Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση eTwinning
Εκπαιδευτές: Κοµνηνού Ιωάννα, Τεντζεράκη Μαρία, Καρακώστας ∆ηµήτρης
Εκπαιδευόµενοι: εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Γενικό Πλάνο
Σύντοµη περιγραφή
Στο µάθηµα αυτό παρέχονται βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη διαθεµατικών
σχεδίων εργασίας µε την αξιοποίηση της δράσης eTwinningi. Το µάθηµα απευθύνεται
σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για την επιτυχή
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις διδακτικής ή
χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Καλό, όµως, είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευόµενοι
τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης eTwinning.
Στόχοι
Οι εκπαιδευόµενοι µε τη λήξη θα πρέπει :
• Να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τη διαθεµατική προσέγγιση του
µαθησιακού αντικειµένου στην ανάπτυξη προγραµµάτων eTwinning.
• Να µπορούν να ενσωµατώνουν τη δράση eTwinning στην καθηµερινή τους
διδασκαλία αλλά και στις σχολικές δραστηριότητες.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών (π.χ. να µπορούν να
χειρίζονται το διαδίκτυο για την υποστήριξη των προγραµµάτων τους, όπως
επίσης και άλλα συνεργατικά εργαλεία:Twin space, blog, online magazine,
κ.λπ).
• Να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας στο διαδίκτυο και τους τρόπους
«συµπεριφοράς» σε µια διαδικτυακή συνεργασία.
• Να εντοπίζουν σχετικά ζητήµατα στο χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης.
• Να έχουν µια ξεκάθαρη άποψη για την εφαρµογή του eTwinning στο ίδρυµα
από το οποίο προέρχονται.
Θέµατα
Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι:
• Βασικές γνώσεις για το eTwinning και για τη διαθεµατική προσέγγιση της
γνώσης.
• ∆ηµιουργία ενός eTwinning προγράµµατος.
• Επικοινωνία και συνεργασία.
• Εργαλεία και περιβάλλον µάθησης.
• Καινοτοµίες και σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική και ∆ιδακτική.

Χρονοδιάγραµµα
Το επιµορφωτικό σεµινάριο θα διαρκέσει 6 εβδοµάδες και απαιτούνται 3 ώρες
απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Συνολικά, η απαιτούµενη εργασία διαρκεί 18 ώρες και η
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης απαιτεί περίπου 30 λεπτά.
Γενικά
Ο σχεδιασµός του µαθήµατος είναι σύµφωνος µε τις πιο πρόσφατες κατευθύνσεις των
διδακτικών αρχών για τη δηµιουργία ενός online µαθήµατος. Σε κάθε στάδιο, εκτός
από το πληροφοριακό υλικό, θα υπάρχουν ερεθίσµατα για επιπλέον έρευνα µε
πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευοµένων. Η καθοδήγηση των εκπαιδευτών θα
είναι διακριτική και µόνο όπου θα υπάρξει ανάγκη παρέµβασης για συντονισµό των
εκπαιδευοµένων. Γενικά, επιδιώκουµε την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά
των εκπαιδευοµένων και την προώθηση της αλληλεπίδρασης µε την ίδια την
πληροφορία και µε τους άλλους συµµετέχοντες. Η ίδια η ροή της πληροφόρησης θα
απαιτεί σε κάποια στάδια τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων (απαντήσεις σε
ερωτήσεις, κουίζ κ.ά.) και η συµµετοχή σε συζητήσεις και αξιολογήσεις των
εργασιών των άλλων µελών της οµάδας θα είναι υποχρεωτική. Σε κάθε στάδιο οι
εκπαιδευόµενοι θα καταθέτουν τις σκέψεις και τις εκτιµήσεις τους και θα ασκούνται
σε όσα έχουν µάθει. Σε όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου η πληροφορία θα σχετίζεται
µε την έµπρακτη εφαρµογή στο σχολείο από το οποίο θα προέρχεται κάθε
εκπαιδευόµενος. Στο τέλος η αξιολόγηση και τα συµπεράσµατα θα είναι στη διάθεση
όλων των εκπαιδευοµένων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail επικοινωνίας: etwinning@sch.gr
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Η δράση της Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης σχολείων της Ευρώπης – eTwinning (http://www.etwinning.net), µε
επίσηµη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, προωθεί τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών
σχολείων. Το eTwinning αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράµµατος eLearning για τα έτη 2004-2006. Πλέον
εντάσσεται στο Πρόγραµµα για τη ∆ιά Βίου Μάθηση.
Η δράση αποσκοπεί στη γενίκευση της αδελφοποίησης των σχολείων µέσω του ∆ιαδικτύου, ούτως ώστε να
συµµετέχουν τελικά όλα τα σχολεία της Ευρώπης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές
υπηρεσίες υποστήριξης των συµµετεχουσών χωρών προσφέρουν στους συµµετέχοντες ποικίλες υπηρεσίες ώστε να
εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της δράσης, όπως γραφεία υποστήριξης, διασκέψεις, προγράµµατα κατάρτισης και
δικτυακές πύλες κ.α. Η ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (website: http://www.etwinning.gr, email: etwinning@sch.gr,
helpdesk: 801-11-38946) λειτουργεί από το ΥπΕΠΘ από τον Οκτώβριο του 2004.
Το eTwinning διανύει τον τέταρτο επιτυχή χρόνο εφαρµογής του στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Στη
δράση είναι εγγεγραµµένα πάνω από 3500 σχολεία από όλη την Ευρώπη και περίπου 5.000 σχολικές µονάδες
συµµετέχουν µε ενεργές συνεργασίες. Η χώρα µας έχει δυναµική παρουσία στην καινοτόµο δράση, καθώς βρίσκεται
σταθερά µεταξύ των 5η πρώτων θέσεων σε συµµετοχή σχολικών µονάδων, µεταξύ των 29κρατών που συµµετέχουν
στη δράση και χωρίς να λαµβάνεται υπόψιν η πληθυσµιακή αναλογία.

