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Τι είναι το eTwinning; 

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές 

Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά οφέλη.   

Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 570.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη 

συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν 

περισσότερα από 190.000 σχολικά ιδρύματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Tο 

πρόγραμμα eTwinning εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους 

εκπαιδευτικούς σε μία πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης 

και αποτελεί  ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης.  

 Πως λειτουργεί 

Όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης eTwinning  έχουν τη 

δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά 

παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκη χώρα. H δράση παροτρύνει 

τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική 

και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει την παιδαγωγική 

διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία 

στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το 

οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει 

και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα 

(Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση). 

Μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας όπου τουλάχιστον δύο σχολεία 

από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις 

πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα: μία 

ανταλλαγή μεταξύ δύο εκπαιδευτικών, δύο ομάδων εκπαιδευτικών ή τμήματα θεμάτων, 

δύο βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Το eTwinning προσβλέπει σε εκπαιδευτικές 

συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, διευθυντών και προσωπικού 

υποστήριξης θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να 

συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό διάστημα. Η συνεργασία 

μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και 

θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη. 
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Εκτός από την συνεργασία των εκπαιδευτικών σε έργα το eTwinning προσφέρει 

διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές  κοινότητες (groups) για 

να ενισχυθεί η μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες 

προσφέρουν παραδείγματα καλής πρακτικής από εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν 

καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εποπτικό υλικό για μελέτη και για χρήση σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν.   

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 6
ΟΥ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Το 6
ο
 Γυμνάσιο Λάρισας πρωτοπορεί σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα και ένα από 

αυτά είναι και το eTwinning. Ήδη από το 2011 ξεκίνησαν οι πρώτες συνεργασίες και 

συνολικά μέχρι σήμερα το σχολείο μας, έχει εμπλακεί σε 23 eTwinning προγράμματα.  

Φέτος, δουλεύουμε σε δύο προγράμματα eTwinning, ένα με  πολιτιστικό και ένα με 

ιστορικό θέμα, ενώ στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος “Shared Treasure”, 

υλοποιήθηκε και εκπαιδευτική επίσκεψη αντιπροσωπείας του σχολείου μας στο 

συνεργαζόμενο eTwinning σχολείο «Liceo linguistico Giulio Cesare-Manara Valgimigli», 

στο Ρίμινι της Ιταλίας. 

Από το σχολείο μας έχουν εγγραφεί στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning συνολικά 15 

καθηγητές από τους οποίους οι 11 εξακολουθούν να διδάσκουν στο σχολείο μας, ενώ 

έχουμε αποκομίσει κατά καιρούς σημαντικά βραβεία για τα έργα μας. Αναλυτικότερα μας 

έχουν απονεμηθεί 8 Ευρωπαϊκά βραβεία (European Quality Labels) και 15 Εθνικά 

βραβεία ποιότητας (National Quality Labels). 

Το επιστέγασμα όλων αυτών των δράσεων και της συνεχούς πορείας βελτίωσης, είναι η 

αναγνώριση του σχολικού μας οργανισμού με την απονομή της ετικέτας eTwinning 

School Label Award, η οποία απονεμήθηκε σε συνολικά 1.212 Ευρωπαϊκά σχολεία. Στο 

Νομό μας, το 6
ο
 Γυμνάσιο Λάρισας είναι το μοναδικό σχολείο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο οποίο απονεμήθηκε η ως άνω διάκριση και είμαστε όχι μόνο 

περήφανοι γι’αυτό, αλλά και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη σημαντική αυτή πορεία 



μας στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, ως σχολείο, είμαστε διατεθειμένοι να 

αποτελέσουμε κόμβο ενημέρωσης για όσα σχολεία επιθυμούν να υλοποιήσουν 

Ευρωπαϊκά προγράμματα στο μέλλον. 

Η εγγραφή των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο eTwinning δίνει μια πρωτοποριακή 

διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνουμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

να εμπλακούν εγκαίρως σε κάποια από τις δραστηριότητές του, δίνοντας νέα πνοή στη 

διδασκαλία και αποκτώντας νέες εμπειρίες εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. 

 


