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16ος Εθνικος Διαγωνισμος έργων eTwinning- Οι νικητές!
Ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (ΕΟΥ) της δράσης eTwinning προκήρυξε τον 16ο Εθνικό
Διαγωνισμό eTwinning με στόχο να αναγνωρίσει τα καλύτερα eTwinning έργα από πλευράς ελληνικών
σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων έλαβε χώρα στο διάστημα από 1 έως 12 Νοεμβρίου 2021.
Κατατέθηκαν 126 συνολικά αιτήσεις σε όλες τις κατηγορίες.
Η αξιολόγηση των έργων, έγινε με βάση τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση
Ετικέτας Ποιότητας, όπως αυτά καθορίζονται από την ΚΥΥ της δράσης eTwinning, τις πληροφορίες που
υποβλήθηκαν από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό μέσω της φόρμας συμμετοχής, αλλά, κυρίως, από τα
αποτελέσματα του έργου στην κοινή πλατφόρμα συνεργασίας, το Twinspace.
Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της
δράσης eTwinning.
Συγκεκριμένα οι αξιολογητές έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:


Παιδαγωγική Καινοτομία: Πώς οι πτυχές του έργου μπορούν να θεωρηθούν πιο καινοτόμες και
δημιουργικές όσον αφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες και τη
μεθοδολογία, τα τελικά προϊόντα, τη διάδοση και τη δημοσίευση.



Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη: Πώς ενσωματώθηκε το έργο στην υπάρχουσα διδακτέα ύλη, καθώς και
στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.



Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων: Πώς επικοινωνούν και συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές των σχολείων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. όχι απλά με το να μοιράζονται τα
αποτελέσματα αλλά συνεργαζόμενοι ενεργά).



Χρήση της τεχνολογίας: Πώς το έργο αξιοποίησε και χρησιμοποίησε δημιουργικά τα εργαλεία των ΤΠΕ.



Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση: Ποια είναι τα αποτελέσματα του έργου, πώς
παρουσιάζονται αυτά, τι αντίκτυπο είχε το έργο στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα, γιατί το έργο
αξίζει να βραβευθεί.
Καθώς και τις προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής:



Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα
έργο eTwinning με τουλάχιστον ένα Ευρωπαίο εταίρο εντός του σχολικού έτους 2020-2021. Η
συνεργασία δύναται να έχει ξεκινήσει πριν το 2020 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2021-2022.
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Στα βραβεία δεν μπορούν να συμμετέχουν εθνικά έργα eTwinning, μόνο ευρωπαϊκά.



Η συνεργασία που υποβάλλεται στον διαγωνισμό, να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα
Ποιότητας.



Τα έργα που έχουν βραβευτεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών
δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.
Οι νικητές είναι:

16ος Εθνικός Διαγωνισμός eTwinning
Νηπιαγωγείο (4-5)
Τίτλος Έργου

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου

Μαργαρίτα Σαμουτιάν

15ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδος

Στυλιανή Τάτσιου
Τριανταφυλλιά Δούμα
Ιωάννα Νικολάου
Δημήτρης Δροσάτος
Έλενα Σταματογιάννη

On the way to mysterious words

8ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Χριστίνα Παπαγιαννίδου

Τίτλος Έργου

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

1o Βραβείο

Trojan Horse

3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας
Αρτάκης

Μαγδαληνή Κουτσούρη

2o Βραβείο

eTlantis: the underwater
eTwinning world

Μαραγκοπούλειο Δημοτικό
Σχολείο Βραχναιίκων

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Τίτλος Έργου

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

European Art 2.0

Γυμνάσιο Αδένδρου

Ανδρέας Γαλανός

1o Βραβείο

2ο Βραβείο

Ecomates: Little Detectives

1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών
Αιδηψού

Δημοτικό (6-12)

Γυμνάσιο (13-15)

1o Βραβείο
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A.B.C.D.E.: Awareness Builds
Competences in Digital
Environment
ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19)
Τίτλος Έργου

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο
Κέρκυρας

Αθανασία Καββαδία

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

1ο Βραβείο

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο
Ωραιοκάστρου

Αθανασία Γκιοτλή

2o Βραβείο

DigiTALE of Life

Escaping gender inequalities: a
digital focus on Goal number 5
of the 2030 Agenda
Έργο με θέμα τη δράση STEM
Τίτλος Έργου
2o Βραβείο

Βραβείο

Great explorers

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο
Χρυσούπολης

Ελένη Κωστοπούλου

Σχολείο

Εκπαιδευτικοί

Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Νεκτάριος Φαρασόπουλος

21ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Χριστίνα Λούστα

Βραβεία- Τελετή Απονομής - Παρακολούθηση Εκδήλωσης
Σε όλες τις κατηγορίες, τα βραβεία για τους πρώτους και δεύτερους νικητές καθώς και τα ειδικά
βραβεία θα απονεμηθούν στην τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Νοέμβριο
2022, στο πλαίσιο του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning.
Mε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, θα εκδοθεί οδηγός καλών πρακτικών με την περιγραφή των
βραβευμένων έργων.
Τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους νικητές εκπαιδευτικούς και μαθητές του φετινού διαγωνισμού για
την εξαιρετική δουλειά τους και να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε
αυτόν με τα eTwinning έργα τους. Το υψηλό επίπεδο των έργων επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την
ποιοτική δουλειά των εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετέχουν σε αυτά και τιμούν το θεσμό με την
ενεργή συμμετοχή τους.
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