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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning:
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Συνεργατικά
Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Σύντομος Απολογισμός
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Συνεδρίου eTwinning,
από 19 έως 21 Νοεμβρίου 2021. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά διαδικτυακά και
οι εγγραφές των εκπαιδευτικών ξεπέρασαν τις 7.000.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης. Στη συνέχεια χαιρέτισαν
με σύντομη παρέμβασή τους οι ακόλουθοι:
•

η κα Σταυρούλα Παντελοπούλου, Σύμβουλος Α’ Πληροφορικής ΙΕΠ,

•

η κα Μαρία Νικητάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ,

•

ο Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος, Πρόεδρος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες
•

του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ.
Αλέξανδρου Κόπτση με θέμα «Το σχολείο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας»,

•

της προσκεκλημένης ομιλήτριας Δρ. Ευγενίας Λειβαδάρου, μηχανικού Νέων Τεχνολογιών
και Καινοτομίας με θέμα: «Η σημασία της καλλιέργειας δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης
STEM στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/τριών. Η πορεία μιας νέας μηχανικού στην καινοτομία»,

•

του υπεύθυνου της δράσης κ. Μιχαήλ Παρασκευά για τις τρέχουσες δράσεις αλλά και τις
σχεδιαζόμενες του eTwinning για το διάστημα 2022-2023, και

•

του κ. Νίκου Τζιμόπουλου για την υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης των νικητών του 15ου Εθνικού Διαγωνισμού έργων eTwinning.
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Τα σχολεία που βραβεύθηκαν είναι:
Βραβείο

Τίτλος Έργου

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρασκευή Καρέλλα
Κωνσταντία Μανουσαρίδου
Βασιλική Γεωργαντά

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΤΡΟΥ

Μαρία Γκιζλή

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ

Σοφία Νίκα

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αναστασία Σουπιάδου

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Στυλιανή Κέτσιου

Κατηγορία: Νηπιαγωγείο (ηλικία 4-5)

1o

DinoStem

Μαργαρίτα Σαμουτιάν
2ο

Eco Tweet: Little Scientists

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Ελένη Τσιργιώτη
Στυλιανή Τάτσιου

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δημήτριος Δροσάτος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Κατηγορία: Δημοτικό (Ηλικία: 6-12)
1o

In your shoes

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

2o

Me the A.I #2.0

Γεωργία Λάσκαρη
Σωτηρία Μαρώλια

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ελένη Κοκκίνου

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ειρήνη Παπαδοπετράκη

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Σταυρούλα Σκιαδά
Αικατερίνη Χαραμούσου

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρία Τζούμα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Aθανασία Παπαχρήστου

Κατηγορία: Γυμνάσιο (Ηλικία: 13-15)
1o

EUnited- Spread the love!

2o

D-RACE: Democracy-Rights- 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Action-Children-Ethics
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σταματία Σταμάτη

Κατηγορία: ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (Ηλικία: 16-19)
1ο

The "Odyssey of words" still ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
continues...
27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2o

YoungAction for
YouropeVision

2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΔΑΜΑΣΚΕΙΟ

Ευαγγελία Αλεξοπούλου
Ευαγγελία Αναγνωστάκη
Αθανασία Γκιοτλή

Ειδική κατηγορία: Σχολεία Επαγγελματικής Εκπ/σης (ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΕΕΕΕΚ) και ΙΕΚ
Βραβείο

#Fishes

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Μαρία Σουργιαδάκη
Δέσποινα Λιανού
Δέσποινα Ξομπλαράκη

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Πέτρος Ματζάκος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Νεκτάριος Φαρασόπουλος

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Χριστίνα Λούστα

Ειδική κατηγορία: Δράση STEM

Βραβείο

A Robot in the Services of
climate change
STEAM Challenges
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Όλα τα βραβευθέντα σχολεία έλαβαν δέκα (10) tablets/σχολική μονάδα ή έναν (1) 3D εκτυπωτή/σχολική
μονάδα (για τα Γυμνάσια- Λύκεια). Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στα έργα έλαβαν μικρά αναμνηστικά δωράκια.
Η πρώτη μέρα (Παρασκευή, 19/11/2021) του συνεδρίου, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της υπηρεσίας ζωντανών
μεταδόσεων του ΠΣΔ και του YouTube και την παρακολούθησαν περίπου 600 εκπαιδευτικοί. Το βίντεο της
πρώτης ημέρας του συνεδρίου αναρτήθηκε στο κανάλι YouTube1 του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της
δράσης και έχει ξεπεράσει τις 4500 προβολές.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου (Σάββατο 20/11/2021) ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των επιστημονικών ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών για τις δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του eTwinning, καθώς και
στην πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων. Στο χρονικό διάστημα από 9.00 πμ μέχρι 7.00 μμ, με ενδιάμεσο διάλειμμα μισής ώρας, έλαβαν χώρα:
•

Μία (1) συνεδρία με τριάντα μία (31) ομιλίες και επιστημονικές ανακοινώσεις από εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

•

Μία (1) συνεδρία με είκοσι πέντε (25) ομιλίες και επιστημονικές ανακοινώσεις από εκπαιδευτικούς
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

•

Μια (1) συνεδρία με δεκαέξι (16) βιωματικά εργαστήρια (workshops).

Οι συμμετέχοντες στις συνεδρίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν περίπου 500, ενώ
οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια ξεπέρασαν τους 3.600 (μοναδικοί συμμετέχοντες). Τα βίντεο από τις συνεδρίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στο κανάλι YouTube του Εθνικού
Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης και έχουν περισσότερες από 4500 και 2600 προβολές αντίστοιχα έως
τώρα.
Κατά την τελευταία μέρα του συνεδρίου (Κυριακή, 21/11/2021) πραγματοποιήθηκαν μία (1) συνεδρία με μία
(1) ομιλία και ένα (1) εργαστήριο και μία (1) στρογγυλή τράπεζα με προσκεκλημένους ομιλητές.
Η στρογγυλή τράπεζα είχε ως θέμα: «Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων και η εφαρμογή τους στη Ελληνική σχολική εκπαίδευση». Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι
εξής εισηγήσεις/τοποθετήσεις από ειδικούς επιστήμονες και συγκεκριμένα:
•

«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Σχολική Εκπαίδευση» από την κα Κλειώ
Σγουροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εθνική Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN ΤC428 "ICT
Professionalism and Digital Competences",

•

«Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό σύγχρονων
σεναρίων βασισμένων στις δεξιότητες: από την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για όλα τα μαθησιακά αντικείμενα», από την κα. Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπροέδρου
του ΙΤΥΕ Διόφαντος,

•

«Επιλέγοντας το πλαίσιο αξιολόγησης δεξιοτήτων για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων», από την κα Θεοδώρα
Αστέρη, Σύμβουλο Α’ του ΙΕΠ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Εκπαιδευτική Καινοτομία & Ενταξιακή Εκπαίδευση,

1

https://www.youtube.com/channel/UCAGnAqCIn30q_tdfEVkOaYA
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•

«Η καλλιέργεια δεξιοτήτων με την αξιοποίηση ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών», από την κα Μαρία Ξέστερνου, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
και μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ,

•

«Η θέση της ρομποτικής και των STEAM δραστηριοτήτων ως οχημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων από το
Νηπιαγωγείο», από τον κ. Θαρρενό Μπράτιτση, Καθηγητή στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Συντόνισε ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς (αναπλ. καθηγητής Παν/μιου Πελοποννήσου, αντιπρόεδρος ITYE, υπεύθυνος ΕΥΥ eTwinning).

Οι συμμετέχοντες στις συνεδρίες της Κυριακής ήταν περίπου 400, ενώ το αναρτημένο σχετικό βίντεο στο κανάλι
YouTube του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης έχει ξεπεράσει τις 2200 προβολές.
Ανακεφαλαιώνοντας, στο 7ο Εθνικό Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning παρουσιάστηκαν συνολικά πενήντα επτά
(57) ομιλίες και επιστημονικές ανακοινώσεις, υλοποιήθηκαν δεκαεπτά (17) βιωματικά εργαστήρια
(workshops) και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σε μία (1) στρογγυλή τράπεζα.
Το συνέδριο έχουν ήδη αξιολογήσει από 2000 εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Ενδεικτικά:
•

Συγχαρητήρια σε όλους για όλα, το etwinning είναι η "υπερδύναμη" μας τόσα χρόνια και η μοναδική τόσο αξιόπιστη
διαρκής στήριξη μας!!!

•

Σας ευχαριστώ πολύ! Τέτοια συνέδρια χρειάζονται να πραγματοποιούνται συχνότερα. Η ελεύθερη διάχυση ιδεών
είναι αναγκαία στη σημερινή εποχή. Και το πετύχατε! Με βοηθήσατε πάρα πολύ τόσο σαν εκπαιδευτικό όσο και σα
φοιτήτρια για τη διπλωματική του μεταπτυχιακού μου, καθώς περιστρέφεται γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγχαρητήρια!

•

Εξαιρετικά τα εργαστήρια. Απίστευτα καλά οργανωμένα, εύστοχοι και κατατοπιστικότατοι οι ομιλητές, προσεγμένες
παρουσιάσεις. Ίσως τα εργαστήρια θα έπρεπε να έχουν λίγο μεγαλύτερη έκταση (1,5 ή 2 ώρες για κάποια).

•

Εξαιρετικά όσα εργαστήρια παρακολούθησα στις 2 αίθουσες! Εξαιρετικοί ομιλητές με διάθεση να εξηγήσουν εργαλεία και εφαρμογές χρήσιμα για το etwinning και τη διδασκαλία στην τάξη. Μακάρι να δινόταν παραπάνω χρόνος
στο κάθε εργαστήριο. Εύχομαι ανάλογες μελλοντικές δράσεις ή σεμινάρια!

•

Ευχαριστούμε που μας κάνετε "καλύτερους" εκπαιδευτικούς! Καλή δύναμη στο έργο σας...

•

Ένα πραγματικό πολύ χρήσιμο συνέδριο που μας άνοιξε καινούριους δρόμους και μας έδωσε φρέσκιες ιδέες!

•

Ευχαριστώ θερμά για το εξαιρετικό συνέδριο. Όλες οι εισηγήσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον! Πολλά συγχαρητήρια!

•

Αναμφισβήτητα η δια ζώσης εμπειρία ενισχύει το στοιχείο της κοινωνικοποίησης. Ωστόσο το συνέδριο εξ αποστάσεως δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύτερο κοινό. Σας ευχαριστούμε!

•

Εξαιρετική δουλειά!!! Η διοργάνωση του συνεδρίου ήταν άψογη!! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν
σε αυτό! Πολύ μεγάλη ποικιλία περιεχομένου στις εισηγήσεις--ιδέες, πρακτικές, πληροφορίες (θεωρητικές και πρακτικές). Και τα εργαστήρια οπωσδήποτε αποτέλεσαν έμπνευση και επιπλέον κίνητρο για την ενσωμάτωση και χρήση
του eTwinning στη διδακτική μεθοδολογία. Εύχομαι στο επόμενο συνέδριο να μου δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής
σε περισσότερα workshops.

•

Γνώρισα καταπληκτικά προγράμματα, πήρα ιδέες και σίγουρα δήλωσα συμμετοχή σε δύο προγράμματα! Αυτός ο
τρόπος διδασκαλίας είναι και ο κατάλληλος για τους μικρούς μαθητές μας! Τα παλαιωμένα προγράμματα διδασκαλίας δεν έχουν πια θέση σ' ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα!
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Επισημαίνεται ότι:
•

Όλες οι επιστημονικές ανακοινώσεις θα περιληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα
εκδοθούν σε συλλογικό τόμο με ISBN που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Eπιλεγμένες εισηγήσεις θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος στο ηλεκτρονικό περιοδικό https://mag.e-diktyo.eu/.

•

Τα βραβευμένα έργα του 15ου Εθνικού Διαγωνισμού θα περιληφθούν στην ετήσια ειδική έκδοση της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning με καλές πρακτικές συνεργατικών έργων eTwinning.

•

Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, η οποία θα τους αποσταλεί στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο συνέδριο.

•

Η τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού συνεδρίου έγινε από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης,
που συνεργάστηκαν εξ αποστάσεως μεταξύ Πάτρας (ΙΤΥΕ), Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων) και Ηρακλείου Κρήτης (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

•

Τα προεδρεία των συνεδριών υποστηρίχθηκαν από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης και από πρεσβευτές eTwinning, τους οποίους ευχαριστούμε.

H Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στους κύριους πρωταγωνιστές της δράσης, τους μαθητές μας, που με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και συνεργαζόμενοι εκ
του σύνεγγυς ή και μέσω διαδικτυακών εργαλείων παράγουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν άξιο λόγου, σφυρηλατούν σχέσεις ουσίας και θέτουν με τον τρόπο αυτό τις ισχυρές βάσεις για μια πετυχημένη επαγγελματική και
κοινωνική ζωή.
Θα ήταν τέλος παράλειψη να μην εκθειαστεί και η προσπάθεια των εκπαιδευτικών που για μια ακόμη φορά
απέδειξαν το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, οργανωτικών δεξιοτήτων, εθελοντικής συνεισφοράς
και αγάπης για την διδασκαλία τόσο με την κλασική της μορφή όσο και με την ενσωμάτωση νέων μεθόδων και
τεχνολογικών εργαλείων που είναι συνυφασμένα με το θεσμό του eΤwinning. Η εκπαιδευτική κοινότητα του
eΤwinning έχει καταφέρει με την δυναμική των μελών της να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και να αυξάνει διαρκώς τα μέλη της υποδεχόμενη στους κόλπους της διαρκώς νέα
μέλη με όρεξη για καινοτόμες δράσεις και για ουσιαστική επικοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρύτερο
ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χρήσιμο υλικό:
•

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

•

Αίθουσα Ολομέλειας- Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

•

Συνεδρία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

•

Συνεδρία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

•

Αίθουσα Ολομέλειας-Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Οι επόμενες δράσεις της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας eTwinning θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ιστοσελίδα www.etwinning.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κτλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών
χωρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν έργα, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν
ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από
το Erasmus+ το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν περισσότεροι από 990.000 εκπαιδευτικοί και 226.461 σχολεία και έχουν υλοποιηθεί περίπου 130.000 συνεργατικά έργα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο eTwinning είναι εγγεγραμμένοι 35832 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 11797 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα
19859 συνεργατικά έργα (τελευταία ενημέρωση: 22-11-2021). Γίνετε μέλη της Κοινότητας eTwinning!

