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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Το eTwinning είναι μία ευρωπαϊκή δράση, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες
για τα σχολεία. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε
επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και παράλληλα να
εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. Το eTwinning αφορά τόσο στη συνεργασία μεταξύ των σχολικών
μονάδων, όσο και στην επαγγελματική δικτύωση των εκπαιδευτικών της Ευρώπης. Γι αυτό και κρίναμε σκόπιμο,
με αφορμή την ολοκλήρωση μίας δεκαετίας στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης, να διοργανώσουμε το 1ο
Πανελλήνιο συνέδριο etwinning, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα να συνεισφέρει
στην προστιθέμενη αξία αυτού του παιδαγωγικού δικτύου.
Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το eTwinning έχει ενσωματωθεί
σταθερά στο Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό. Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ), που εδρεύει στις
Βρυξέλλες και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ). Στην Ελλάδα η Ελληνική Υπηρεσία
Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ “Διόφαντος”).
Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς, διευθυντές και μαθητές (μέσω των εκπαιδευτικών τους) και συμμετέχουν οι
χώρες της Ευρώπης που ανήκουν στο πρόγραμμα, χώρες όπως Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία,
Γεωργία και Τυνησία (eTwinning Plus) και χώρες Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία και Σερβία προς το παρόν και
άλλες χώρες σύντομα).
Πλέον περισσότεροι από 274.420 εκπαιδευτικοί, 36.877 έργα και 130.047 σχολεία από 40 χώρες συγκροτούν
την εκπαιδευτική κοινότητα του eTwinning. Στη χώρα μας είναι εγγεγραμμένα 7315 ελληνικά σχολεία και
12810 Έλληνες εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υλοποιήσει 6416 συνεργασίες. Κάθε χρόνο ελληνικές
συνεργασίες βραβεύονται με Πανευρωπαϊκό βραβείο eTwinning. Αξίζει να τονίσουμε ότι η χώρα μας μέσω
της συγκεκριμένης δράσης προβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τον πιο αξιόλογο τρόπο, έχοντας
κατακτήσει αρκετές διακρίσεις. Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην
ιστορία της εκπαίδευσης.
Παράλληλα με την ευκαιρία αυτή θερμά συγχαρητήρια στους 224 εκπαιδευτικούς μας που έλαβαν πρόσφατα
την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας! Φέτος μάλιστα ο project manager κ. Santi Scimeca χαρακτήρισε την ελληνική
συμμετοχή ως "success story", καθώς έχουμε 12.810 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή το 10% περίπου
των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ ανώτερο κάθε άλλης ευρωπαϊκής χώρας.
Το eTwinning λοιπόν εξελίχθηκε στην κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης, μέσω μιας δωρεάν και
ασφαλούς πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, για να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να
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μοιραστούν ιδέες στην Ευρώπη! Πολύ πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με το πρόγραμμα eSafety
Label, μια υπηρεσία πιστοποίησης και υποστήριξης για σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Η υπηρεσία, για την οποία
υπάρχει σχετική εισήγηση, περιλαμβάνει ένα σύστημα πιστοποίησης, αυτό-αξιολόγησης και εξατομικευμένου
σχεδίου δράσης, ένα ευρύ φάσμα πόρων και μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να
ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες.
Το Πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό για την περίοδο
2014-2020 προβλέπει την επέκταση του ρόλου του eTwinning στη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών
σχολείων. Οι ακόλουθες καινοτομίες που προβλέπονται είναι ενισχυμένη πλατφόρμα για τη συνεργασία μεταξύ
των σχολείων και δημιουργία της πύλης European School Education Gateway, παράλληλα με την πλατφόρμα του
eTwinning με ειδικά περιβάλλοντα συνεργασίας για τους φορείς της πολιτικής του σχολείου και για άλλους
ενδιαφερόμενους.
To eTwinning αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για εξεύρεση συνεργατών για όλα τα Erasmus + έργα και
εξελίσσεται σε μια πιο ισχυρή πλατφόρμα για συνεργασία μεταξύ των σχολείων, υποστηρίζοντας όλων των
ειδών της σχολικής συνεργασίας και κινητικότητας
Κλείνοντας, να τονίσω ότι η δράση αποτελεί στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης, προσφέροντας ευκαιρίες για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων και την προσωπική εξέλιξη με κύριο στόχο τη βελτίωση της μάθησης κατά
τη διδασκαλία και άμεσο αποδέκτη, ποιον άλλο, από τη νέα γενιά! Παράλληλα το eTwinning αποφάσισε τώρα να
«τρέξει» ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το Εθνικό eTwinning και να ανοίξει την πλατφόρμα σε έργα που
υλοποιούνται από μία μόνο χώρα, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών από
την ίδια χώρα. Οι καινούργιοι eTwinners και οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία θα ωφεληθούν
επίσης από αυτή τη νέα ευκαιρία, επειδή τους προσφέρει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη συνεργατική
μάθηση και την πλατφόρμα του eTwinning στη γλώσσα μας πριν τολμήσουν το άλμα σε διεθνή έργα.
Τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε σχετικό με την επικαιροποίηση ενός καθόλα επιτυχημένου έργου, θα διαβάσετε
στις εισηγήσεις από τους συνεργάτες και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, δηλαδή εσάς. Κλείνοντας, επιτρέψτε
μου να ευχαριστήσω όσους μας κάνατε την τιμή να παρευρεθείτε δια ζώσης στην Πάτρα και σε όλους όσους μας
παρακολούθησαν ζωντανά μέσω Διαδικτύου. To βίντεο της πρώτης ημέρας είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία του
ΠΣΔ http://vod-new.sch.gr. Επίσης, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην ομάδα της διοργάνωσης του συνεδρίου.
Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στις πολλές και εντυπωσιακές νέες δράσεις για το 2015 που ετοιμάζουμε ήδη
στην Ελλάδα (Μεσογειακό etwinning, νέα σεμινάρια, online μαθήματα κ.α)

και σας ευχόμαστε να

οργανώσετε πολλά, δημιουργικά, συνεργατικά και επιτυχημένα έργα, παίρνοντας μέρος στην πλέον πιο
προνομιούχα εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας και όλης της Ευρώπης!
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Υπεύθυνος της δράσης eTwinning για την Ελλάδα
Διευθυντής Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου & Δικτ.Τεχνολογιών ΙΤΥΕ
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