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Τι είναι το eTwinning?

• To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. 

• Σημαίνει ηλεκτρονική αδελφοποίηση 

• Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό 
(εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κλπ.) 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.

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


Ποια είναι τα βήματα για τη δημιουργία ενός
eTwinning έργου?
• Σχεδιασμός του Έργου

• Παιδαγωγική Καινοτομία

• Ενσωμάτωση στη Διδακτέα Ύλη

• Επικοινωνία και Ανταλλαγή μεταξύ σχολείων - συνεργατών

• Συνεργασία μεταξύ των σχολείων – συνεργατών

• Χρήση της Τεχνολογίας

• Αποτελέσματα – Αντίκτυπος – Τεκμηρίωση

• Κλείσιμο του Έργου



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning
• 1. Γνωρίστε τους συνεργάτες σας

δηλαδή των αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν, την ηλικία και τα 
ενδιαφέροντά τους, το επίπεδο των Αγγλικών και τις γνώσεις και 
δεξιότητες στην Πληροφορική 



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 2. Χρονοδιάγραμμα

• Δημιουργήστε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των 
δραστηριοτήτων.

• Ορίστε την ημερομηνία έναρξης για κάθε δραστηριότητα.

• Σημειώστε πότε τα σχολεία – συνεργάτες έχουν διακοπές και 
ενημερώστε τους μαθητές σχετικά με τις ημερομηνίες διακοπών των 
σχολείων – συνεργατών.

• Ορίστε προθεσμίες/καταληκτικές ημερομηνίες για τις 
δραστηριότητές σας και να είστε συνεπείς σε αυτές.



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning
• 3 Προετοιμασία και σχεδιασμός

• Οργανώστε μια συνάντηση, παρουσιάστε το έργο στους μαθητές, 
ενημερώστε τους γονείς, τους συναδέλφους και τον διευθυντή για το 
έργο.

• Προσθέστε περισσότερους δασκάλους από το σχολείο και δημιουργήστε 
ομάδες

• Ανακοινώστε την έναρξη του έργου στην ιστοσελίδα του σχολείου

• Δημιουργήστε λογαριασμό στο TwinSpace για όλους συμμετέχοντες και 
προσκαλέστε τους μαθητές (από Δ΄ Δημοτικού και πάνω)

• Οργανώστε μαθήματα πάνω στα εργαλεία Web 2.0 που θα χρειαστούν οι 
μαθητές σας και πώς να χρησιμοποιούν το TwinSpace.



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 4. Σχεδιάστε το TwinSpace προσεκτικά

• Δημιουργήστε σελίδες δραστηριοτήτων για κάθε μια από τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες

• Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή για κάθε μια από τις 
δραστηριότητες και προσθέστε την στην αρχή της σελίδας της κάθε 
δραστηριότητας

• Συμφωνήστε με τους συνεργάτες σας σχετικά με το ποια είναι τα πιο 
κατάλληλα εργαλεία για την κάθε δραστηριότητα και προσθέστε τα 
στις σελίδες των δραστηριοτήτων.



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 5. Σπάστε τον πάγο και γνωριστείτε με τους συνεργάτες σας

• Βάλτε τους μαθητές σας να αλληλοεπιδράσουν όσο περισσότερο γίνεται

• Ζητήστε από τους μαθητές σας να ενημερώσουν το προφίλ τους στο 
Twinspace προσθέτοντας σύντομη περιγραφή του εαυτού τους και να 
φτιάξουν ένα avatar που να τους αντιπροσωπεύει

• Ζητήστε από τους μαθητές σας να αφήσουν ένα σχόλιο στους τοίχους των 
συνεργατών και να ψηφίσουν τα καλύτερα προφίλ eTwinning

• Σχεδιάστε μαθήματα αφιερωμένα στη συνομιλία (chat) και σε 
συναντήσεις μέσω Skype τακτικά.

• Βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να παρουσιάσετε τους εαυτούς σας, το 
σχολείο και την χώρα σας. 



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 6. Χωρίστε τους μαθητές σας σε διακρατικές ομάδες

• Χωρίστε τους μαθητές σας σε διακρατικές ομάδες, δημιουργήστε 
έναν πίνακα με τα ονόματα των παιδιών που συμμετέχουν σε κάθε 
διακρατική ομάδα και προσθέστε τον στο TwinSpace

• Ζητήστε από τους μαθητές σας να συνεργαστούν με τις διακρατικές 
ομάδες στις οποίες ανήκουν, να γράψουν σύντομη περιγραφή των 
μελών της ομάδας

• Ζητήστε να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα και να ζωγραφίσουν μαζί 
ένα σύμβολο ή ένα έμβλημα για την ομάδα τους



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 7. Σχεδιάστε όσες πιο πολλές συνεργατικές δραστηριότητες 
μπορείτε

• Προσπαθήστε να σχεδιάσετε δραστηριότητες που χρειάζονται τη 
συμβολή των συνεργατών σας για να ολοκληρωθούν

• Χρησιμοποιήστε όσα πιο πολλά συνεργατικά εργαλεία είναι δυνατό
(Google suite, DrawitLive, Glogster, etc.)

• Αποφύγετε να δημιουργείτε φακέλους για την κάθε μια χώρα 
ξεχωριστά μέσα στο TwinSpace (πετυχημένες συνεργατικές 
δραστηριότητες είναι εκείνες στις οποίες δεν ξεχωρίζει κανείς ποιος 
συνεργάτης έκανε και τι)



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

• 8. Μοιράστε καθήκοντα στους μαθητές σας

• Ανακαλύψτε τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών σας και 
μοιράστε αρμοδιότητες

• Χωρίστε τους μαθητές σας σύμφωνα με τα ταλέντα τους (πχ ομάδα 
ζωγραφικής, φωτογραφίας, πληροφορικής κτλ.)

• Δώστε το ρόλο του μαθητή – διαχειριστή στο TwinSpace



9 Χρυσοί Κανόνες μιας πετυχημένης 
συνεργασίας eTwinning

9. Βάλτε κριτήρια αξιολόγησης

• Προσπαθήστε να αξιολογείτε την ποιότητα του έργου μαζί με τους 
συνεργάτες σας

• Αναγνωρίστε τα δυνατά σημεία του έργου και εντοπίστε τους τομείς 
που θέλουν βελτίωση.

• Σχεδιάστε δραστηριότητες αξιολόγησης σε όλη τη διάρκεια του 
έργου

• Μοιραστείτε τις απόψεις σας, κάντε προτάσεις, σχολιάστε ο ένας τη 
δουλειά του άλλου



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

• Τι συμπεράσματα βγάζουμε για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται 
οι μαθητές της τάξης για να δημιουργήσουμε ένα πετυχημένο έργο;

• Ώρα για παιχνίδι!!!  Υπάρχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία στο Έργο 
Let’s go upstream ;  Περιηγηθείτε στο  TwinSpace  του έργου και 
εντοπίστε παραδείγματα

• Πού είναι οι σελίδες;

• Πού είναι τα υλικά και πώς είναι οργανωμένα;

• Πως χρησιμοποιείται το forum;

• Βρείτε συνεργατικές δραστηριότητες



Τι είναι το TwinSpace?



Τι είναι το TwinSpace;

Είναι η συνεργατική πλατφόρμα, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
εργάζονται από κοινού πάνω στα έργα τους.

Το TwinSpace είναι ένα πολύγλωσσο εργαλείο σχεδιασμένο ειδικά για 
τα eTwinning έργα.

Το μέρος όπου πραγματικά συντελείται η μαγεία του eTwinning είναι 
το TwinSpace: μια ασφαλής πλατφόρμα ορατή μόνο στους 
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε κάποιο έργο. Είναι δυνατό να 
προσκληθούν και μαθητές στο TwinSpace, για να γνωριστούν και να 
συνεργαστούν με άλλους μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία.



Πώς χρησιμοποιείται το TwinSpace;

• μία αίθουσα προσωπικού: όπου οι καθηγητές συνεργάτες συζητούν 
και προετοιμάζουν δραστηριότητες για τους μαθητές

• μία σχολική τάξη: όπου οι καθηγητές προσκαλούν μαθητές και 
πραγματοποιούν το έργο τους

• ένα χαρτοφυλάκιο: όπου οι συνεργάτες συγκεντρώνουν τα 
σημαντικότερα κείμενα, αποτελέσματα, συνδέσμους

• μία αίθουσα έκθεσης: όπου τα αποτελέσματα του έργου είναι 
προσβάσιμα στο κοινό (για παράδειγμα η δημοσιοποίηση του 
TwinSpace)



Ποια είναι η μορφή και τα εργαλεία του
TwinSpace;

• Στο τέλος της παρουσίασης θα πρέπει να είστε σε θέση να γνωρίζετε:

• 1. τι είναι οι σελίδες και πως οργανώνονται σωστά (πχ σύντομη 
περιγραφή)

• 2. τι είναι τα υλικά (τι είδους;)

• 3. πως οργανώνονται σωστά οι φάκελοι

• 4. πως αξιοποιείται το forum (οδηγίες, προτάσεις, αξιολόγηση)

• 5. τι είναι ο τοίχος και το teacher’s bulletin;

• 6. που βρίσκονται τα μέλη και που βρίσκω το προφίλ μου;



Παρουσίαση του Έργου Let’s go upstream!
Εργασία

Αφού περιηγηθήκατε στο TwinSpace του Έργου, τώρα προσπαθήστε 
να εντοπίσετε παραδείγματα για το πώς εφαρμόστηκαν και οι 9 
χρυσοί κανόνες στην δημιουργία του έργου και το οδήγησαν στην 
επιτυχία


