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1 Γενικές Ερωτήσεις για το eTwinning 

1.1 Τι είναι το eTwinning; 

Το eTwinning είναι μία δράση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eLearning, που έχει ως 

στόχο την προώθηση συνεργασιών 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-μαθητών  ή τμήματα θεμάτων, δύο βιβλιοθηκάριων ή 

δύο διευθυντών. Η συνεργασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως 

διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη. Περισσότερες 

πληροφορίες για την δράση eTwinning μπορείτε να βρείτε στους δικτυακούς τόπους 

http://www.etwinning.gr και http://www.etwinning.net/  

1.2 Που μπορώ να βρω πληροφορίες για την χρήση της πύλης www.etwinning.net; 

o Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  στην σελίδα: 

http://www.etwinning.net/el/pub/help/faq.htm  

o Video χρήσης του νέου eTwinning Desktop στην σελίδα: 

http://www.etwinning.net/el/pub/help/guidelines.htm  

o Αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα πρόσβασης στην πύλη διαβάστε την σελίδα 

http://www.etwinning.net/el/pub/help/computer_settings.htm  

 

1.3 Πως εγγράφω το σχολείο μου στο eTwinning; 

Απλά και δίχως γραφειοκρατία. Απλώς συμπληρώνετε μέσω του δικτυακού τόπου   

http://www.etwinning.net/ απλή φόρμα που αποτελείται από 4 στάδια και συμμετέχετε επισήμως 

στο eTwinning. Η εγγραφή δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στο σχολείο να προχωρήσει 

υποχρεωτικά σε συνεργασία eTwinning.  

 

1.4 Πρέπει να είμαι ειδικός στις ΤΠΕ; 

Όχι, στόχος του eTwinning είναι να παρακινήσει εκπαιδευτικούς με ελάχιστες γνώσεις στις ΤΠΕ να 

συμμετάσχουν. Σε κάθε περίπτωση προβλήματος ή δυσκολιών μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning (etwinning@sch.gr ή τηλεφωνικά 801 11 38946  με 

χρέωση 1 αστ. μονάδα) 
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1.5 Γιατί το eTwinning δεν διαθέτει καθόλου χρήματα στα σχολεία; 

To eTwinning δίνει στα σχολεία την δυνατότητα να περάσουν κατευθείαν στην υλοποίηση μίας 

συνεργασίας δίχως γραφειοκρατία και πρόσθετη δουλειά γραφείου. Βάσει και της πρότερης 

εμπειρίας από αντίστοιχα έργα (π.χ. Comenius), η Ε.E. αποφάσισε να μην διαθέσει απευθείας 

χρήματα στα σχολεία που συμμετέχουν. 

 Τα πλεονεκτήματα;  

 Καθόλου γραφειοκρατία, καμία επιλογή (όλα τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν), καμία 

οικονομική εξάρτηση από την εξέλιξη του project.  

 Δυνατότητα συμμετοχής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό διαγωνισμό eTwinning με στόχο την 

βράβευση της συνεργασίας.  

 Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα eTwinning αυξάνει την πιθανότητα επιλογής 

του και σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα που διαθέτουν χρήματα σε σχολεία (Θετική 

εικόνα σχολείου). 

 Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν eTwinning συνεργασίες θα προσκληθούν σε πανευρωπαϊκά 

συνέδρια eTwinning. 

Οι παροχές της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης;  

 Εθνικά βραβεία eTwinning 

  Δωρεάν εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην χρήση των εργαλείων eTwinning 

(workshops), 

 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση με χρέωση 1 αστική μονάδα.  

 Προβολή του σχολείου με την δημοσιοποίηση του eTwinning project του. 

 Θεσμοθετημένη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή 2ωρη υπερωριακή απασχόληση!  Δείτε τη 

σχετική εγκύκλιο στην ενότητα Εγκύκλιοι-Έγγραφα 

1.6 Το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μου είναι συνήθως κατειλημμένο!!! 

Πως θα καταφέρω να υλοποιήσω την συνεργασία μου; 

 Μπορείτε να υλοποιήσετε ένα θέμα συνεργασίας που δεν προϋποθέτει την συχνή χρήση 

υπολογιστών. 

 Προγραμματίστε μακροπρόθεσμα έτσι ώστε τις μέρες που δεν έχετε πρόσβαση σε 

υπολογιστή να ασχολείστε με τις άλλες «πτυχές» της συνεργασίας (επιλογή κειμένων, 

φωτογραφιών, μετάφραση υλικού κ.α.) 

1.7 Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διαρκεί ένα project στα πλαίσια μίας 

eTwinning συνεργασίας; 

Οι όροι μιας eTwinning συνεργασίας είναι απολύτως ανοιχτοί και μπορούν να οριστούν από τα 

συνεργαζόμενα σχολεία (θέμα, διάρκεια κ.α.) Μία σχολική συνεργασία είναι θεμιτό να είναι 
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μακροχρόνια, με την ενεργή συμμετοχή όλου του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, διεύθυνση). 

Αλλά: Ξεκινήστε σταδιακά με ένα μικρό project για την συνεργασία σας και στην συνέχεια 

προσθέστε και άλλα θέματα στην συνεργασία. «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».  
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2 Ερωτήσεις σχετικά με την συμμετοχή των σχολείων 

2.1   Μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο 

(που πιθανόν να έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα ή να μιλούν διαφορετικές γλώσσες 

ή να μπορούν να κινητοποιήσουν άλλους μαθητές ο καθένας);  

Ναι.  Στην δράση eTwinning μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί από το 

ίδιο σχολείο, είτε με το ίδιο θέμα είτε με διαφορετικό. 

  

2.2   Μπορούν να συμμετέχουν σε μία συνεργασία περισσότεροι από ένας 

εκπαιδευτικοί από το ίδιο σχολείο;  

 Ναι. Αρκεί αρχικά να γίνει η εγγραφή της συνεργασίας του ενός εκπ/κου με το συνεργαζόμενο 

σχολείο του εξωτερικού. (σχολεία- ιδρυτές) 

  

Η συμμετοχή περισσότερων εκπ/κων από το ίδιο σχολείο στην ίδια συνεργασία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:  

  

Α. Πρόσκληση στη συνεργασία – Επίσημη συμμετοχή στο έργο. 

Αυτή η διαδικασία γίνεται ως εξής: 

1. Ο 2ος εκπ/κος του ελληνικού σχολείου εγγράφεται στο eΤwinning.net. 

2. To συνεργαζόμενο σχολείο αναζητά τον 2ο Έλληνα εκπαιδευτικό μέσω της σελίδας «Εύρεση 

Συνεργατών» (Partner Finding) και τον προσθέτει στη σελίδα «Οι επαφές μου». 

3. Από την σελίδα «Τα έργα μου» (My Projects) και στο έργο που θέλει να τον προσθέσει 

επιλέγει την ενέργεια «Προσθήκη συνεργάτη» (Add new partner(s)). 

4. Από την λίστα που θα εμφανιστεί τον επιλέγει και πατάει το κουμπί «Add Partners». 

5. Όταν ο εκπαιδευτικός επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στο έργο θα εμφανιστεί στην λίστα 

των συνεργατών σας. 

 

Με αυτόν το τρόπο μπορούν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν «επίσημα» στη 

συνεργασία. 

  

Β. Πρόσκληση στο  TwinSpace της συνεργασίας.  

Αυτό γίνεται ως εξής: 

1.      Μεταβαίνετε στο TwinSpace της συνεργασίας σας. 

2.      Επιλέγετε "Η ομάδα μου". 

3.      Πατάτε "πρόσκληση νέου μέλους". 
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Στη φόρμα που καλείστε να συμπληρώσετε θα πρέπει να βάλετε τα στοιχεία (όνομα χρήστη και 

κωδικό) που έχει ο/ η συνάδελφός σας δηλώσει στο eTwinning. (Αυτό για να μην 

διπλοεγγραφούν οι ήδη εγγεγραμμένοι στο eTwinning).Στην ίδια φόρμα στο πεδίο "Αρμοδιότητα" 

θα πρέπει να καθοριστεί ως "Διαχειριστής" ώστε να έχει πλήρη δικαιώματα στο TwinSpace. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εκπ/κος θα έχει πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, τόσο 

στο δικό του eTwinning Desktop, όσο και στο TwinSpace της συνεργασίας που ξεκίνησε ο 

συνάδελφος του.  

 

2.3 Μπορεί ένα σχολείο να υλοποίει περισσότερα από ένα προγράμματα eTwinning; 

Φυσικά. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε πολλές συνεργασίες είτε με το ίδιο σχολείο, είτε με 

διαφορετικά σχολεία.  

 

2.4 Μπορώ να υλοποιήσω eTwinning projects με περισσότερα από ένα σχολεία; 

Ναι. Σε μία συνεργασία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο σχολεία, ενώ μπορούν να είναι 

και περισσότερα. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι η συνεννόηση και ο συντονισμός 

πολλών συνεργατών είναι δυσκολότερος. 

 

2.5 Πως γίνεται η συνεργασία μεταξύ περισσότερων από 2 σχολείων; 

Αν έχετε ήδη κάνει την εγγραφή μίας συνεργασίας, μπορείτε να προσκαλέσετε και άλλα σχολεία 

να συμμετάσχουν σε αυτήν.  

Αυτή η διαδικασία γίνεται ως εξής: 

1. Προσθέτετε αρχικά τον εκπαιδευτικό που θέλετε να προσκαλέσετε σε συνεργασία στη 

σελίδα «Οι επαφές μου» (My Contacts). 

2. Από την σελίδα «Τα έργα μου» (My Projects) και στο έργο που θέλετε να τον προσθέσετε 

επιλέγετε την ενέργεια «Προσθήκη συνεργάτη» (Add new partner(s)). 

3. Από την λίστα που θα εμφανιστεί τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου στην δεξιά στηλή του 

εκπαιδευτικού  και πατήστε το κουμπί «Add Partners». 

4. Όταν ο εκπαιδευτικός επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στο έργο θα εμφανιστεί στην λίστα 

των συνεργατών σας. 

Με αυτόν το τρόπο μπορούν και τα υπόλοιπα σχολεία συμμετέχουν «επίσημα» στη συνεργασία.  

 

Παρατηρήσεις 
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1. Σχολείο που έχει προσκληθεί σε υπάρχουσα συνεργασία, δεν μπορεί να διαγραφεί από 

αυτή μόνο του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το NSS Ελλάδος  

2. Σχολείο που έχει προσκληθεί σε υπάρχουσα συνεργασία δεν έχει δυνατότητα 

πρόσκλησης άλλου μέλους. Θα πρέπει να ζητήσει από ένα από τα σχολεία –‘ιδρυτές’ να 

το κάνουν. Επίσης δεν μπορεί να κάνει καταχώρηση στην κάρτα προόδου και να δει τις 

νέες καταχωρήσεις.  

3. Η πρόσκληση του εξασφαλίζει πρόσβαση στο twinspace αλλά ως μέλος. Θα πρέπει ένας 

από τους δύο ιδρυτές να ορίσει το 3ο σχολείο ως διαχειριστή. 

2.6 Εγγραφή νέου έργου με ίδιο συνεργάτη  

Πλέον με την νέα μορφή (Σεπτέμβριος 2008) της πύλης etwinning.net, αν θέλετε να κάνετε 

περισσότερα του ενός έργα με τον ίδιο συνεργάτη, ακολουθείτε την διαδικασία δήλωσης νέου 

έργου  κάθε φορά  ακολουθείτε κάθε φορά  

 

2.7 Μπορούν να συμμετέχουν και Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο eTwinning; 

Φυσικά. Στην δράση eTwinning είναι ευπρόσδεκτα τα σχολεία κάθε τύπου. Για την διευκόλυνση 

των μαθητών σας, σας προτείνουμε να επιδιώξετε συνεργασία με Ελληνόφωνα σχολεία, είτε 

Ελληνικά του εξωτερικού, είτε σχολεία από την Κύπρο, ώστε να αποφύγετε την πρόσθετη 

εργασία των μεταφράσεων.  

 

2.8 Μπορώ να συνδυάσω υπάρχουσα συνεργασία (π.χ. από το Comenius) με το 

eTwinning; 

 Ναι.  Μπορείτε να συμμετέχετε ταυτόχρονα με το ίδιο θέμα και στις δύο δράσεις και με 

την χρήση των ΤΠΕ να εμπλουτίσετε μία υπάρχουσα συνεργασία Comenius. 

 Υπάρχουσες συνεργασίες από άλλες δράσεις θα πρέπει φυσικά να εγγραφούν στο 

www.etwinning.net και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη κάρτα προόδου της 

συνεργασίας. 

 

2.9 Πώς μπορώ να δω τον αριθμό των σχολείων και των συνεργασιών etwinning 

στην Ελλάδα; 

Ακολουθήστε τα βήματα:  

1. Στην αρχική σελίδα www.etwinning.net  και στην ενότητα με τον χάρτη επιλέγετε στην 

λίστα «Ανά τοποθεσία» Ελλάδα. 
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Στο πάνω αριστερό τμήμα της σελίδας που θα εμφανιστεί υπάρχει ο συνολικός αριθμός 

των συνεργασιών και των σχολείων για την Ελλάδα 
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3 Ερωτήσεις σχετικά με την χρήση των εργαλείων  

 

Σημείωση: 

Οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα μπορεί να αλλάξουν ή να μην ισχύουν μετά από κάποιο 

διάστημα, καθώς τα διαθέσιμα εργαλεία μέσω της πύλης http://www.etwinning.net και ο τρόπος 

λειτουργίας τους συνεχώς βελτιώνεται από την αρμόδια ομάδα ανάπτυξης της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning.  

3.1 Πρόβλημα στα εργαλεία του eTwinning 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στα εργαλεία αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

Ελληνική Υπηρεσία Στήριξης του eTwinning, με τους εξής τρόπους: 

1. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας (http://etwinning.sch.gr/mailform.php ) 

2. Μέσω email στην διεύθυνση eTwinning@sch.gr  

3. Μέσω τηλεφώνου στο 801 11 38946 (etwin) με χρέωση 1 αστική μονάδα.  

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από τις 9:00 π.μ. έως και τις 

17:00 μ.μ.    

3.2 Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού μου, έκανα λάθος σε κάποια στοιχεία. 

Πως μπορώ να τα διορθώσω;  

1. Συνδεθείτε στην πύλη του eTwinning, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας  

2. Στο παράθυρο του etwinning Desktop, κάντε κλικ στο "Το Προφίλ μου" (My Profile) 

(είτε από το πάνω οριζόντιο μενού, είτε από το κεντρικό τμήμα του παραθύρου). 

3. Στην σελίδα του "Το Προφίλ μου" κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επεξεργασία του 

προφίλ» 

4. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί: 

o Για πληροφορίες του αφορούν προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. email, κωδικός 

πρόσβασης κ.α.), χρησιμοποιήστε την καρτέλα Εγώ (Myself) 

o Για αλλαγές στα στοιχεία του σχολείου την καρτέλα Το σχολείο μου (My school) 

o Για να προσθέσετε φωτογραφία δική σας ή του σχολείου σας μεταβείτε στην καρτέλα 

Picture Gallery. 

5. Tέλος, αφού τροποποιήσετε τα στοιχεία που θέλετε, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση" 

(Save informations).  

 

Η ανανέωση του προφίλ σας πραγματοποιείται και εμφανίζεται το μήνυμα " Τα προσωπικά στοιχεία 

ενημερώθηκαν..  
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Τα στοιχεία θα εμφανιστούν ανανεωμένα σε σας, την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο 

http://www.etwinning.net  

 

3.3 Τι κάνω σε περίπτωση που αλλάξω σχολείο ή εργάζομαι σε περισσότερα 

σχολεία; 

Προσθήκη νέου σχολείου 

Μέσω του etwinning desktop μεταβείτε στο "Το Προφίλ μου" (My Profile) και στην σελίδα που 

θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο «Προσθέστε ένα σχολείο» και συμπληρώστε τα στοιχεία του 

νέου σχολείου σας. 

 

Τροποποίηση στοιχείων ενός σχολείου του προφίλ σας 

Αν έχετε δηλώσει περισσότερα του ενός σχολεία, για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός από αυτά 

μεταβείτε στην σελίδα "Το Προφίλ μου" (My Profile) και από την λίστα που εμφανίζεται στο 

πάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε το σχολείο που θέλετε να τροποποιήσετε. Έπειτα κάντε κλικ 

στην καρτέλα «Το Σχολείο μου».  

 

3.4 Θέλω να κλείσω μία συνεργασία eTwinning. Τι πρέπει να κάνω; 

Για να κλείσετε - τερματίσετε μία συνεργασία eTwinning, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

1. Αρχικά, ενημερώστε σχετικά του συνεργάτες σας. 

2. Συνδεθείτε στο eTwinning Desktop,  

3. Μεταβείτε στην σελίδα "Τα έργα μου",  

4. Στον πίνακα με τα έργα σας και στην γραμμή με το έργο που θέλετε να τερματίσετε, 

πατήστε στον σύνδεσμο «Close project». 

 

3.5 Τι γίνεται αν θέλω να αποσυρθώ από το eTwinning;  

Στείλτε σχετικό email στο etwinning@sch.gr ή στο info@etwinning.net  
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3.6 Ποια η διαφορά του TwinBlog και του Ημερολόγιου που υπάρχει στο 

TwinSpace;  

Το TwinBlog που είναι διαθέσιμo μέσω του eTwinning Desktop και το Ημερολόγιο που είναι 

διαθέσιμο στο TwinSpace, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και δεν να συνδέονται μεταξύ 

τους. 

 Το Ημερολόγιο που διατίθεται στο TwinSpace του κάθε έργο, είναι για χρήση των 

συνεργαζόμενων σχολείων αν και εφόσον θέλουν να καταγράφουν εκεί κάποιες 

σημαντικές «στιγμές» της συνεργασίας τους. 

 Αντίθετα, το TwinBlog, διαθέσιμο στο eTwinning Desktop, είναι σημαντικό για την 

μετέπειτα αξιολόγηση της συνεργασίας και συνιστάται η συμπλήρωση του από τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, κατά την εξέλιξη του συνεργατικού project – ανεξάρτητα 

αν για την ολοκλήρωση του project χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα εργαλεία του 

eTwinning ή κάποιο εξωτερικό εργαλείο (γι’ αυτό και δεν περιέχεται στο TwinSpace). 

  

3.7 Σελίδα «Εύρεση Συνεργατών» 

Στο eTwinning Desktop και συγκεκριμένα στην σελίδα «Εύρεση Συνεργατών» υπάρχει ένα 

φόρουμ όπου μόνο εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν ένα μήνυμα ή να 

απαντήσουν σε κάποιο άλλο.  Το φόρουμ αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την έναρξη συζήτησης 

μεταξύ εκπαιδευτικών για την υλοποίηση μιας συνεργασίας. 

Πατώντας στον τίτλο ενός μηνύματος, εμφανίζεται το περιεχόμενο του και επίσης είναι δυνατή η 

άμεση επικοινωνία με τον συγγραφέα ενός μηνύματος μέσω του εικονιδίου   ή μπορείτε να τον 

προσθέσετε στις «Επαφές» σας μέσω του εικονιδίου .  

Κατά την συγγραφή ενός μηνύματος ο συγγραφέας του μηνύματος έχει δικαίωμα να αποφασίσει 

για τη λήψη ή όχι ειδοποιητηρίων όταν αναρτάται μία νέα απάντηση.  
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4 Ετικέτα Ποιότητας 

4.1 Τι είναι η Ετικέτα Ποιότητας;  

Η εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης σε εκείνα τα σχολεία 

των οποίων η εργασία, στο πλαίσιο μίας eTwinning συνεργασίας, θεωρείται άριστη στη χώρα 

τους. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στα 

σχολεία που συμμετέχουν σε μία συνεργασία και τα οποία έχουν βραβευθεί με την Εθνική Ετικέτα 

Ποιότητας και τα έργα τους θεωρούνται άριστα από Ευρωπαϊκή άποψη.  

4.2  Ποια είναι τα οφέλη της Ετικέτας Ποιότητας;  

Η Ετικέτα Ποιότητας είναι η αναγνώριση των εκπαιδευτικών και των σχολείων για το υψηλό 

επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Αυτό δίνει προσωπική ικανοποίηση και σαφή 

αναγνώριση της εργασίας. Για τους μαθητές, αποτελεί ώθηση στις προσπάθειές τους, και για το 

σχολείο γενικά, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής τους για την ποιότητα και την ειλικρίνεια 

στην Ευρωπαϊκή συνεργασία. 

4.3  Ποιος μπορεί να αποκτήσει την Ετικέτα Ποιότητας;  

Οποιοδήποτε εκπαιδευτικός που υλοποιεί έργο eTwinning μπορεί να υποβάλει αίτηση και να 

εξεταστεί για την Ετικέτα Ποιότητας σχετικά με ένα eTwinning έργο στο οποίο συμμετέχει.  

4.4  Πόσες Ετικέτες Ποιότητας μπορεί να αποκτήσει ένα σχολείο; 

Σε κάθε σχολείο μπορεί να απονεμηθεί μία εθνική Ετικέτα Ποιότητας ανά eTwinning έργο. Το ίδιο 

ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Για έργα που διεξάγονται για περισσότερο από 

ένα χρόνο, οι καθηγητές αποφασίζουν σε ποιο σημείο του έργου θα υποβάλλουν αίτηση για την 

Ετικέτα. 

4.5  Πώς θα αποκτήσετε την Ετικέτα Ποιότητας; 

Για να αιτηθείτε Ετικέτα ποιότητας κάνετε το εξής: 

1. Από το eTwinning Desktop μεταβείτε στην σελίδα «Τα έργα μου» 

2. Στο έργο που θέλετε να αποκτήσετε ετικέτα ποιότητας πατήστε τον σύνδεσμο «Apply for 

a Quality Label». 

3. Συμπληρώστε την σχετική φόρμα όπου πρέπει να περιγράψετε διάφορες πλευρές του έργου 

σας για να αιτιολογήσετε την αίτησή σας για την Ετικέτα.  

Η αίτηση σας θα εξεταστεί από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Σε περίπτωση που δεν σας 

απονεμηθεί π.χ. γιατί η συνεργασία σας είναι σε αρχικό στάδιο, μπορείτε να ξανακάνετε αίτηση. 
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4.6 Ποιος χορηγεί την Ετικέτα Ποιότητας; Υπάρχουν προθεσμίες για την υποβολή 

αιτήσεων; 

Σε κάθε χώρα, η Εθνική Υπηρεσία Στήριξης (NSS) αξιολογεί τις αιτήσεις των σχολείων για την 

εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η Εθνική Υπηρεσία Στήριξης χορηγεί την Ετικέτα Ποιότητας στο 

σχολείο και αν η εθνική Ετικέτα απονεμηθεί σε όλα τα σχολεία της συνεργασίας, τότε η Κεντρική 

Υπηρεσία Στήριξης (CSS) θα χορηγήσει στο έργο και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. 

Η Εθνική Υπηρεσία Στήριξης απονέμει την Ετικέτα καθ" όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σε μερικές 

χώρες, οι προθεσμίες έχουν οριστεί και οι καθηγητές πρέπει να ζητήσουν πληροφορίες από την 

Εθνική Υπηρεσία Στήριξης. Αφού εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση, η Εθνική Υπηρεσία Στήριξης 

εξηγεί την απόφασή της με ένα σύντομο γραπτό σχόλιο.  

Εάν απονεμηθεί η εθνική Ετικέτα και στα δύο σχολεία της συνεργασίας, τότε τα σχολεία αυτά 

αποκτούν την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας που απονέμεται από την η Κεντρική Υπηρεσία 

Στήριξης. Αυτή η Ετικέτα θα απονεμηθεί δύο φορές το χρόνο (συνήθως τον Ιούλιο και τον 

Ιανουάριο). 

4.7 Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται προκειμένου να αποκτήσετε την Ετικέτα 

Ποιότητας;  

Ένα έργο πρέπει να επιτύχει ευρέως την τελειότητα στα ακόλουθα κριτήρια:  

 Ικανότητα υποστήριξης  

 Χρήση των ΤΠΕ για το έργο  

 Αποτελέσματα και οφέλη  

 Ενσωμάτωση διδακτέας ύλης  

 Ευρωπαϊκή διάσταση  

 Καινοτομία/Δημιουργικότητα  

 Γενική ποιότητα 

4.8  Τι μορφή έχει; Εάν απονεμηθεί η ετικέτα ποιότητας από που μπορούμε να την 

"κατεβάσουμε"; 

Η Ετικέτα Ποιότητας έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού το οποίο φαίνεται δίπλα 

στο σχολείο, στο χάρτη όπου έχετε πρόσβαση από την αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης. 

Για να δείτε ή και να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό ακολουθείστε τα βήματα: Αρχική σελίδα 

eTwinning (www.etwinning.net)- Χάρτης και αναζητήστε το σχολείο σας. Κάνοντας κλικ στο 
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όνομα του σχολείου εμφανίζονται τα στοιχεία του σχολείου και η ετικέτα ποιότητας σε μορφή 

pdf. Επίσης είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας «Τα έργα μου» στο eTwinning Desktop. 
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5 Ερωτήσεις σχετικά με την χρήση του TwinSpace 

 

Σημείωση: 

Οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα μπορεί να αλλάξουν ή να μην ισχύουν μετά από κάποιο 

διάστημα, καθώς τα διαθέσιμα εργαλεία μέσω της πύλης http://www.etwinning.net και ο τρόπος 

λειτουργίας τους συνεχώς βελτιώνεται από την αρμόδια ομάδα ανάπτυξης της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning.  

 

5.1 Το eΤwinning διαθέτει στα σχολεία χώρο δημοσίευσης ηλ. υλικού της 

συνεργασίας; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο TwinSpace που διατίθεται από το etwinning, τόσο ως 

χώρος δημοσίευσης αρχείων όσο και για την γενικότερη επικοινωνία σας με το σχολείο – 

συνεργάτη. 

Για να μεταβείτε στο TwinSpace της συνεργασία σας, ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

1. Στην αρχική σελίδα http://www.etwinning.net/ δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

μας ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο του my Etwinning Desktop.  

2. Από το my Etwinning Desktop πατήστε πάνω στο εικονίδιο με τα γρανάζια (TwinSpace) 

που βρίσκεται πάνω δεξιά.  

3. Κάντε κλικ στον τίτλο της συνεργασία σας.  

4. Έχετε πλέον  μπει στο TwinSpace της συνεργασίας σας. 

 

 

5.2 Πως αποκτούν πρόσβαση οι μαθητές στο TwinSpace της συνεργασίας μας; 

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο το popup blocker στο φυλλομετρητή ιστού, 

θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε) 

Για να αποκτήσουν πρόσβαση οι μαθητές σας στο TwinSpace το μόνο που χρειάζεται είναι να 

δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη του TwinSpace. Για να το κάνετε αυτό ακολουθείστε τα εξής 

βήματα: 

1. Αφού μεταβείτε στο TwinSpace της συνεργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο «Η Ομάδα μου» 

από το οριζόντιο μενού. 

2. Πατήστε πάνω στην επιλογή ‘Πρόσκληση νέου μέλους’ 

3. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε όλα τα διαθέσιμα πεδία και πατήστε το 

κουμπί ‘Invite’. 

4. Αν εμφανιστεί pop-up παράθυρο πατήστε ‘invite’. 
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5. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, στην ηλ. διεύθυνση που δώσατε θα 

σταλεί μήνυμα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που είχατε δηλώσει στο 3ο βήμα. Με 

αυτά τα στοιχεία ο χρήστης – μαθητές έχουν πρόσβαση απευθείας στο TwinSpace της 

συνεργασίας. 

Συµβουλή: Αν θέλετε να προσκαλέσετε άλλα άτοµα – όπως για παράδειγµα µαθητές – που δε 

διαθέτουν έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις µπορείτε πάντα να γράψετε µία ψεύτικη. Σε αυτή 

την περίπτωση, το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ισχύει είναι εκείνα που επιλέξατε 

κατά την πρόσκληση αυτών των ατόµων.  

 

5.3 Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ιστοσελίδα στο TwinSpace. Τι πρέπει να 

κάνουμε; 

Αφού μεταβείτε στο TwinSpace της συνεργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις» από το 

οριζόντιο μενού. Στην συνέχεια στο πλαίσιο ‘Διαχείριση Περιεχομένου’ πατήστε πάνω στο 

‘Πρόσθεση’ Επιλέξτε κατόπιν «Web page» και: 

 ‘Τίτλο πλοήγησης’ δώστε τον τίτλο που θέλετε να εμφανίζεται στο αριστερό μενού του 

TwinSpace. 

 ‘Τίτλο’ τον κανονικό τίτλο της ιστοσελίδας 

 ‘Εισαγωγή’ κάποιο περιληπτικό κείμενο (προαιρετικό)  

 ‘Περιεχόμενο’  γράψτε ή επικολλήστε κάποιο κείμενο 

 ‘Εικόνα’ προσθέστε μία εικόνα (προαιρετικό) στην ιστοσελίδα.  

Τέλος, πατήστε το κουμπί ‘Υποβολή’ 

Η ιστοσελίδα σας έχει δημιουργηθεί.  

 

5.4 Έχουμε το υλικό της συνεργασίας μας στο TwinSpace. Πως θα το 

δημοσιεύσουμε, ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους; 

1. Αφού μεταβείτε στο TwinSpace της συνεργασίας, επιλέξτε το εικονίδο «Ρυθμίσεις» από 

το οριζόντιο μενού. 

2. Στο πλαίσιο «Διαχείριση Περιεχομένου» πατήστε πάνω στο «Δημοσίευση της 

σελίδας». 

3. Στη συνέχεια,  με έντονη γραφή, στο κείμενο που θα εμφανιστεί δίνεται το URL απ’ όπου 

θα είναι προσβάσιμο το TwinSpace της συνεργασίας σας.  

4. Αν θέλετε να δημοσιεύσετε όλες τις σελίδες που υπάρχουν στο TwinSpace, στο πλαίσιο 

επιλέγετε το «Επιλογή όλων των σελίδων» ή διαφορετικά επιλέγετε το αντίστοιχο 

πλαίσιο ελέγχου σε κάθε σελίδα- αρχείο που θέλετε να δημοσιεύσετε. 
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5. Τέλος πατάμε το κουμπί ‘Υποβολή’. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το URL του TwinSpace τους.  

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη στο twinspace ακολουθώντας τα βήματα: «Ρυθμίσεις» -

«Επεξεργασία λεπτομερειών» και στο πεδίο Url Alias καταχωρήστε το όνομα της επιλογής σας 

μετά το my.twinspace.etwinning.net . Η παλιά διεύθυνση θα είναι ακόμα διαθέσιμη. 

 

Πλέον δίνοντας κανείς το URL της συνεργασίας σας, θα έχει απλή πρόσβαση στο TwinSpace σας. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την δημοσίευση του TwinSpace σας ακολουθώντας την 

ίδια διαδικασία και επιλέγοντας στο βήμα 4, το «Ακύρωση της επιλογής όλων των σελίδων». 
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