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∆ελτίο τύπου – Πρώτη Ανακοίνωση 
 
 

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πύλης του eTwinning1 

Η διαδικτυακή πύλη του eTwinning 
(http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index.htm) τίθεται σε λειτουργία από το 
Ευρωπαϊκό Σχολικό ∆ίκτυο (European Schoolnet – EUN www.eun.org ) από αυτή την 
εβδοµάδα, για λογαριασµό του Γενικού ∆ιευθυντηρίου Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρµα της πύλης είναι προσωρινή, ενώ η ολοκληρωµένη 
διαδικτυακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επόµενου χρόνου.     

Το περιεχόµενο της πύλης παρέχεται σε 20 γλώσσες. Πηγές, συµβουλές, βοήθεια και 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες µέσω της πύλης του eTwinning, συµπεριλαµβανοµένων ενός 
απλού forum εύρεσης συνεργατών και µιας συλλογής ιδεών, ώστε να ξεκινήσουν τα 
εµπλεκόµενα σχολεία την προετοιµασία των eTwinning δραστηριοτήτων. Η πύλη παρέχει 
στο εµπλεκόµενο προσωπικό των σχολείων τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τη νέα 
δράση του eTwinning, καθώς και ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης (helpdesk) για την 
υποστήριξη των eTwinning δραστηριοτήτων και την άµεση απάντηση ερωτηµάτων που 
αφορούν παιδαγωγικά θέµατα.   

Η ολοκληρωµένη διαδικτυακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία στα µέσα Ιανουαρίου του 
επόµενου χρόνου, οπότε οι σχολικές µονάδες θα µπορούν να εγγραφούν και να βρουν 
εργαλεία εύρεσης συνεργάτη, πολυγλωσικές πλατφόρµες συνεργασίας για να επικοινωνούν 
και να συνεργάζονται δικτυακά και άλλες πηγές και εργαλεία για την ανάπτυξη 
επιτυχηµένων συνεργασιών eTwinning.  

Η ευρωπαϊκή πύλη του eTwinning συνδέεται µε διαδικτυακές πύλες που λειτουργούν σε 
εθνικό επίπεδο από τις κατά τόπους Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (NSS). 

Το eTwinning αποτελεί µεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για τα σχολεία της Ευρώπης και η 
διαδικτυακή πύλη θα βοηθήσει στην οµαλή και επιτυχηµένη λειτουργία της δράσης για κάθε 
ενδιαφερόµενο. Το eTwinning αποτελεί βασικό δοµικό κοµµάτι των ενεργειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το eLearning. Οι µαθητές, µέσω της επιδίωξης κοινών 
στόχων στα πλαίσια του eTwinning, µπορούν να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την 
αυτοεκτίµησή τους, καθώς και την πολιτισµική και γλωσσική τους συνείδηση, µέσω της 
συνεργασίας και της εκτίµησης των πολιτισµικών διαφορών.          

Το eTwinning είναι µια σηµαντική δράση καθώς όλοι οι νέοι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
έχουν την ευκαιρία, όσο είναι µαθητές και µαζί µε τους καθηγητές τους, να συµµετέχουν σε 
ένα παιδαγωγικό έργο συνεργαζόµενοι µε τους ευρωπαίους οµολόγους τους. Μια τέτοια 
εµπειρία µπορεί να είναι καθοριστική ώστε να κατανοήσει βαθύτερα κάθε νέος ευρωπαίος 
πολίτης τον βαθµό αλληλεξάρτησης των πολιτισµών και τη δυνατότητα ατοµικής 
συνεισφοράς στη δόµηση µιας δηµοκρατικής πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Οι διαδικτυακές 
µαθησιακές κοινότητες θα συνεισφέρουν στην εξέλιξη του διαπολιτισµικού διαλόγου και 
στην αλληλοκατανόηση µεταξύ των µαθητών, των σχολείων τους και των µελών της 
ευρύτερης κοινότητας. Επιπρόσθετα, οι συνεργασίες eTwinning των σχολείων, θα 
βοηθήσουν στην εξέλιξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων των καθηγητών και των 
εκπαιδευτών όσον αφορά την παιδαγωγική και συνεργατική χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών. 

                                                            
1 Το eTwinning είναι µια συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 2 τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη. Με το τρόπο αυτό 
η δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να µάθουν οι µεν για τους δε καθώς και για τη 
σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ 
τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συµβατική µάθηση. Το 
eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης (CSS) και ένα δίκτυο από 
Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (NSS).   

 


