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Τι είναι το etwinning; 

 Είναι μια ευρωπαϊκή δράση οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως 

δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 

ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius.  

 Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του 

προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην 

υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 Μέσω της δράσης αυτής σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 

συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

οφέλη, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών. 

 Σήμερα το eTwinning είναι, ίσως, το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην 

ιστορία της εκπαίδευσης με 230.000 ενεργά μέλη και 110.000 σχολικά ιδρύματα 

από 32 ευρωπαϊκές χώρες. 

 



 

 

• Το eTwinning εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία,  Ισπανία, Ιταλία, 
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. 

• Επιπλέον, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος η Κροατία, η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, η 
Νορβηγία και η Τουρκία. 

  

Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning Plus 

• H Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, 
και η Τυνησία. 

 
 

Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning 
 



 Το eTwinning καλοσωρίζει έργα που υλοποιούνται  
από σχολεία της ίδιας χώρας  

 Από σήμερα μπορείτε να κάνετε έργα με συναδέλφους σας από την Ελλάδα!!! 
 

 Το eTwinning αποφάσισε τώρα να «τρέξει» ένα πιλοτικό πρόγραμμα  
και να ανοίξει την πλατφόρμα σε έργα που υλοποιούνται από μία μόνο χώρα, 
προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών  
από την ίδια χώρα.  

http://www.etwinning.net/el/pub/news/ne
ws/etwinning_welcomes_projects_co.htm# 

Ενημερωθείτε! 

https://www.youtube.com/watch?v=O9KtT
0MSceo 

http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/etwinning_welcomes_projects_co.htm
http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/etwinning_welcomes_projects_co.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O9KtT0MSceo
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Απαραίτητα εργαλεία του eTwinning 

http://www.etwinning.net/ 

Η Δημόσια διαδικτυακή πύλη  

https://www.facebook.com/HelleniceTwinning 

http://www.etwinning.net/
https://www.facebook.com/HelleniceTwinning


Ο κάθε χρήστης έχει στη διάθεση του το δικό του: 

Εργαλεία Desktop  



Υποστήριξη του eTwinning στα προγράμματα  Erasmus+ 



Εύρεση συνεργατών 



Εύρεση συνεργατών 



Εύρεση συνεργατών & επιμόρφωση 
Webinars & learninglaps 



Twinspace 

Έναρξη έργου & Twinspace 



To Twinspace ως υποστηρικτική πλατφόρμα συνεργασίας  
σε έργα eTwinning & Erasmus+ 

Εργαλεία 



multilateral 

Διευθυντής 

Συνάδελφοι 

Συνεργάτες 

Γονείς 

Μαθητές 

sabina.vecchione.gruener@vodafone.it 



*Πώς να οργανώσω ένα έργο; 



*Λέξεις κλειδιά 
  

Επιμόρφωση 

Υποδομή 

Εξοπλισμός  

Κίνητρο 

Οργάνωση 

Ευελιξία 

Καλή διάθεση 

Φαντασία 

Συνεργασία στην ομάδα 

Δημιουργικότητα 

Συνεργατικά εργαλεία Web 2.0 

 

 

 

 

 

 



και όχι μόνο 



Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων  

Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων  

 
Ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσω; 
Ποιους στόχους θέλω να επιτύχω; 
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