για το πϊσ να 
μακαίνουν αυτόνομα 

• Χριςθ των Νζων Σεχνολογιϊν 
 

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται 
με τθ ςυμμετοχι ςε ζργα 
eTwinning –Περιςςότερα ςτο νζο 
βιβλίο 



N = 4,592 

+ 



eTwinning  

Ανάπτυξθ ικανοτιτων  
εκπαιδευτικϊν 



Οι ικανότθτεσ είναι: 

Γνώςεων 

Δεξιοτήτων  

Στάςεων 

Ζνασ δυναμικόσ 
και ςφνθετοσ 
ςυνδυαςμόσ 

Που οδηγεί ςε 
αποτελεςματική 

δράςη ςτον 
πραγματικό κόςμο  

 



3 Ευρείσ τομείσ Λκανοτιτων για εκπαιδευτικοφσ 
(Κοινζσ Ευρωπαϊκζσ Αρχζσ για τισ Ικανότητεσ και τα Προςόντα των 
Εκπαιδευτικών, ΕΕ, 2005): 

1. Συνεργαςία με τρίτουσ: 
 Αποτελεςματικι ςυνεργαςία με μακθτζσ 
 υνεργαςία με ςυναδζλφουσ 

2. Εργαςία εντόσ τησ κοινωνίασ και με αυτή: 
 Αποτελεςματικι ςυνεργαςία με τθν τοπικι κοινότθτα και τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ 
 Προετοιμαςία των μακθτϊν, ϊςτε να γίνουν παγκόςμιοι πολίτεσ 

3. Εργαςία με τη Γνώςη, την Τεχνολογία και την Πληροφορία: 
 Καλι γνϊςθ του αντικειμζνου και παιδαγωγικι γνϊςθ 
 Λκανότθτα ενςωμάτωςθσ τθσ τεχνολογίασ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ 
 Λκανότθτα πρόςβαςθσ, ανάλυςθσ, επικφρωςθσ, κεϊρθςθσ, μετάδοςθσ και αποτελεςματικισ 

αξιοποίθςθσ των πλθροφοριϊν 

 



N = 6,000 

65% 

60% 

60% 

50% 

50% 

50% 



Impact on teachers’ practice 

N = 5,097 



Impact on teachers’ reflection on their own practice 

N = 5,097 



eTwinning  

χολείο & Κοινωνία 



+ 

N = 4,588 



eTwinning  
&  

Αναλυτικό Πρόγραμμα 



τόχοι και κζματα των ζργων eTwinning 

Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του μακθτι και ανάδειξθ των ενδιαφερόντων του. 

Εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν και δυνατοτιτων μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ 

Ενίςχυςθ τθσ πολιτιςμικισ και γλωςςικισ ταυτότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ 

Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ υιοκζτθςθ ανάλογων 
προτφπων ςυμπεριφοράσ 

Θ προετοιμαςία για τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ. 

Θ φυςικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόςμιασ ειρινθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπει 



Γενικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ. και  Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική εκπαίδευςη τομόσ Α’  
Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Β’ αρ. φφλλου 303/13-03-03) 

Παροχι γενικισ παιδείασ 

Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του μακθτι και ανάδειξθ των ενδιαφερόντων του. 

Εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν και δυνατοτιτων μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ 

Ενίςχυςθ τθσ πολιτιςμικισ και γλωςςικισ ταυτότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ 

Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ υιοκζτθςθ ανάλογων 
προτφπων ςυμπεριφοράσ 

Θ προετοιμαςία για τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ. 

Θ φυςικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόςμιασ ειρινθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ 



Ακολουθήςτε μασ: 

 

 

                         http://www.etwinning.gr 

 

                        https://www.facebook.com/HelleniceTwinning 

 

                        https://twitter.com/eTwinningGR             

        

 

http://www.etwinning.gr/
https://www.facebook.com/HelleniceTwinning
https://twitter.com/eTwinningGR


 

Ευχαριςτoφμε για την προςοχή ςασ 

 

 
etwinning@sch.gr 

pbelogia@hotmail.com 

pmichailid@sch.gr 
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