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Τι είναι το e-Twinning; 

 

 

 

Είναι μία Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από 
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται ώστε να 
αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουαρίο του 2005 ως δράση 
του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης» 
σαν τμήμα Comenius. 

Από το 2014 η Ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως 
μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας 
πλέον κεντρικό ρόλο στην  υποστήριξη όλων των τύπων 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής 
εκπαίδευσης. 

 



 

Διδακτικοί Στόχοι 

 Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να γίνει το 
μάθημα των γερμανικών πιο ζωντανό, δημιουργικό, 
βιωματικό και διασκεδαστικό. 
Οι μαθητές να επικοινωνήσουν με ευρωπαίους μαθητές, 
να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να γνωρίσουν την 
ξένη κουλτούρα, να συγκρίνουν τις ιδιαιτερότητες του 
τόπου τους με τις ξένες, να αποδεχτούν την 
διαφορετικότητα των λαών και έτσι να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους. 

 Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 
 Να εξασκήσουν τα γερμανικά που είναι η κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας σε ένα πραγματικό και 
ζωντανό περιβάλλον. 

 Να εξοικειωθούν με τα μοντέρνα μέσα επικοινωνίας, 
τον υπολογιστή, το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον του προγράμματος. 

 Να μαθαίνουν  να επικοινωνούν με άλλους 
Ευρωπαίους. 

 Να κάνουν πλάνα και να έχουν επιλογές. 
 Να παίρνουν αποφάσεις από κοινού. 
 Να επιχειρηματολογούν και να συμβιβάζονται. 
 Να μεταβαίνουν έτσι από την μηχανική 

αναπαραγωγή γνώσεων στην δημιουργική μάθηση. 

Αυτός ο τρόπος εργασίας μιμείται την ενήλικη ζωή, 
προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια στους μαθητές για την 
ενηλικίωση. 

«Όταν οι άνθρωποι έχουν κίνητρα, απολαμβάνουν την 
μάθηση. Είναι πιο πιθανόν να επιτύχουν στους τομείς που 
αναλαμβάνουν. Δεν αποθαρρύνονται εύκολα. Δουλεύουν 
περισσότερο και πιο αποδοτικά. Αποδέχονται  
προκλήσεις.» 



 

Τρόπος Εργασίας 

 Εργαλεία: κοινή πλατφόρμα twinspace, αρχεία κειμένων 
και ήχου, εικόνες. 

 Διάρκεια: δύο μήνες. 

 Χώρος υλοποίησης: η αίθουσα διδασκαλίας και το σπίτι. 

 Μεθοδολογία: Εξατομικευμένη εργασία ή συνεργασία 2-3 
μαθητών. 

Χώρες που συμμετείχαν: 

Γερμανία, Σλοβακία, Κροατία, Τουρκία, Ελλάδα. 

 

Σχετικά με το έργο. 

 

«Weihnachtskarten austauschen»  

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων καρτών 

 

Οι μαθητές από ευρωπαϊκά σχολεία ανταλλάσσουν  
χριστουγεννιάτικες κάρτες. Σε αυτές τις κάρτες γράφουν στα 
γερμανικά  ευχές.  Οι κάρτες δίνουν στους μαθητές ένα κίνητρο 
για να γνωρίσουν τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ στο χάρτη 
και να ανακαλύψουν τον πολιτισμό και την ομορφιά τους. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξηθεί το κίνητρο για να 
μάθουν γερμανικά, να γνωρίσουν συνομηλίκους τους από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να επεκτείνουν τις γνώσεις της 
χώρας με την οποία αλληλογραφούν.  

Φωτογραφικό υλικό από το έργο υπάρχει στην πλατφόρμα του 
twinspace στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://twinspace.etwinning.net/47929/materials/images 

 



 

 

Αποτελέσματα 
 

Το πρόγραμμα eTwinning και ο χώρος του twinspace 
αποτέλεσε για τους μαθητές μια γέφυρα, η οποία έφερε κοντά 
τους μαθητές από πολλες χώρες-συνεργάτες, τους έδωσε την 
ευκαιρία: 

 να γνωρίσουν τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα των 

λαών. 

 να μιλήσουν και μια άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους. 

 να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του να ακούν και να 

κατανοούν από την οπτική γωνία των άλλων. 

 
Οι μαθητές με τη συνεργασία τους για την εκπόνηση έργων 
eTwinning, μέσω ανταλλαγής εμπειριών: 

 έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον πλούτο του 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
 ένοιωσαν ότι αυτό τους έχει κάνει πιο ανοιχτόμυαλους και 
ευπροσάρμοστους σε ποικίλα περιβάλλοντα. 
 προσέδωσαν νέο ενδιαφέρον και απόλαυση στη μάθηση. 
 έμαθαν συνεργαζόμενοι με άλλους μαθητές και από άλλους 
μαθητές. 
 “γνωρίζουν τη στιγμή που επιτελούν μια εργασία τον λόγο 
για τον οποίο την επιτελούν”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Διευθύνσεις 

 

https://twinspace.etwinning.net/47929/home 
https://twinspace.etwinning.net/47929/materials/images 

https://twinspace.etwinning.net/47929/materials/videos 
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