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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων/Ιδιωτικών Σχολείων, 
Δημοτικής, 
Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ετικέτες Ποιότητας eTwinning 2022 
 
Στα πλαίσια της δράσης eTwinning, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή 
αιτήσεων για την απόκτηση Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας eTwinning. 

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας 

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας είναι ένα είδος αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο των εκπαιδευτικών, 
μαθητών και σχολείων για το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων τους, στα πλαίσια της υλοποίησης 
ενός έργου eTwinning. Για όλους τους εμπλεκόμενους η απόκτηση της Ετικέτας αποτελεί 
επιβράβευση, ενίσχυση των προσπαθειών τους και ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση Ευρωπαϊκής 
Ετικέτας Ποιότητας. 

Αν θεωρείτε ότι το eTwinning έργο σας έχει αξιοσημείωτη επιτυχία και πληροί τα κριτήρια, μπορείτε 
να κάνετε αίτηση για την απόκτηση της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας. Τα υποψήφια σχέδια για 
απόκτηση Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:  
 

1. ύπαρξη κοινού στόχου και κοινού σχεδίου υλοποίησης μεταξύ των εταιρικών σχολείων 
2. ολοκλήρωση έργων και ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω του eTwinning Live 
3. εμφανής συνεισφορά του εκπαιδευτικού που υποβάλλει την αίτηση 
4. εμφανής συνεργασία και απτά αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων  
5. λήψη μέτρων για ψηφιακή ασφάλεια και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων  
 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου ώρα 11:59. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία, θα θεωρηθούν επιλέξιμες για τα Εθνικά Βραβεία eTwinning 2022. Οι 
απονομές θα πραγματοποιηθούν στο Ετήσιο Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης που διοργανώνει το 
ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθούν βραβεία αξίας 500, 400 και 300 
ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
eTwinning που θα πραγματοποιηθεί το 2023 θα επιλεγούν μεταξύ αυτών των οποίων τα έργα θα 
βραβευτούν με Εθνική/Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.  
 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από την καταληκτική ημερομηνία δε θα είναι επιλέξιμες για 
Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας 2022. Λόγω της συγχώνευσης των πλατφορμών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, eTwinning και School Education Gateway, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής 
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Εκπαίδευσης δεν θα είναι εφικτή η υποβολή των έργων, διαμέσου της υφιστάμενης πλατφόρμας, 
μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας. Τα ανοικτά έργα 2021/2022, θα υποβάλλονται για 
αξιολόγηση για την απόκτηση Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας μέσω της νέας πλατφόρμας. Τα έργα αυτά 
δεν θα είναι επιλέξιμα για Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας 2022 και κατ’ επέκταση για τα Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 2022, θα είναι όμως επιλέξιμα για τις Ευρωπαϊκές βραβεύσεις του 2023.  
 
Σημειώνεται πως μετά από οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας Στήριξης και προκειμένου να δοθεί 
έμφαση στην ποιότητα των έργων eTwinning, ο κάθε εκπαιδευτικός θα δικαιούται να υποβάλλει το 
μέγιστο μέχρι τέσσερα έργα για αξιολόγηση Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας. Δεδομένου ότι ένας 
εκπαιδευτικός ενδέχεται να εκπονεί πολλά έργα, θα πρέπει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των 
Ετικέτων Ποιότητας να επιλέξει και να υποβάλλει για αξιολόγηση τα τέσσερα καλύτερα έργα του. 
Επίσης δεδομένου ότι στόχος της δράσης είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, τα έργα 
που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα μετά από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ως Εθνικά (εταίροι από την 
ίδια χώρα μόνο), δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας ακόμα και αν στην 
πορεία του έργου έχουν προστεθεί και εταίροι από άλλες χώρες.  
 
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας 
 
Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας είναι ένα δεύτερο επίπεδο αναγνώρισης και απονέμεται από την 
Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης μια φορά κάθε χρόνο. Η απονομή της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας 
προϋποθέτει ότι τουλάχιστον δύο συνεργάτες έχουν ήδη λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και ότι 
το έργο έχει προταθεί για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από μια τουλάχιστον Εθνική Υπηρεσία 
Στήριξης. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ένα έργο 
να τεθεί ως υποψήφιο για τα Ετήσια Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning. 
 
Οι Εθνικές/Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Παιδαγωγική Καινοτομία και Δημιουργικότητα (5 βαθμοί) 
Το έργο διακρίνεται από πρωτοτυπία σε επίπεδο θέματος. Αναφορά στις διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του έργου (μικρή ομαδική εργασία, ανεξάρτητη έρευνα των μαθητών, 
κ.λπ.) ή περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον μαθητών μικρής 
ηλικίας.   

2. Ενσωμάτωση των Δραστηριοτήτων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (5 βαθμοί) 
Ενσωμάτωση  του έργου στην ισχύουσα διδακτέα ύλη, δεξιότητες που ανάπτυξαν οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή 
του έργου, τρόποι εργασίας των μαθητών για το έργο. 

3. Συνεργασία  μεταξύ των Εταιρικών σχολείων (5 βαθμοί) 
Συλλογικές δραστηριότητες που εκτείνονται πέρα από την επικοινωνία. Περιγραφή της διαδικασίας εργασίας: 
καταμερισμός εργασίας μεταξύ των συνεργατών, πτυχές συνεργασίας των μαθητών, τρόποι επίτευξης των 
τελικών προϊόντων του έργου από τους μαθητές, τρόποι επικοινωνίας με τους συνεργάτες, δραστηριότητες 
επικοινωνίας με τους μαθητές για την ανταλλαγή εργασιών μεταξύ τάξεων σε θέματα σχετικά με το έργο. 

4. Χρήση και Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (5 βαθμοί) 
Χρήση της τεχνολογίας από τους εκπaιδευτικούς και τους μαθητές, για τη διεξαγωγή του έργου. Πρόνοιες σε 
θέματα ψηφιακής ασφάλειας και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 

5. Αποτελέσματα/Αντίκτυπος και Τεκμηρίωση (5 βαθμοί) 
Αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου στους μαθητές και στην εργασία των εκπαιδευτικών, οφέλη για το σχολείο, 
πετυχημένα αποτελέσματα του έργου. 
Οι δραστηριότητες που είναι καταχωρημένες στο Twinspace θα πρέπει να είναι «Δημόσιες» (Public pages) και 
όχι «Ιδιωτικές», όπου αυτό είναι εφικτό, για καλύτερη διάδοση του έργου.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του eTwinning: https://idep.org.cy/etwinning/ ή να επικοινωνούν με το ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης στο τηλέφωνο: 22448860. 
 

https://idep.org.cy/etwinning/

