
  

 

1 

Η πλατφόρμα eTwinning: 

www.etwinning.net 

Προγράμματα συνεργασίας που έχουν 
πραγματοποιηθεί: 

90.000+, με τη χρήση διαφορετικών γλωσσών 

Εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα eTwinning (PiCaM 
χώρες συνεργάτες): 

Ηνωμένο Βασίλειο: 28.000+ εκπαιδευτικού από 14.500 
σχολεία 

Ελλάδα: 26.000+ εκπαιδευτικοί από 8.000 σχολεία 

Πορτογαλία: 18.000+ εκπαιδευτικοί από 1.700 σχολεία 

Ρουμανία: 28.000+ εκπαιδευτικοί από 9.000 σχολεία 

Γερμανία: 23.000+ εκπαιδευτικοί από 8.800 σχολεία 

Μαθησιακά αντικείμενα: 

Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα 

Διαθεματική προσέγγιση 

Θέματα για δράσεις εκτός αναλυτικού προγράμματος 

Εκπαιδευτικές Βαθμίδες: 

Νηπιαγωγείο 

Δημοτικό  

Γυμνάσιο 

Λύκειο/ ΕΠΑΛ 

ΠΛΑΙΣΙΟΘΕΤΗΣΗ PICAM eTWINNING  

Αναφορικά με το eTwinning 

Η πλατφόρμα eTwinning αποτελεί μέρος Erasmus+, 

το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.   

Η καρδιά του eTwinning είναι η πλατφόρμα 

etwinning.net, όπου εκπαιδευτικοί από διαφορετικές 

χώρες μπορούν να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να 

αξιολογήσουν εκπαιδευτικά project τα οποία 

στηρίζονται στην συνεργατική μάθηση μαθητών και 

μαθητριών. 

Οι εκπαιδευτικοί 

• έχουν πρόσβαση σε νέες εκπαιδευτικές ιδέες 

και μεθόδους διδασκαλίας 

• συμμετέχουν μέσα από διαθεματικά 

προγράμματα σε διακρατικές συνεργασίες 

και διαθεματικά προγράμματαjoin 

transnational and cross-curricular projects 

• ανταλλάσσουν εμπειρίες 

• έχουν πρόσβαση σε online μαθήματα, σε 

τομείς CPD. 

Πλεονεκτήματα 

• εμπλουτισμός αναλυτικού  

• ενίσχυση εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• δημιουργία συνδέσεων 

• διευκόλυνση διακρατικών ανταλλαγών 

• ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 

• σύνδεση τυπικής και άτυπης μάθησης 

• αύξηση προσωπικής δέσμευσης και κινήτρων 

των μαθητών 

• ανάπτυξη συμπεριφορών και αξιών της 

παγκόσμιας πολιτειότητας 

Οι μαθητές/τριες 

• συμμετέχουν σε νέες εμπειρίες μάθησης 

• μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία και πόρους για μάθηση 

• συνεργάζονται με σκοπό την κατάκτηση γνώσεων και ανάπτυξη τελικών αποτελεσμάτων 

• αναπτύσσουν ουσιαστική σχέση με το εξωσχολικό περιβάλλον 

• μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ξένες γλώσσες 

Η ανοιχτή, εφαρμοσμένη και διαπολιτισμική προσέγγιση που υποστηρίζεται μέσα από τις δραστηριότητες του 

PiCaM είναι κατάλληλη για καινοτόμα εκπαιδευτικά σενάρια στα οποία η παιχνιδοποίηση, η οργάνωση project, η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος, χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν ελκυστικές και αξέχαστες 

εμπειρίες μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία που διαπερνά το σύνολο των δράσεων επιτρέπει στους/ις 

μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τα ίδια το μαθηματικό περιεχόμενο των δράσεων, αλλά και την σημασία του για 

την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, την αξία του στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών 
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Η πλατφόρμα eTwinning προσφέρει το πλαίσιο και τα εργαλεία για υποστήριξη και επέκταση της συνεργατικής 

διάστασης των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο PiCaM, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να βρουν 

συνεργάτες, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, σε όλη την Ευρώπη, βοηθώντας τους/ις μαθητές/τριες να 

συνδεθούν, να προσπεράσουν πολιτιστικά εμπόδια, να εμπλακούν σε ελκυστικές δράσεις σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη PiCaM eTwinning δράσεων 

Στα πλαίσια του παιδαγωγικού υλικού PiCaM, στις δραστηριότητες που στηρίζονται στην συνεργατική μάθηση, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα πρότυπα eTwinning ("eTwinning kits"). Κάθε 

eTwinning kit αποτελείται από προτάσεις- μοντέλα συνεργατικής μάθησης που βασίζονται στο περιεχόμενο των 

δράσεων PiCaM, καθοδηγώντας τους/ις εκπαιδευτικούς ώστε να δημιουργήσουν νέα eTwinning έργα. Επιπλέον, 

τα eTwinning kits περιλαμβάνουν μία σύντομη περιγραφή, παιδαγωγικούς στόχους, βασικές ικανότητες, πιθανά 

θέματα, κατάλληλη ηλικιακή ομάδα, ιδέες για διακρατικές συνεργασίες και επικοινωνία μεταξύ των 

μαθητών/τριων, μεθόδους αξιολόγησης και ιδέες για δραστηριότητες παρακολούθησης της εξέλιξης της μάθησης. 

Τα eTwinning kits του PiCaM είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα citizenship-and-mathematics.eu, καθώς και στην 

πλατφόρμα eTwinning.net. Μπορείτε να δείτε κάποια παραδείγματα έργων εδώ: 

https://www.etwinning.net/en/pub/projects.htm 

Κρατικές Υπηρεσίες Υποστήριξης eTwinning  

Ηνωμένο Βασίλειο: British Council 

britishcouncil.org/etwinning 

Ελλάδα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

etwinning.gr 

Πορτογαλία: Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência 

etwinning.dge.mec.pt 

Ρουμανία: Institutul de Științe ale Educației 

etwinning.ro 

Γερμανία: Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 

etwinning.de 
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Except where otherwise noted, this work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

The PiCaM website and the project materials reflect the view of the author(s). The European Commission is not responsible for any use that may be made of 

the information it contains 


