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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το eTwinning αποτελεί μια επιτυχημένη καινοτόμο δράση που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προαγωγή δεξιοτήτων που 

θεωρούνται απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη. Αποτελεί ένα δίκτυο που 

παρέχει στα μέλη του δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στην υλοποίηση κοινών έργων και 

το οποίο προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έγινε 

μία μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα. Στην 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 

εμπειρία από τη συμμετοχή σε έργο eTwinning, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους 

και η επίδραση του έργου eTwinning στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν τη σημαντική θετική επίδραση του eTwinning τόσο στις 

ψηφιακές ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και στις δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Ακόμη, αυξήθηκε η πολιτιστική ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών και 

βελτιώθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητές τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το eTwinning ξεκίνησε ως η κύρια δράση του προγράμματος eLearning και είχε σκοπό την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων της Ευρώπης για την υλοποίηση κοινών έργων 

παρέχοντας ευκαιρίες εύρεσης εταίρων και δημιουργίας, διαχείρισης και υλοποίησης κοινών 

έργων με χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ακόμη, οι κύριοι άξονες 

του σχεδιασμού περιλάμβαναν τη στήριξη συνεργατικών δικτύων στον τομέα της συνεχούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την αξιοποίηση 

των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας, στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων και στην από κοινού 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (European Council, 2003). Το eTwinning αναγνωρίστηκε ως μια 

επιτυχημένη καινοτόμος δράση που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προαγωγή δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες 

για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη (European Commission, 2013a; 2013b). Αποτελεί 

ένα δίκτυο που προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων 

και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Bacescu, 2016).  

Σήμερα στο eTwinning συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και σχολεία από 36 Ευρωπαϊκές χώρες και 

8 γειτονικές χώρες που έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης συνεργατικών έργων, επικοινωνίας 

μεταξύ τους και συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης (Gilleran, 2019). Τα 

έργα eTwinning, μέσα από συνθετικές εργασίες, στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων, 

όπως οι ψηφιακές και οι μεταγνωστικές, και εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η 
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επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η πολιτιστική ευαισθητοποίηση 

(Gilleran & Kearney, 2014; Kampylis & Punie, 2013). 

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε τοπικό/εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρουν 

σημαντικά ευρήματα σχετικά με τις επιδράσεις που είχε και έχει το eTwinning κυρίως στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, αλλά και στη σχολική μονάδα και το ευρύτερο περιβάλλον 

της (Crişan, 2013; Kane, 2011; Kearney & Gras-Velázquez, 2018; Moreno Peña, 2007). Στην 

παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε  για τη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σε θέματα που αφορούν τις επιδράσεις του eTwinning στη σχολική κοινότητα.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, υπό την 

επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Παρασκευά, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αραμπατζής, 2020). Το δείγμα της 

έρευνας περιλάμβανε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούσαν σε σχολεία σε όλη την χώρα και είχαν υλοποιήσει ή συμμετείχαν ακόμη σε έργα 

eTwinning κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Η έρευνα ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 

και ολοκληρώθηκε στις 17 Αυγούστου 2019, ενώ σε αυτή συμμετείχαν 154 εκπαιδευτικοί. Για την 

ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε ως μέθοδος έρευνας η επισκόπηση περιγραφής (ποσοτική 

μέθοδος). Το μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

ερωτηματολόγιο. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εμπειρία από τη συμμετοχή σε 

έργο eTwinning, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός της θετικής επίδρασης του eTwinning στις δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών; 

3. Ποιος είναι ο βαθμός της θετικής επίδρασης του eTwinning στις δεξιότητες των μαθητών, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ETWINNING ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν τη συνολική εμπειρία από τη 

συμμετοχή τους σε έργο eTwinning ως πολύ θετική σε ποσοστό 62,3%, ως θετική σε ποσοστό 

29,9%, ενώ πολλοί λιγότεροι την αξιολόγησαν ως ουδέτερη (5,2%) ή αρνητική (2,6%). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και στην έρευνα των Crawley et al. (2009). Υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο, με το 94% των γυναικών εκπαιδευτικών να 

χαρακτηρίζουν την εμπειρία ως πολύ θετική/θετική, έναντι του 80% των ανδρών εκπαιδευτικών 

που χρησιμοποίησαν τον ίδιο χαρακτηρισμό. 
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Σχήμα 1: Θετικός αντίκτυπος για τους εκπαιδευτικούς λόγω συμμετοχής τους σε έργο eTwinning. 

Στο Σχήμα 1 καταγράφεται ο θετικός ή αρνητικός αντίκτυπος που είχε για τους εκπαιδευτικούς 

η συμμετοχής τους σε έργο eTwinning σε διάφορους τομείς. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών πολύ/πάρα πολύ θετικός αντίκτυπος, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, υπήρξε σε: 

Σεβασμός για διαφορετικές κουλτούρες – Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών – Ψηφιακές 

δεξιότητες. Ακόμη πολύ σημαντικός ήταν ο θετικός αντίκτυπος (ποσοστό μεγαλύτερο του 80%) 

σε: Κοινωνικές δεξιότητες – Γνώση και κατανόηση άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων – 

Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες (Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης σχεδίων και 

ομάδων) – Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών. Μικρότερος υπήρξε ο θετικός αντίκτυπος στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (70%). Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 67,5% δήλωσαν 

ότι ο αντίκτυπος ήταν ‘Πάρα πολύ’ θετικός στον σεβασμό για διαφορετικές κουλτούρες, ενώ το 

ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποίησαν για τον θετικό αντίκτυπο στις ψηφιακές τους δεξιότητες 

(63,0%), στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (55,8%) και στη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών (55,8%). Τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη δήλωση ‘Πάρα 

πολύ’ παρατηρήθηκαν για το θετικό αντίκτυπο στη διδασκαλία των μαθημάτων τους (33,8%), στην 

προετοιμασία των μαθημάτων τους (34,4%) και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα 

μαθήματά τους (35,7%). Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, ότι δεν υπήρξε 

θετικός αντίκτυπος λόγω της συμμετοχής τους σε έργο eTwinning στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη (5,2%) και στην προετοιμασία των μαθημάτων τους (3,3%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη δήλωση ‘Λίγο’ παρατηρήθηκαν για το θετικό αντίκτυπο στη 

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα (9,1%), στην προετοιμασία των μαθημάτων 

(7,8%) και στην επαγγελματική ανάπτυξη (5,8%). 

Σε ότι αφορά τη βελτίωση που υπήρξε στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών, λόγω της συμμετοχή τους σε έργο eTwinning, το 48,1% αυτών την χαρακτήρισε 

ως ‘Πολύ μεγάλη’, το 33,1% ως ‘Μεγάλη’, ενώ το 4,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν υπήρξε 

βελτίωση ή η βελτίωση αυτή ήταν ‘Μικρή’, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2. Ακόμη, ο βαθμός 

βελτίωσης της γνώσης και χρήσης της ξένης γλώσσας επικοινωνίας εξαιτίας της συμμετοχής τους 
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σε έργο eTwinning αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος της έρευνας ως ‘Πολύ 

μεγάλος’ σε ποσοστό 38,3%, ενώ το 18,8% των εκπαιδευτικών επέλεξε τον χαρακτηρισμό 

‘Μέτριος’ και το 3,9% δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2. 

 
Σχήμα 2: Βαθμός βελτίωσης Α) του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων και Β) της γνώσης και χρήσης 

της ξένης γλώσσας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών λόγω της συμμετοχής τους σε έργο eTwinning. 

 

Διαπιστώνουμε ότι υπήρξε σημαντική επίδραση σε μία σειρά δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Αυξήθηκε η πολιτισμική κατανόηση και η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, 

ενώ βελτιώθηκαν οι ψηφιακές, κοινωνικές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες τους, όπως και 

οι δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. Ακόμη, βελτιώθηκαν οι σχέσεις 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και αυξήθηκε η γνώση των εκπαιδευτικών για άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται από πολλές μελέτες, όπως των 

Moreno Peña (2007), Galvin (2009), Crawley et al. (2009), Crişan (2013), European Commission 

(2013b), Kearney & Gras-Velázquez (2015), Lenc et al. (2016), Μαστορή (2017), Kearney & Gras-

Velázquez (2018) και Nawrot-Lis (2018). 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ETWINNING ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν τη συνολική εμπειρία των 

μαθητών τους από τη συμμετοχή τους σε έργο eTwinning ως πολύ θετική σε ποσοστό 53,9%, ως 

θετική σε ποσοστό 34,5%, ενώ ως ουδέτερη την αξιολόγησαν το 9,7% των εκπαιδευτικών. Η 

εμπειρία των μαθητών αξιολογήθηκε ως αρνητική ή πολύ αρνητική μόνο από το 1,9% των 

εκπαιδευτικών.  

Σημαντική υπήρξε η επίδραση του έργου eTwinning στην ανάπτυξη και βελτίωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών τους, με το 29,9% των εκπαιδευτικών να την χαρακτηρίζει 

‘Πολύ μεγάλη’, το 42,9% ‘Μεγάλη’ και το 21,4% να την χαρακτηρίζει ‘Μέτρια’, όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 3.  

Περισσότερο θετική από την επίδραση στις ψηφιακές ικανότητες των μαθητών κρίθηκε η 

επίδραση του έργου eTwinning στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. Όπως αποτυπώνεται και στο Σχήμα 3, το 40,9% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η 

επίδραση ήταν ‘Πολύ μεγάλη’, ενώ το 42,9% ότι ήταν ‘Μεγάλη’. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που αξιολόγησε την επίδραση ως ‘Μέτρια’ ήταν 14,3%, ενώ το 0,6% και 1,3% δήλωσε ότι η 

επίδραση ήταν ‘Μικρή’ και ‘Καμία’, αντίστοιχα. 

Η επίδραση του έργου eTwinning θεωρήθηκε ως ‘Πολύ μεγάλη’ στη βελτίωση της γνώσης 

και χρήσης της ξένης γλώσσας επικοινωνίας των μαθητών τους και στην ενδυνάμωση της 

Ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών από το 29,2% και το 39,0% των εκπαιδευτικών, αντίστοιχα. 

Το 41,6% των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας αξιολόγησε τον βαθμό βελτίωσης της 

γνώσης και χρήσης της ξένης γλώσσας επικοινωνίας των μαθητών ως ‘Μεγάλη’, ενώ το 13% 

θεώρησε ότι δεν υπήρξε βελτίωση ή αυτή ήταν μικρή, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3. Ακόμη, ο 

βαθμός ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής των μαθητών ήταν ‘Μεγάλος’ σύμφωνα με το 36,4% των 

εκπαιδευτικών, ενώ μόνο το 6,4% αυτών θεωρεί ότι ήταν μικρός ή δεν υπήρξε η ενδυνάμωση αυτή, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.   
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Σχήμα 3: Θετική επίδραση του έργου eTwinning στους μαθητές, σε ότι αφορά α) την ανάπτυξη και 

βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, β) την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, γ) τη 

βελτίωση της γνώσης και χρήσης της ξένης γλώσσας επικοινωνίας και δ) την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. 

 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα αξιολογήσαν τον θετικό αντίκτυπο που είχε για 

τους μαθητές τους η συμμετοχή τους σε έργο eTwinning σε διάφορους τομείς και σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους πολύ/πάρα πολύ θετικό αντίκτυπος, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, υπήρξε σε: 

Συνεργασία μεταξύ των μαθητών – Έκφραση δημιουργικότητας – Σεβασμός στη διαφορετικότητα – 

Ενδιαφέρον για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και την κουλτούρα τους – Προσωπικές σχέσεις μεταξύ 

μαθητών. Ακόμη πολύ σημαντικός ήταν ο θετικός αντίκτυπος (ποσοστό μεγαλύτερο του 70%) σε: 

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σκέψης – Βελτίωση δεξιοτήτων μάθησης – Ευαισθητοποίηση για τη 

γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη. Μικρότερος υπήρξε ο θετικός αντίκτυπος στην κινητοποίηση 

για εκμάθηση ξένων γλωσσών (65%). Στο Σχήμα 4 καταγράφονται οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

που αναφέρονται στον θετικό αντίκτυπο που είχε για τους μαθητές τους η συμμετοχής τους σε έργο 

eTwinning σε διάφορους τομείς. Όπως είναι εμφανές από το Σχήμα 4 ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα 

θετικός για τους μαθητές, σύμφωνα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Σε ποσοστό 64,1% οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος για τους μαθητές τους ήταν ‘Πάρα πολύ’ θετικός στην 

έκφραση δημιουργικότητας, στη συνεργασία μεταξύ μαθητών και στο ενδιαφέρον για άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες και την κουλτούρα τους, ενώ το 44,2% χαρακτήρισε ως ‘Πάρα πολύ’ θετικό 

τον αντίκτυπο στον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για τη δήλωση ‘Πάρα πολύ’ παρατηρήθηκαν για το θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση 

δεξιοτήτων μάθησης (29,8), στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σκέψης (31,2%), στην 

κινητοποίηση για εκμάθηση ξένων γλωσσών (33,1%) και στην ευαισθητοποίηση για τη γλωσσική 

πολυμορφία στην Ευρώπη (33,1%). Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, ότι δεν 

υπήρξε θετικός αντίκτυπος για τους μαθητές λόγω της συμμετοχής τους σε έργο eTwinning, στην 

κινητοποίηση για εκμάθηση ξένων γλωσσών. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ των εκπαιδευτικών 

για τη δήλωση ‘Λίγο’ παρατηρήθηκαν για το θετικό αντίκτυπο στην κινητοποίηση για εκμάθηση 

ξένων γλωσσών (7,2%), στη βελτίωση  των ψηφιακών δεξιοτήτων (5,8%) και στη βελτίωση 

δεξιοτήτων μάθησης (5,2%). 
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Σχήμα 4: Θετικός αντίκτυπος στους μαθητές των εκπαιδευτικών λόγω συμμετοχής τους σε έργο 

eTwinning. 

 

Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζονται από πολλές μελέτες. Η συμμετοχή των μαθητών σε 

έργα eTwinning είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση τους ενδιαφέροντος για τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες και την καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας τους, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση των 

μαθητών, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης 

(Βουτυρά, 2008; Δρακονταειδή, 2015; European Commission, 2013b; Galvin, 2009; Lenc et al., 

2016; Øverland, 2015), ενώ ενδυνάμωσε την Ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών (Kearney & 

Gras-Velázquez, 2018; Moreno Peña, 2007). Ακόμη, η συμμετοχή των μαθητών στα έργα 

eTwinning τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και συλλογικής εργασίας (Kane, 

2011; Kearney & Gras-Velázquez, 2015; Μπούκλα, 2018). Επίσης υπήρξε ανάπτυξη και βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών (Βουτυρά, 2008; European Commission, 2013b; Fat, 2012; Kearney 

& Gras-Velázquez, 2015; Μπούκλα, 2018). Η συμμετοχή στο eTwinning αυξάνει την εσωτερική 

παρακίνηση των μαθητών, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητάς τους και 

βελτιώνει  τις δεξιότητες μάθησης (Kane, 2011; Kearney & Gras-Velázquez, 2018; Lenc et al., 

2016; Μπούκλα, 2018). Ακόμη, βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών στις ξένες γλώσσες και  

η αυτοπεποίθησή τους κατά τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, όπως και οι ψηφιακές τους ικανότητες 

(Αλεξίου, 2019; Commission, 2013a; Crişan, 2013; Galvin, 2009; Kearney & Gras-Velázquez, 

2015; Lenc et al., 2016).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το eTwinning αναγνωρίζεται ως μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή καινοτομία που συμβάλλει 

στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αποτελεί ένα διαδεδομένο και βιώσιμο 

εκπαιδευτικό δίκτυο που παρέχει στα μέλη του δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας στην 

υλοποίηση κοινών έργων και συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Η 

συμμετοχή σε έργα eTwinning προάγει δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την 

προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη και συντελεί στη βελτίωση της διαδικασίας της 

διδασκαλίας και της μάθησης.  

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την επίδραση του eTwinning στις δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η συνολική εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε έργο eTwinning 

αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως πολύ θετική ή θετική. Ιδιαίτερα θετικός αντίκτυπος 

υπήρξε στον σεβασμό για διαφορετικές κουλτούρες, στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών, στις ψηφιακές, κοινωνικές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, 

όπως και στη γνώση και κατανόηση άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. Ακόμη, η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών θεώρησε ότι υπήρξε μεγάλη ή πολύ μεγάλη βελτίωση τόσο στις ψηφιακές 

δεξιότητές τους όσο και στη γνώση και χρήση της ξένης γλώσσας επικοινωνίας. 

Η συμμετοχή των μαθητών σε έργο eTwinning, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είχε 

σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, των 

δεξιοτήτων συνεργασίας και συλλογικής εργασίας, όπως και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

ξένων γλωσσών. Επίσης, συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών και στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητάς τους. Ακόμη, 

αύξησε την εσωτερική παρακίνηση των μαθητών, ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και τη 

δημιουργικότητά τους, ενώ βελτίωσε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, τις δεξιότητες 

μάθησης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη σημαντική θετική επίδραση 

του eTwinning τόσο στις ψηφιακές ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και στις δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Ακόμη, αυξήθηκε η πολιτιστική ευαισθητοποίηση μαθητών και 

εκπαιδευτικών και βελτιώθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητές τους. 
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