Ετικέτα Ποιότητας
Διαδικαςία υποβολήσ
Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικόσ εκτιμά τθ χρονικι ςτιγμι που κεωρεί ότι το ζργο ζχει φτάςει
ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί να παρουςιάςει τα αποτελζςματα
και τα οφζλθ που προζκυψαν μζςα από αυτό, κακϊσ και να αναδείξει τθ διαδικαςία που
ακολοφκθςε. Συνικωσ, προτείνεται θ αίτθςθ για Ετικζτα Ποιότθτασ να υποβάλλεται κατά
το κλείςιμο του ζργου, ϊςτε να ζχει πραγματοποιθκεί και θ τελικι αξιολόγθςθ από
μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Στθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει τθν αίτθςθ που προκφπτει από τθν
αντίςτοιχθ επιλογι ςτο προφίλ του ζργου του (www.etwinning.net ).
Σθμεία που χριηουν προςοχισ:
-

-

Μθν ξεχάςετε να ςυμπεριλάβετε τουσ ςυνδζςμουσ όπου βρίςκετε αναρτθμζνο το
υλικό τθσ ςυνεργαςίασ ςασ. Η πρόςβαςθ ςε αυτοφσ κα πρζπει να καταςτεί δυνατι
για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ με όποιο τρόπο επιλζξετε (π.χ δθμόςιο
twinspace, δθμιουργία λογαριαςμοφ επιςκζπτθ και αποςτολι κωδικοφ κ.λπ).
Μθν αναφζρεςτε γενικά ςτα επιμζρουσ κριτιρια, αλλά εξθγϊντασ ςυγκεκριμζνα
τουσ τρόπουσ και τισ πρακτικζσ που υιοκετιςατε για να τα επιτφχετε. Για
παράδειγμα, δεν αρκεί να δθλϊςετε ότι το ζργο ενςωματϊκθκε ςτο πρόγραμμα
μακθμάτων, αλλά κα χρειαςτεί να αναφζρετε με ποιουσ τρόπουσ το επιτφχατε και
ςε ποιο βακμό.

Διαδικαςία αξιολόγηςησ
Μόλισ ο εκπαιδευτικόσ υποβάλλει τθν αίτθςθ για Ετικζτα Ποιότθτασ, θ Ελλθνικι Υπθρεςία
Υποςτιριξθσ λαμβάνει αυτοματοποιθμζνο μινυμα ειδοποίθςθσ και ταυτόχρονα θ αίτθςθ
εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα ςτθ λίςτα με τισ εκκρεμείσ. Κάκε χϊρα ζχει υιοκετιςει δικζσ τθσ
περιόδουσ αξιολόγθςθσ και απονομισ των Εκνικϊν Ετικετϊν Ποιότθτασ, οι οποίεσ ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςυμβαδίηουν με τθν απονομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ετικζτασ
Ποιότθτασ και άλλεσ ςχετικζσ βραβεφςεισ (π.χ Εκνικά Βραβεία). Στθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.etwinning.gr/index.php?pubId=1&issueId=3&sectionId=18&articleId=455&resul
tset=1&userRole=anonymoys&imapUser= μπορείτε να δείτε τι ιςχφει για τθν Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγηςησ
Τα δφο βαςικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα ζργο eTwinning είναι:
 θ ςυνεργαςία/αλλθλεπίδραςθ των ςυνεργαηόμενων ςχολείων ςε όλεσ τισ φάςεισ του
ζργου (ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ, προβολι)
 ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν
 ςε επίπεδο μακθτϊν
 θ χριςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

 για τθν υλοποίθςθ του ζργου (παραγωγι αποτελεςμάτων)
 για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ των εταίρων

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ μιασ αίτθςθσ για Ετικζτα Ποιότθτασ εξετάηονται όλεσ οι
πλθροφορίεσ του ζργου που αφοροφν το ςχολείο που τθν υποβάλλει (και όχι το ζργο ςτο
ςφνολό του) και οι οποίεσ ςχετίηονται με:
i.
ii.
iii.

τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ
τα αποτελζςματα του ζργου όπου είναι διακζςιμα (twinspace, εξωτερικοί ιςτότοποι
κ.λπ)
τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ αυτι αναδεικνφεται/καταγράφεται,
ςυνικωσ ςτο twinblog του ζργου ι ςτο twinspace

Το ζργο βακμολογείται (από 0-5)ωσ προσ τα εξισ κριτιρια :
1) Παιδαγωγικι καινοτομία και δθμιουργικότθτα
Εκτιμϊνται θ καινοτομία και θ δυναμικι του ζργου ςτο να επιφζρει αλλαγζσ. Ζργα
που ειςάγουν ι ενεργοποιοφν νζεσ πρακτικζσ μάκθςθσ και ζρευνασ ι που
περιλαμβάνουν κάποιο ςτοιχείο ανάδραςθσ (π.χ αξιολόγθςθ από τουσ μακθτζσ ςτο
τζλοσ του ζργου) λαμβάνουν υψθλι βακμολογία. Καινοτομία αναηθτείται ςτον
τρόπο προςζγγιςθσ του κζματοσ, ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, ςτισ μεκόδουσ
ςυνεργαςίασ, ςτθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ που υιοκετικθκε, ςτθ χριςθ των ΤΠΕ
και άλλων μζςων. Η δθμιουργικότθτα που επζδειξαν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ
ςτθν υλοποίθςθ του ζργου ι ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ
ανζκυψαν παίηει επίςθσ ςθμαντικό ρόλο.
2) Ενςωμάτωςθ ςτο πρόγραμμα μακθμάτων
Εκτιμάται ο βακμόσ ςτον οποίο το ζργο ενςωματϊκθκε ςτο πρόγραμμα
μακθμάτων. Θετικά αξιολογοφνται:
o Κάκε προςπάκεια που ζγινε να ςυμπεριλθφκεί θ υλοποίθςθ του ζργου ςτο
πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
o Η δυνατότθτα που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν για το ζργο ςτο
πλαίςιο των μακθμάτων τουσ.
o Ο τρόποσ με τον οποίο δόκθκε το υλικό του ζργου ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να
ενεργοποιθκοφν αποτελεςματικά, δθλαδι κατά πόςο ιταν
επικαιροποιθμζνο, ακριβζσ, ολοκλθρωμζνο, ςε γλϊςςα και δομι ανάλογεσ
τθσ θλικίασ και των ικανοτιτων των μακθτϊν και πϊσ αξιοποιικθκαν οι ΤΠΕ
για το ςκοπό αυτό.
o Η διδακτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για τθν
παρουςίαςθ του υλικοφ.
o Η αξία που προςζκεςε το ζργο ςτθν επαγγελματικι και παιδαγωγικι
εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ.
3) Συνεργαςία μεταξφ των εταίρων

Η αδελφοποίθςθ των ςχολείων πρζπει να ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν αφξθςθ
των κινιτρων των μακθτϊν και τθν ενεργι εμπλοκι τουσ ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία. Η αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ϊςτε να διευκολυνκεί θ δυνατότθτα
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν αλλά και μακθτϊν των
ςυμμετεχόντων ςχολείων βακμολογείται ιδιαίτερα κετικά. Επίςθσ, αξιολογοφνται:
o Ο βακμόσ και ο τρόποσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κατά το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ζργου (ποια εργαλεία επικοινωνίασ
χρθςιμοποίθςαν, πϊσ μοιράςτθκαν το υλικό, αν δοφλεψαν ςυνεργατικά
ανταλλάςςοντασ ιδζεσ και υλικό ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου ι απλά
παράλλθλα ςε ζνα κοινό κζμα και ςτο τζλοσ κοινοποίθςαν μόνο τα
αποτελζςματα).
o Ο βακμόσ και ο τρόποσ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν και εμπλοκισ τουσ
ςτθν υλοποίθςθ και γενικότερα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
o Η προϊκθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ.
o Η δυνατότθτα που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να
βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ ΤΠΕ.
o Ενδεχόμενεσ ςυνζργειεσ με τθν ευρφτερθ κοινότθτα (γονείσ, τοπικοφσ
φορείσ κ.λπ)
4) Δθμιουργικι χριςθ ΤΠΕ
Εκτιμϊνται οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ πτυχζσ του ζργου με ζμφαςθ ςτθ
δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία. Θετικζσ κεωροφνται:
o Η χριςθ νζων τεχνολογιϊν (π.χ εργαλείων που δεν ιταν από πριν γνωςτά
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ)
o Η χριςθ εργαλείων επικοινωνίασ πζρα από τθν απλι αποςτολι
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων
o Η πρωτότυπθ και δθμιουργικι χριςθ εργαλείων ΤΠΕ
o Η υιοκζτθςθ τεχνικϊν λφςεων που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των
κινιτρων μάκθςθσ και τθν ενεργοποίθςθ των μακθτϊν
o Η προβολι των αποτελεςμάτων του ζργου ςε ευρφτερο κοινό ζξω από το
ςχολικό πλαίςιο.
5) Βιωςιμότθτα και επεκταςιμότθτα
Αξιολογοφνται τα αποτελζςματα και οι διαδικαςίεσ (ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ,
διαχείριςθσ ) που υιοκετικθκαν ωσ προσ τθ δυναμικι που προςδίδουν ϊςτε το
ζργο να
o ςυνεχιςτεί χρονικά
o να αναπαραχκεί ςε άλλο ςχολικό περιβάλλον
o να κλιμακωκεί
o να αποτελζςει υπόδειγμα για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ που κζλουν να
δθμιουργιςουν αντίςτοιχα ζργα
o να επεκτακεί ςε όλο το ςχολείο
6) Αποτελζςματα και οφζλθ

Αξιολογείται θ προςφορά του ζργου τόςο ςτο άμεςο όςο και ςτο ευρφτερο
μακθςιακό περιβάλλον (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, ςχολείο, οικογζνεια, κοινότθτα,
κοινωνία). Εκτιμϊνται:
o οι λόγοι που κακιςτοφν το ζργο άξιο βράβευςθσ
o τι είναι εκείνο που το διακρίνει από άλλα ζργα ωσ προσ τθν ποιότθτα
o τα αποτελζςματα του ζργου και πϊσ αυτά προβάλλονται
o τα φανερά οφζλθ που αποκόμιςαν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και ςχολείο από
τθ ςυμμετοχι τουσ
o αν υπιρχε ιςότιμθ ςυμμετοχι μεταξφ των ςυνεργατϊν ςε όλα τα επίπεδα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ ο εκπαιδευτικόσ που ζχει υποβάλει αίτθςθ για Ετικζτα Ποιότθτασ
λαμβάνει μινυμα με το αποτζλεςμα ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και ςχετικζσ
παρατθριςεισ είτε θ αίτθςθ γίνει αποδεκτι είτε απορριφτεί. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ και
εφόςον κάποιο άλλο ςχολείο-ςυνεργάτθσ ζχει λάβει Ετικζτα Ποιότθτασ από τθ χϊρα του
για το ίδιο ζργο, θ ελλθνικι ςυμμετοχι εντάςςεται αυτόματα ςτθ λίςτα όςων δικαιοφνται
Ευρωπαϊκι Ετικζτα Ποιότθτασ, τθν οποία και λαμβάνει ςτθν επόμενθ ευρωπαϊκι βράβευςθ
(βλζπε www.etwinning.net). Στθ δεφτερθ περίπτωςθ ζχει τθ δυνατότθτα, αν το επικυμεί, να
υποβάλλει νζα αίτθςθ παρζχοντασ ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για το ζργο βάςει των
παρατθριςεων που προζκυψαν κατά τθν αξιολόγθςθ.

Συχνέσ ερωτήςεισ
-

Μπορεί για το ίδιο ζργο ο ζνασ ςυνεργάτθσ να λάβει Εκνικι Ετικζτα Ποιότθτασ και
ο άλλοσ όχι;
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κάκε Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ αξιολογεί με βάςθ
τα ίδια κριτιρια, αλλά μόνο το κομμάτι του ζργου που αντιςτοιχεί ςτο ςχολείο που
υπζβαλε τθν αίτθςθ. Αν ζνασ εκπαιδευτικόσ παρείχε ελλιπι ςτοιχεία ι κάποιο
ςχολείο δεν ςυμμετείχε το ίδιο ενεργά ςτο ζργο, μπορεί να μθν λάβει Εκνικι
Ετικζτα Ποιότθτασ, ακόμα και αν το ζργο βραβευτεί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

-

Σε ποια γλώςςα πρζπει να ςυμπλθρώνεται θ αίτθςθ;
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι. Τα αποτελζςματα του
ζργου μπορεί να είναι ςτθ γλϊςςα τθσ ςυνεργαςίασ.

-

Δφο εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτο ίδιο ςχολείο και ςυμμετζχουν ςτθν ίδια
ςυνεργαςία eTwinning, χρειάηεται να υποβάλλουν δφο αιτιςεισ για Ετικζτα
Ποιότθτασ;
Όχι, απαραίτθτα. Η Εκνικι Ετικζτα Ποιότθτασ αφορά το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν
και μακθτϊν ενόσ ςχολείου που ςυμμετείχαν ςτο ζργο, ζςτω και αν ςτο
πιςτοποιθτικό αναφζρεται μόνο το όνομα του εκπαιδευτικοφ που υπζβαλε τθν
αίτθςθ. Σε περίπτωςθ που και κάποιοσ άλλοσ εκπαιδευτικόσ που ςυμμετείχε ςτο

ζργο επικυμεί πιςτοποιθτικό ςτο οποίο να αναφζρεται το όνομά του, τότε μπορεί
να υποβάλλει διαφορετικι αίτθςθ ςτθν οποία να περιγράφει τθ δικι του εμπλοκι
ςτο ζργο και να αξιολογθκεί ξεχωριςτά.
-

Πότε πρζπει να υποβάλλω τθν αίτθςθ για Ετικζτα Ποιότθτασ;
Δεν υπάρχει χρονικόσ περιοριςμόσ. Προτείνεται να υποβάλλετε αίτθςθ με το
κλείςιμο του ζργου ι όταν κρίνετε ότι το ζργο βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο
εξζλιξθσ και τα αποτελζςματα είναι διακζςιμα προσ αξιολόγθςθ.

-

Αν θ αίτθςι μου για Ετικζτα Ποιότθτασ απορριφκεί, μπορώ να υποβάλλω νζα
αίτθςθ για το ίδιο ζργο;
Μπορείτε να υποβάλλετε νζα αίτθςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ επιπλζον ςτοιχεία
βάςει και των παρατθριςεων που λάβατε από τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ.

-

Πώσ μπορώ να υποβάλλω αίτθςθ για Ευρωπαϊκι Ετικζτα Ποιότθτασ;
Δεν υποβάλλετε αίτθςθ για Ευρωπαϊκι Ετικζτα Ποιότθτασ. Εφόςον ζχετε λάβει
Εκνικι Ετικζτα Ποιότθτασ και το ίδιο ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα ακόμα από τα
ςυνεργαηόμενα ςχολεία ςτο ίδιο ζργο, τότε αυτόματα εντάςςεςτε ςτθ λίςτα όςων
δικαιοφνται Ευρωπαϊκι Ετικζτα Ποιότθτασ, τθν οποία και λαμβάνετε ςτθν επόμενθ
ευρωπαϊκι βράβευςθ (βλζπε www.etwinning.net).

-

Κάκε πότε εξετάηονται οι αιτιςεισ από τθν Ελλθνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ;
Στθν Ελλάδα Ετικζτεσ Ποιότθτασ αποδίδονται δφο φορζσ το χρόνο. Για πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ περιόδουσ αξιολόγθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων
ςυμβουλευτείτε τθν Ελλθνικι Δικτυακι Πφλθ eTwinning ςτθ διεφκυνςθ
http://www.etwinning.gr/index.php?pubId=1&issueId=3&sectionId=18&articleId=45
5&resultset=1&userRole=anonymoys&imapUser=

