
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Η νέα Πύλη eTwinning 
 
 

Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την 
επικοινωνία των εκπαιδευτικών 

Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου eTwinning 



 

 

2

 

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING .......................................................................................3 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ...................................................4 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ETWINNING ................................................................................5 

ΤΟ ETWINNING DESKTOP..................................................................................7 

PROFILES................................................................................................................9 

MY PROFILE (USER VIEW) ...........................................................................10 

PUBLIC PROFILE (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ) ............................................10 

PROJECT PROFILE.........................................................................................11 

SCHOOL PROFILE ..........................................................................................11 

TΟ PROFILE ΜΟΥ................................................................................................12 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ (PARTNER FINDING) ..............................................14 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΟΥ (MY CONTACTS).....................................16 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΟΥ .............................................................17 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ETWINNING ΕΡΓΟΥ ....................................................18 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ETWINNING ΕΡΓΩΝ ΜΟΥ .................................................19 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥ ...................................21 

ΤΟ TWINBLOG..................................................................................................21 

ΤΟ TWINSPACE ...............................................................................................22 



 

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING 
 

 
 
 
 
Το eTwinning, από την επίσημη έναρξή του, αποτελεί σημείο συνάντησης για τα 
σχολεία της Ευρώπης που επιθυμούν να αδελφοποιηθούν και να συνεργαστούν σε 
εκπαιδευτικά έργα.  
 
Η Δικτυακή Πύλη www.etwinning.net αναβαθμίστηκε τον Σεπτέμβρη του 2008. Η 
νέα έκδοση της Πύλης, από μία πύλη που βασίζεται στο έργο μετατρέπεται σε μία 
πλατφόρμα που βασίζεται στη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε πολλά 
επίπεδα. 
 
Η νέα πλατφόρμα συνεχίζει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων. Ειδοποιός διαφορά με την παλιά πύλη είναι η 
προσθήκη εργαλείων που ευνοούν την κοινωνική δικτύωση των εκπαιδευτικών. 
 
Πλέον προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς μία «εικονική οικία» όπου μπορούν να 
συναντηθούν με ασφάλεια και να συνεργαστούν ανεπίσημα αλλά αποτελεσματικά, 
ώστε να αποτελέσει στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
 
Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί: 

1. να δικτυωθεί με έτερους συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες ή / και την Ελλάδα, 

2. να συνεργαστεί με σχολείο του εξωτερικού για την υλοποίηση 
ενός eTwinning έργου, 

χρειάζεται να κάνει τα ακόλουθα βήματα για να ενταχθεί στο ευρύ δίκτυο 
εκπαιδευτικών και σχολείων του eTwinning: 

 

1. Εγγραφή στην πύλη eTwinning www.etwinning.net: η 
εγγραφή γίνεται σε δύο στάδια. Μετά την εγγραφή ο 
εκπαιδευτικός, κάνοντας login στο www.etwinning.net, έχει 
πρόσβαση στo περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης και 
συνεργασίας του eTwinning, το eTwinning Desktop. 

2. Αναζήτηση επαφών – πιθανών συνεργατών, μέσω του 
ειδικού εργαλείου εύρεσης συνεργατών, το Partner Finding. 

3. Δημιουργία δικτύου με άλλους εκπαιδευτικούς - Επαφές. 

4. Επικοινωνία με τις επαφές του, μέσω εργαλείων επικοινωνίας 
που παρέχονται στο Desktop. 

 

 

Εφόσον ο εκπαιδευτικός συμφωνήσει με κάποια από τις επαφές του να 
υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning με θέμα της αρεσκείας τους, προσφέρονται 
τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης έργου: 

 

1. Εγγραφή του έργου eTwinning. Διαχείριση των στοιχείων και 
των συνεργατών του έργου. 

2. Κοινό ιστολόγιο εταίρων: ημερολόγιο δραστηριοτήτων για το 
eTwinning έργο – Twinblog. 

3. Κοινός χώρος συνεργασίας και επικοινωνίας των εταίρων – 
Twinspace.  
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ETWINNING 
 
 

 
Από την αρχική σελίδα του www.etwinning.net, ο χρήστης μπορεί 
να εγγραφεί στο δίκτυο eTwinning επιλέγοντας «ΕΓΓΡΑΦΗ».   
 
 
 
 
 
Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα προεγγραφής, δίνοντας ένα όνομα και κωδικό 
χρήστη της επιλογής του καθώς και το email του και το σύστημα αυτόματα 
αποστέλλει μήνυμα επιβεβαίωσης στο προσωπικό του email. Ακολουθώντας τον 
σύνδεσμο του μηνύματος επιβεβαίωσης ολοκληρώνει την εγγραφή, 
συμπληρώνοντας σε 4 στάδια την φόρμα εγγραφής. 
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Κατά το πρώτο βήμα, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του σχολείου του – 
απαιτούνται και στοιχεία της δ/νσης του σχολείου. Στο δεύτερο βήμα εγγραφής ο 
χρήστης συμπληρώνει στοιχεία σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκει ενώ στο τρίτο 
βήμα του ζητείται να περιγράψει σύντομα το eTwinning έργο και τα θέματα που τον 
ενδιαφέρουν. Τέλος, στο τέταρτο βήμα επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συμπλήρωσε 
και τα υποβάλλει. 
 
 
Σημείο προσοχής: Μέρος από τα παραπάνω στοιχεία θα είναι ορατό σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς του δικτύου eTwinning με την ολοκλήρωση της εγγραφής, γι’ αυτό τα 
στοιχεία χρειάζεται να υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία επιθυμεί ο χρήστης να 
συνεργαστεί μελλοντικά (π.χ. στα Αγγλικά).   
 
 



 ΤΟ ETWINNING DESKTOP 
 
Το Desktop είναι μια προσωπική προστατευμένη περιοχή για τον εκπαιδευτικό που 
περιέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συμμετοχή του στο eTwinning. 
Μετά την εγγραφή του, ο εκπαιδευτικός συνδέεται στο Desktop από την αρχική 
σελίδα του www.etwinning.net χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό χρήστη 
που επέλεξε κατά το πρώτο στάδιο εγγραφής.  

 
 
Μετά το login, ο χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα HOME του eTwinning 
Desktop, από όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διάφορα παρεχόμενα εργαλεία 
για να αναζητήσει νέες επαφές, να συζητήσει ιδέες, να δημιουργήσει έργα με έναν ή 
περισσότερους συνεργάτες και να διαχειριστεί το προσωπικό του προφίλ, καθώς 
και το προφίλ του σχολείου και των έργων του. 
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Tο eTwinning Desktop αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου στο eTwinning για τους 
εγγεγραμμένους χρήστες.  

 

Από εδώ οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα εξής: 

• My Profile (διαχείριση και επεξεργασία του profile μου, καθώς και του profile 
του σχολείου μου) 

• My Projects (προσθήκη ενός νέου έργου και διαχείριση των υπαρχόντων) 

• Partner Finding (εργαλεία για την ανεύρεση επαφών) 

• My Contacts (διαχείριση των επαφών μου) 

• TwinSpace και TwinBlog (εργαλεία για την υλοποίηση των eTwinning έργων 
μου – ενεργοποιούνται όταν εγγράψω ένα έργο) 

• My Groups (μελλοντική υλοποίηση, κοινότητες μάθησης για την θεματικά 
εστιασμένη ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών των 
groups) 

• My Resources (μελλοντική υλοποίηση, κοινός χώρος για την ανταλλαγή 
πόρων μάθησης μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών) 

 

 

Κύριες περιοχές ενδιαφέροντος 

• Χώρος προβολής του Quick profile μου: μικρή σύνοψη προσωπικών 
στοιχείων που τροποποιείται από το My Profile 

• My notifications - Ειδοποιήσεις για τις επαφές μου (ιστορικό ενεργειών) και για 
αιτήματα για συνεργασία, καθώς και για τα εισερχόμενα μηνύματά μου 

• Νέα για τα project μου (για κάθε εγγεγραμμένο project στο οποίο συμμετέχω) 

• Partner finding 

• Groups (μελλοντική υλοποίηση) 
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PROFILES 
 
Νέο χαρακτηριστικό της αναβαθμισμένης Πύλης eTwinning αποτελούν τα Profiles. 
Υπάρχουν τρία διαφορετικά και παραμετροποιήσιμα profiles, ανάλογα με τις 
οντότητες που αυτά συνδέονται:  

• Profile για τον εκπαιδευτικό (My Profile) 

• Profile για το σχολείο (School Profile) 

• Profile για το έργο eTwinning (Project Profile) 
 

Τα profiles έχουν τρεις καταστάσεις (όψεις - views), ανάλογα με τον ρόλο των 
επισκεπτών, δηλ. αν επισκέπτης είναι ο χρήστης - δημιουργός των profiles, ένα 
εγγεγραμμένο μέλος (αλλά όχι ο δημιουργός) ή τυχαίος επισκέπτης, μη 
συνδεδεμένος.  
 
Τρεις όψεις (views) των profiles: 

• Όψη μέλους - User view: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει - σε ορισμένες 
περιπτώσεις -  ποια πληροφορία επιθυμεί να κάνει ορατή στους άλλους 
χρήστες και να επεξεργαστεί διάφορα πεδία των profiles. Λειτουργεί ως όψη 
επεξεργασίας (editing mode).  

• Όψη εγγεγραμμένων μελών - Registered user view: Πληροφορία που 
μπορούν να προσπελάσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες. 

• Δημόσια Όψη - Public view: Πληροφορία που μπορούν να προσπελάσουν 
και μη εγγεγραμμένοι χρήστες. 

 

 
 



MY PROFILE (USER VIEW)

 
 

PUBLIC PROFILE (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ) 
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PROJECT PROFILE (PUBLIC VIEW) 

 

SCHOOL PROFILE (PUBLIC VIEW) 
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TΟ PROFILE ΜΟΥ 
 
 

 
 
 
 
  
Edit Profile: Από το προφίλ του, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία που 
έδωσε για τον ίδιο, για το σχολείο του και για τις προτιμήσεις αδελφοποίησής του 
κατά την εγγραφή του στο eTwinning. Στο περιβάλλον επεξεργασίας του προφίλ του, 
μπορεί επίσης να προσθέσει εικόνες για τον ίδιο και για το σχολείο του και να 
δημιουργήσει μικρές photo galleries. Μπορεί τέλος να προσθέσει μια συνοπτική 
περιγραφή για τον εαυτό του (quick profile) που θα είναι ορατή στους άλλους 
χρήστες. Οι υπόλοιπες προσωπικές πληροφορίες δεν είναι ορατές στους 
υπόλοιπους χρήστες.  
 
My eTwinning Life: Ημερολόγιο συμβάντων στο πλαίσιο της eTwinning συμμετοχής 
μου. Δεν είναι τροποποιήσιμο, καθώς οι δημοσιεύσεις εξάγονται αυτόματα από το 
σύστημα. 
 
My Wall: Πίνακας ανακοινώσεων όπου μπορούν, τόσο οι επισκέπτες του προφίλ 
μου όσο και εγώ να γράψουν μηνύματα. 
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Συμβουλή: Διατηρήστε ενημερωμένο το προφίλ σας, καθώς και το προφίλ του σχολείου 
και του έργου σας, ώστε άλλοι eTwinners με παρόμοια ενδιαφέροντα να σας γνωρίσουν 
και να επικοινωνήσουν μαζί σας.  
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ (PARTNER FINDING) 
 

 
 
 
Η αναζήτηση επαφών ή/ και πιθανών συνεργατών μπορεί να γίνει με τους 
παρακάτω τρόπους: 
  
− Πεδίο Αναζήτηση: Βάσει του προφίλ και των ενδιαφερόντων του, ο χρήστης 

μπορεί να εκτελέσει μία απλή ή προχωρημένη αναζήτηση, σύμφωνα με 
διάφορα κριτήρια ή και θεματικές λέξεις, για την εύρεση επαφών. 

 
− Φόρουμ: Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει μηνύματα, περιγράφοντας τις ιδέες 

του έργου και τα ενδιαφέροντά του ή  να απαντήσει σε μηνύματα που έχουν 
καταχωρίσει άλλοι eTwinners. Μπορεί επίσης να εξερευνήσει τα μηνύματα βάσει 
διαφόρων κριτηρίων (πεδίο Search στο πλαίσιο του Forum). 

 
− Τυχαία συνάντηση: Όταν o χρήστης επισκέπτεται το προφίλ άλλων μελών, 

μπορεί να δει επίσης τις επαφές και τους συνεργάτες τους και ενδεχομένως να 
βρει κάποιον που θεωρεί ότι θα ήταν η τέλεια επαφή για αυτόν. 
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Εφαρμόζοντας κάποια αναζήτηση, προκύπτει η λίστα με τα αποτελέσματα 
αναζήτησης. Από τη λίστα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει τα profile άλλων μελών και 
αν κάποιο μέλος τον ενδιαφέρει για συνεργασία, μπορεί να του στείλει αίτημα για να 
το προσθέσει στις επαφές του, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.   
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΟΥ (MY CONTACTS) 
 
 

 
 
 
Εφόσον τα μέλη που επέλεξε ο χρήστης να προσθέσει στις επαφές του εγκρίνουν το 
σχετικό αίτημά του, θα εμφανίζονται πλέον στο δίκτυο των επαφών του στην καρτέλα 
«MY CONTACTS». Από την καρτέλα αυτή ο χρήστης έχει πρόσβαση στις επαφές 
του (καθώς, όπως είδαμε, και από άλλα σημεία του HOME και του MY PROFILE 
χώρου) και μπορεί να δει τα profiles των επαφών του και να διαγράψει επαφές που 
δε θέλει πια.  

 

Τα αιτήματα για προσθήκη του χρήστη στις επαφές κάποιου μέλους εμφανίζονται 
στο πεδίο «MY NOTIFICATIONS», στην αρχική σελίδα σύνδεσης του χρήστη στο 
eTwinning Desktop (HOME). Από εκεί ο χρήστης καθοδηγείται για να εγκρίνει το 
αίτημα (ή αγνοεί την ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να ικανοποιήσει το 
αίτημα του μέλους).  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΟΥ 
  
Για την επικοινωνία του χρήστη με τις επαφές του προσφέρονται τα εξής: 

 
Mailbox: Οι eTwinners διαθέτουν το δικό τους εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων, 
που επιτρέπει να ανταλλάσσουν με ασφάλεια μηνύματα με άλλα μέλη που έχουν 
εγγραφεί στη Δικτυακή Πύλη. Τα μηνύματα εμφανίζονται μόνο στο Desktop. Όταν 
ένας χρήστης παραλάβει ένα νέο μήνυμα, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση στο 
πεδίο «MY NOTIFICATIONS», στην αρχική σελίδα σύνδεσης του χρήστη στο 
eTwinning Desktop. Το περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε χρήστη είναι 
προσβάσιμο από το πεδίο «MY PROFILE» του χρήστη.  

Κατά τη σύνθεση ενός νέου μηνύματος, στα πεδία «To:», «Cc:» και «Bcc:» μπορούν 
να εισαχθούν μόνον οι επαφές του χρήστη, αυτόματα, επιλέγοντας το εικονίδιο δεξιά 
των πεδίων. Δεν επιτρέπονται εξωτερικές email διευθύνσεις στο εσωτερικό σύστημα 
μηνυμάτων του eTwinning και η επικοινωνία των μελών γίνεται μόνο με τις επαφές 
τους – γεγονός που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.        

 

 
  
Chat (μελλοντική υλοποίηση): Στο eTwinning Desktop, οι eTwinners μπορούν να 
δουν ποιες επαφές τους βρίσκονται online και να ανοίξουν μία αίθουσα chat για να 
συζητήσουν για κάποιο πιθανό έργο ή τις ιδέες τους για το eTwinning γενικότερα. 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ETWINNING ΕΡΓΟΥ 
 
Εφόσον ο χρήστης συμφωνήσει με κάποια από τις επαφές του να υλοποιήσουν ένα 
eTwinning έργο με θεματική της αρεσκείας τους, ένας από τους δύο μελλοντικούς 
συνεργάτες καλείται να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα εγγραφής νέου έργου, από 
την καρτέλα «MY PROJECTS».  
 

 

Η φόρμα εγγραφής νέου έργου eTwinning αποτελείται από τρία βήματα: στο πρώτο 
βήμα ο χρήστης επιλέγει την επαφή με την οποία επιθυμεί να υλοποιήσει το έργο. 
Κατά το δεύτερο βήμα, ο χρήστης συμπληρώνει στοιχεία για το έργο: τον τίτλο του, 
μια συνοπτική περιγραφή, θέματα που αφορά, γλώσσα επικοινωνίας, μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν, ηλικία μαθητών κ.α. Τέλος επιβεβαιώνει τα στοιχεία και τα 
υποβάλλει.  

Αυτόματα αποστέλλεται ειδοποίηση στο Desktop του μελλοντικού συνεργάτη για να 
επικυρώσει τη συνεργασία. Στη συνέχεια, αποστέλλεται μήνυμα στις Εθνικές 
Υπηρεσίες Υποστήριξης των χωρών των δύο συνεργατών για να εγκρίνουν τη 
συνεργασία, διαδικασία που δε διαρκεί πάνω από μια εβδομάδα. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ETWINNING ΕΡΓΩΝ ΜΟΥ 
 

 
 

Όταν εγκριθεί το eTwinning έργο, εμφανίζεται σχετικό πεδίο στην καρτέλα «MY 
PROJECTS» των δύο συνεργατών. Επιπλέον, στοιχεία για το έργο είναι πλέον 
ορατά στην αρχική σελίδα του Desktop των συνεργατών, καθώς και στο profile των 
συνεργατών και των σχολείων τους. 

 

Από την καρτέλα MY PROJECTS, οι συνεργάτες μπορούν: 

 να τροποποιήσουν τα στοιχεία που υπέβαλλαν κατά την εγγραφή του έργου. 

 Να προσθέσουν και να διαχειριστούν άλλους συνεργάτες. 

 Να υποβάλουν αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας (Quality Label: ετικέτα που 
αποδίδεται σε ποιοτικά έργα eTwinning, εφόσον αυτά έχουν αγγίξει ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας). 

 Να «κλείσουν» το έργο με τη λήξη του. 

 Να διαχειριστούν το TwinBlog – ιστολόγιο για το έργο eTwinning όπου οι 
συνεργάτες μπορούν να περιγράφουν τις δραστηριότητες που γίνονται στο 
πλαίσιο του έργου. 
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Από το profile του έργου (σε user mode), οι συνεργάτες μπορούν επιπλέον να 
κατεβάσουν και να εκτυπώσουν την Ετικέτα eTwinning, δηλαδή το πιστοποιητικό του 
eTwnning έργου. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥ 
 
 
Μετά την έγκριση ενός έργου, ενεργοποιείται στην αρχική σελίδα του Desktop των 
δύο συνεργατών το block με τα νέα των έργων. Από εδώ (καθώς και από την 
καρτέλα MY PROJECTS και τα profiles των έργων) οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση 
σε ειδικά εργαλεία, βοηθητικά στην υλοποίηση του έργου τους: το TwinBlog και το 
TwinSpace.  
 
 

 

 

 

ΤΟ TWINBLOG 
 

 
  
TwinBlog: Ιστολόγιο για το eTwinning έργο, όπου οι συνεργάτες μπορούν να 
σχολιάσουν τις δραστηριότητες του έργου τους, υποβάλλοντας σχετικές 
δημοσιεύσεις. Οι συνεργάτες μπορούν να διαμορφώσουν το TwinBlog ώστε οι 
δημοσιεύσεις να είναι ορατές από όλους ή μόνο από τους ίδιους και τα μέλη των 
Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης τους. Μπορούν επιπλέον να αλλάξουν το layout 
του blog, να επιτρέψουν σχόλια στις δημοσιεύσεις τους από άλλους χρήστες κ.α.  

 

 

 

21



 

ΤΟ TWINSPACE 
 

 
Το TwinSpace είναι η συνεργατική πλατφόρμα του eTwinning στην οποία έχουν 
πρόσβαση μόνον οι συνεργάτες ενός eTwinning έργου, καθώς και τα μέλη που αυτοί 
ορίζουν.  

− Οι ’ιδρυτές’ μιας συνεργασίας γίνονται αυτόματα διαχειριστές και μπορούν να 
επεξεργαστούν και να διαμορφώσουν το TwinSpace.  

− Άλλα προσκεκλημένα µέλη του TwinSpace μπορούν να έχουν πρόσβαση και να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες.  

Το TwinSpace παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάρτηση του υλικού της 
συνεργασίας. Στο TwinSpace είναι δυνατή η δημιουργία: 

o ιστοσελίδων µε τίτλους, περιγραφές, περιεχόμενο και µία φωτογραφία, 

o συλλογής Αρχείων, όπου οι χρήστες μπορούν να ‘φορτώσουν’ αρχεία 
έως 5 Mb, 

o φόρουµ,  
o Photo Gallery, επιτρέπει στους χρήστες να φορτώσουν εικόνες έως 

5MB και να τις βλέπουν κατευθείαν στη σελίδα Photo Gallery, 

o φακέλων, για την οργάνωση των παραπάνω. 

Το υλικό αυτό μπορεί να δημοσιευτεί (επιλεγμένα) και να καταστεί προσβάσιμο    
από όλους (Δημόσια Twinspace). 

Άλλα εργαλεία κοινά για τους δύο συνεργάτες είναι: Ημερολόγιο, φόρουμ, 
περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλία, πίνακας ανακοινώσεων, 
διαχείριση των μελών της ομάδας. 
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