
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ eTwinning

Συμμετοχή ως εταίρος/συνεργάτης  
σε έργα άλλων!

Ιδρυτής έργου!



To 12ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, 
συμμετέχει σε έργα eTwinning από το 
2015!

Σχολικό έτος 2021-2022



ΕΡΓΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ-ΚΛΕΙΣΤΑ!



Παράδειγμα καλής πρακτικής μαθητών 
12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας



Σε ένα έργο eTwinning μπορούν και να συμμετέχουν ομάδες μαθητών από άλλα 
σχολεία/ Πχ μαθητές 8ου Δ.Σ Δράμας και 2ου Δ.Σ Καλαμπακίου σε προηγούμενα 
έργα!

παράδειγμα επιβράβευσης μαθητών



Παράδειγμα Εθνικής τικέτας ποιόητας



παράδειγμα ΕυρωπαΪκης Ετικέτας 
ποιότητας



Τι είναι το eTwinning; Το eTwinning προσφέρει μία 
ασφαλή πλατφόρμα για το 
προσωπικό (εκπαιδευτικούς, 
διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κπλ) 
που εργάζεται σε σχολεία των 
συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών 
χωρών, προκειμένου να 
επικοινωνήσουν, να 
συνεργαστούν, να αναπτύξουν 
σχέδια, να μοιραστούν και εν 
ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν 
μέρος της πιο συναρπαστικής 
μαθησιακής κοινότητας στην 
Ευρώπη!



 Το eTwinning συγχρηματοδοτείται 
από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την 
Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον 
Αθλητισμό.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el


Τι κάνουμε για να συμμετέχουμε σε ένα έργο 
eTwinning  ή να δημιουργήσουμε  το δικό μας!

1. Γινόμαστε μέλη της κοινότητας eTwinning!



2. Επισκεπτόμαστε το eTwinning live



3. Χρησιμοποιούμε το forum της κοινότητας για 
εύρεση συνεργατών/εταίρων!



Παράδειγμα εύρεσης συνεργατών έργου “GREEN!”
Απαντάμε στις 
αναρτήσεις των 
ενδιαφερομένων 
και τους 
προσκαλούμε 
στο έργο μετά 
την έγκριση του 
έργου!



Έγκριση έργου από τις Εθνικές Υπηρεσίες των 
κρατών  των ιδρυτών του έργου!

Πρόσκληση συνεργατών/εταίρων!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 10!



Students work on  important environmental problems in 4 thematic units , based on the 
21st learning skills: communication, collaboration, critical thinking -problem solving, 
creativity and action.1st)About food, 2nd. environmental problems, 3rd. animals in 
danger and 4th. Recycling.
Details:
1st) Food we grow in our country. Students plant seeds (action), they create the food 
pyramid , talk about healthy and not healthy food and share their traditionlal recipes.
2nd)Reasons and results of the environmental problems in our country. Students as 
young reporters create reports .
3) Animals in danger in our country. Students create reports about the endangered 
species in their country.
4) Recycle-reduce-reuse (Students make crafts with recycling material)

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του έργου- στη γλώσσα που έχουμε 
επιλέξει!

Δημιουργία ενός έργου eTwinning



Επιλογή γλώσσας έργου! Είναι σημαντική η επιλογή 
γλώσσας για να μη 
δημιουργούνται 
προβλήματα μεταξύ των 
εταίρων κατά τη διάρκεια 
του έργου! 
Οι εκπαιδευτικοί και τα 
σχολεία προστατεύονται 
από τον κώδικα 
δεοντολογίας του 
eTwinning!https://www.etwinning.net/el/pub/code-of-conduct.htm

https://www.etwinning.net/el/pub/code-of-conduct.htm


Τα έργα που βασίζονται 
στο project είναι κυρίως 
διαθεματικής 
προσέγγισης, για να δοθεί 
η ευκαιρία συνεργασίας 
τόσο μεταξύ των εταίρων 
όσο και στους εκπ/κούς 
τους σχολείου που 
συμμετέχει!



- English Language Fluency
- CIT Fluency
-  work with  21st learning methods and  skills :
-collaboration (group work)  (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)

- critical thinking-solving problems (ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ)
                            role change
                            brainstorming
- communication ( students communicate with their eTwinners in 
the twinspace of the project: forum/chat) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- creativity (crafts, writing stories. acrostic poems etc)   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ

Στόχοι! ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ου αιώνα



Στο twinspace του έργου 
δίνουμε αναλυτικά το 
σχέδιο -αναλυτικό 
πρόγραμμα χρονολογικά 
των δραστηριοτήτων 
μας!

Αποτέλεσμα/αντίκτυπος 
του έργου π.χ δημιουργία 
ηλεκτρονικού βιβλίου, 
ιστοσελίδας κλπ





Πρόσβαση έχουν οι συνεργάτες/εταίροι του έργου και 
οι  μαθητές μας!



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  του  

Παιδαγωγική Καινοτομία

Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

Συνεργασία μεταξύ των σχολείων - εταίρων

Χρήση της τεχνολογίας

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Δεν χρειάζεται να 
υποβάλετε αίτηση!

Απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία 
Υποστήριξης (ΚΥΥ) σε εκπαιδευτικούς 
συμμετέχοντες σε έργο το οποίο: 



Καλή μας επιτυχία!

Για την ομάδα εκπ/κών άξονα 9 του 12ου 
Δημοτικού Σχολείου Δράμας: “Συμμετοχή σε 
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα…”
                      Παρουσίαση:
Υπερμαχία Χριστοδούλου ΠΕ06 Αγγλικών



Πηγή υλικού: Κοινότητα eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm



