∆ιαγωνισµός “e-στολόγιο” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος
eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση

2009: Ευρωπαϊκό Έτος ∆ηµιουργικότητας
και Καινοτοµίας
Με αφορµή την ανακήρυξη του έτους 2009 ως ευρωπαϊκή χρονιά
∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης
(801-11-38946, etwinning@sch.gr) έχει τη χαρά να διοργανώσει εθνικό διαγωνισµό
eTwinning δηµιουργίας ιστολογίων (blogs), µε τίτλο «e-στολόγιο» και στόχο να
αναδειχτεί η δηµιουργική και καινοτόµος διάσταση της δράσης Ηλεκτρονικής
Αδελφοποίησης. Σας προσκαλούµε να δηµιουργήσετε εύκολα ένα ιστολόγιο, να
παρουσιάσετε τα – κατά τη γνώµη σας - πρωτότυπα στοιχεία του eTwinning έργου
σας (δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες κ.α.) και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Στον διαγωνισµό «e-στολόγιο» έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν συµµετοχή οµάδες
µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές
µονάδες στο eTwinning που υλοποίησαν µια eTwinning συνεργασία εντός του
2007-2008 ή ξεκινούν/συνεχίζουν ένα eTwinning έργο εντός του σχολικού έτους
2008-2009 και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολών συµµετοχής στον
διαγωνισµό (28-02-2009).
Οι οµάδες των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους που υλοποιούν ένα eTwinning
έργο µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό κατασκευάζοντας ένα ιστολόγιο
(blog) όπου θα παρουσιάζουν τα κατά την άποψή τους καινοτόµα και
δηµιουργικά στοιχεία (δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες κτλ.) του eTwinning
έργου που υλοποιούν.
Για την κατασκευή των ιστολογίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε δωρεάν
υπηρεσία κατασκευής blogs της επιλογής σας ή η δωρεάν υπηρεσία
http://blogs.sch.gr/ από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, όπου σας παρέχεται
η δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας Ιστολόγιο, µέσα σε διάστηµα
δευτερολέπτων!!! Απλώς συνδεθείτε στο http://blogs.sch.gr/wp-login.php µε το
όνοµα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο ΠΣ∆ και αυτόµατα θα έχετε στη
διάθεση σας το προσωπικό σας Ιστολόγιο.
Οι κατηγορίες του διαγωνισµού είναι τρεις: 1. Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά 2.
Γυµνάσια 3. Γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
Οι πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία θα προσκληθούν στην Αθήνα εντός του 2009,
για να παραστούν στην τελετή απονοµής του διαγωνισµού, η οποία θα συµπέσει µε
την απονοµή για τα 4α εθνικά βραβεία eTwinning. Τα βραβεία των πρώτων νικητών
θα ανακοινωθούν σε µεταγενέστερο χρόνο και θα περιλαµβάνουν ταξίδια και
υλικοτεχνικό εξοπλισµό. Η υποβολή της συµµετοχής σας θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω
ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής έργων που θα αναρτηθεί στο
www.etwinning.gr.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 28η
Φεβρουαρίου 2009.

Κατηγορίες
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας που είναι εγγεγραµµένα
στη δράση eTwinning και υλοποιούν συνεργασίες eTwinning. Υπάρχουν τρεις
κατηγορίες υποψηφιοτήτων:
•
•
•

Υποβολή ιστολογίου έργων eTwinning Νηπιαγωγείων ή ∆ηµοτικών.
Υποβολή ιστολογίου έργων eTwinning Γυµνασίων.
Υποβολή ιστολογίου έργων eTwinning Γενικών Λυκείων ή ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ.

Το περιεχόµενο των ιστολογίων θα πρέπει να έχει τη µορφή που περιγράφεται στην
επόµενη παράγραφο.

Οδηγίες για τις υποψηφιότητες
Στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν συµµετοχή οµάδες µαθητών µε
τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές µονάδες στο
eTwinning που υλοποίησαν µια eTwinning συνεργασία εντός του 2007-2008 ή
ξεκινούν/συνεχίζουν ένα eTwinning έργο εντός του σχολικού έτους 2008-2009 και
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολών συµµετοχής στον διαγωνισµό (2802-2009).
Οι οµάδες µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους µπορούν να συµµετάσχουν στον
διαγωνισµό κατασκευάζοντας ένα ιστολόγιο (blog) όπου θα παρουσιάζουν τα κατά
την άποψή τους καινοτόµα και δηµιουργικά στοιχεία (δραστηριότητες, εκδηλώσεις,
εργασίες κτλ.) του eTwinning έργου τους.
Αποδεκτή γλώσσα δηµοσίευσης των blogs προς υποβολή είναι τα Ελληνικά. Η
µετάφραση του ιστολογίου σε άλλη γλώσσα είναι προαιρετική και δεν θα ληφθεί
υπόψη κατά την αξιολόγηση των συµµετοχών. Το συνοδευτικό υλικό των
δηµοσιεύσεων (εργασίες, βίντεο, άλλο οπτικοακουστικό υλικό κτλ.) µπορεί να είναι
σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε. π.χ. στην κοινή γλώσσα συνεργασίας του
eTwinning έργου της οµάδας.
Το περιεχόµενο των ιστολογίων προτείνεται να περιλαµβάνει ενδεικτικά:
− Στοιχεία για τον τόπο και το σχολείο της οµάδας µαθητών (συνοπτική
περιγραφή ή/και ιδιαίτερα άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό- φωτογραφίες,
βίντεο κ.α.) για το χωριό/ πόλη και το σχολείο της οµάδας.
− Στοιχεία για τις ιδιαίτερες παιδαγωγικές eTwinning δραστηριότητες και
εργασίες της οµάδας στο πλαίσιο του eTwinning έργου της (συνοπτική
περιγραφή, µαρτυρίες και οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό).
− Στοιχεία από ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του eTwinning έργου της
οµάδας (συνοπτική περιγραφή, µαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικόφωτογραφίες, βίντεο κ.α.).
− Άρθρα µε περιγραφές και άλλο υλικό από προτεινόµενες καινοτόµες
µελλοντικές ενέργειες στο πλαίσιο του eTwinning έργου της οµάδας.
− Άλλο πρωτότυπο και δηµιουργικό υλικό του eTwinning έργου της οµάδας.
Επιθυµητό όριο δηµοσιεύσεων στα υποβαλλόµενα ιστολόγια είναι έως 20 άρθρα.

Για την ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών στα
ιστολόγια προς υποβολή απαιτείται η έγγραφη έγκριση γονέα.
Οι συµµετέχουσες οµάδες µπορούν να χρησιµοποιήσουν παραχθέν υλικό (εικόνες,
βίντεο, εργασίες, άλλο υλικό) από το eTwinning έργο τους ή/και να δηµιουργήσουν
νέο ειδικά για τον διαγωνισµό. Η ανάγνωση των κριτηρίων αξιολόγησης που
επισυνάπτονται µπορεί να προσφέρει περισσότερες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε τη µορφή και το περιεχόµενο των ιστολογίων προς υποβολή.
Στην περίπτωση που προϋπάρχει ιστολόγιο στο πλαίσιο µιας eTwinning συνεργασίας,
µπορεί να υποβληθεί, µε την προϋπόθεση τόσο το περιεχόµενο όσο και η µορφή του
ιστολογίου να είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα του διαγωνισµού.
Θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο που έχει υποβληθεί έως την καταληκτική ηµεροµηνία
του διαγωνισµού και µόνο. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο αναρτηθεί στο
υποβαλλόµενο ιστολόγιο πέραν της ηµεροµηνίας αυτής δε θα ληφθεί υπόψη.

Για την κατασκευή των ιστολογίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
• Η δωρεάν υπηρεσία http://blogs.sch.gr/ για όλους τους Έλληνες
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές Γυµνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο, όπου σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας
Ιστολόγιο, µέσα σε διάστηµα δευτερολέπτων!!! Απλώς συνδεθείτε στο
http://blogs.sch.gr/wp-login.php µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που
διαθέτετε στο ΠΣ∆ και αυτόµατα θα έχετε στη διάθεση σας το προσωπικό
σας Ιστολόγιο.
• Οι δωρεάν υπηρεσίες κατασκευής blogs της επιλογής σας, π.χ. τα δηµοφιλή
www.youblog.gr
,www.blogger.com,
www.wordpress.com,
http://blogs.pathfinder.gr/ κ.α., ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα κατασκευής
blogs. Για τον τρόπο κατασκευής παρέχονται οδηγίες βήµα-βήµα σε όλες τις
προαναφερθείσες υπηρεσίες.
• Στην περίπτωση που προϋπάρχει ιστολόγιο στο πλαίσιο µιας eTwinning
συνεργασίας µπορεί να υποβληθεί, µε την προϋπόθεση να καλύπτει τα
ζητούµενα του διαγωνισµού όπως αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:
• Στο ιστολόγιο οφείλουν να παρουσιαστούν ιδιαίτερες και καινοτόµες
δραστηριότητες/εργασίες/εκδηλώσεις του eTwinning έργου, µε συνοπτική
περιγραφή και συνοδευτικό οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό.
• Επιθυµητό όριο δηµοσιεύσεων στα υποβαλλόµενα ιστολόγια είναι έως 20
άρθρα.
• Αποδεκτή γλώσσα δηµοσίευσης των blogs προς υποβολή είναι τα Ελληνικά. Η
µετάφραση του ιστολογίου σε άλλη γλώσσα είναι προαιρετική. Το
συνοδευτικό υλικό των δηµοσιεύσεων µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα
της Ε.Ε.
• Για την ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών στα
ιστολόγια προς υποβολή απαιτείται η έγγραφη έγκριση γονέα.

• Κατά την αξιολόγηση δεν θα ληφθούν υπόψη δηµοσιεύσεις πέραν της
καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού (28-02-2009). Για όλες τις
δηµοσιεύσεις πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του άρθρου.
Ερωτήσεις σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να απευθύνονται στην ελληνική
ΕΥΥ eTwinning, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση etwinning@sch.gr ή τηλεφωνικά στο
801-11 38946 (εργάσιµες ηµέρες και ώρες γραφείου 09.00-17.00)

Αξιολόγηση
Κατά την αξιολόγηση θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο που έχει υποβληθεί έως την
καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και µόνον (28-02-2009). Οποιοδήποτε
άλλο περιεχόµενο αναρτηθεί στο υποβαλλόµενο ιστολόγιο πέραν της ηµεροµηνίας
αυτής δε θα ληφθεί υπόψη.
Η κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εξειδικευµένα στις Νέες Τεχνολογίες
στελέχη του ΥπΕΠΘ, της ΕΥΥ eTwinning και πρεσβευτές της δράσης ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης, θα χρησιµοποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης όπως επισυνάπτονται.
Ιστότοπος της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning: http://etwinning.sch.gr
∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου(helpdesk): etwinning@sch.gr
Τηλέφωνο (helpdesk) µε χρέωση 1 αστικής µονάδας: 801 – 11 – 38946 (801 – 11 - etwin)

Κριτήρια αξιολόγησης
Προϋπόθεση για την υποβολή συµµετοχών είναι η σχετικότητα του ιστολογίου µε
τη δράση eTwinning και ιδιαίτερα η ανάδειξη ενός eTwinning έργου που
υλοποιείται εντός του 2008-09 ή έχει υλοποιηθεί εντός του 2007-08. Οι
συµµετοχές που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση αυτή αποκλείονται αυτόµατα.
Ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στις επιµέρους συνιστώσες τους
µε τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας:
1. Περιεχόµενο (ποσοστό βαρύτητας 60%)
• Παιδαγωγικά πλήρες και άρτιο περιεχόµενο (ποσοστό βαρύτητας 20%):
πληροφορίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, βάθος και ποιότητα των βασικών και υποστηρικτικών
πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται, επάρκεια των «πηγών» που χρησιµοποιήθηκαν,
ακριβές και αξιόπιστο περιεχόµενο που θα υποστηρίζεται από παραθέµατα που το
επιβεβαιώνουν, καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας συντακτικά και ορθογραφικά.
• Πρωτοτυπία περιεχοµένου (ποσοστό βαρύτητας 40%): δηµιουργικό και πρωτότυπο
περιεχόµενο που αναδεικνύει και προάγει µε ολοκληρωµένο τρόπο (συνεκτικό και σαφή) το
eTwinning έργο της οµάδας και ιδιαίτερα: την παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή του διάσταση, την
έννοια της συνεργασίας, την καινοτοµία των παρουσιαζόµενων θεµάτων. ∆ηµιουργία και
παρουσίαση νέων πηγών πληροφόρησης όπως συνεντεύξεις, έρευνες, οµαδικές παρατηρήσεις
καθώς και αυθεντικά-πρωτότυπα έργα, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις µε την χρήση
πολυµέσων.
Περιεχόµενο που δεν παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιώµατα τρίτων ή/και δεν εγείρει αξιώσεις τρίτων
(όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συκοφαντικό περιεχόµενο ή/και υβριστικό περιεχόµενο ή/και
περιεχόµενο που παραβιάζει το κοινόν περί δηµοσίας αιδού αίσθηµα κ.α.). Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω,
εφόσον διαπιστωθεί, επιφέρει αυτοµάτως αποκλεισµό από τον διαγωνισµό σε οποιαδήποτε φάση του
∆ιαγωνισµού και αν διαπιστωθεί αυτή, οι δε ∆ιοργανωτές δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για το
περιεχόµενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώµατός τους.
Περιεχόµενο ως αποτέλεσµα πρωτότυπης δουλειάς των µαθητών και όχι αντιγραφή άλλων πηγών µε
οποιονδήποτε τρόπο (η κλοπή πνευµατικού έργου κάθε µορφής, εφόσον διαπιστωθεί, ισοδυναµεί µε
αποκλεισµό από τον διαγωνισµό, σε οποιαδήποτε φάση του ∆ιαγωνισµού, οι δε ∆ιοργανωτές δεν φέρουν
καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώµατός τους.)
Η ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών οφείλει να συνοδεύεται από έγγραφη
έγκριση κηδεµόνα.

2. ∆οµή, Εµφάνιση, λειτουργία του ιστολογίου (ποσοστό βαρύτητας 40%)
• Λειτουργικότητα (ποσοστό βαρύτητας 20%): σχεδίαση και διάταξη του ιστολογίου
ώστε να είναι εύκολο στη χρήση καθώς και καλή οργάνωση του περιεχοµένου, εύκολη
ανάγνωση και πρόσβαση στο περιεχόµενο, απουσία τεχνικών προβληµάτων (π.χ. χαλασµένοι
σύνδεσµοι ή εικόνες, απουσία αρχείων κλπ.)
• ∆ηµιουργική χρήση των µέσων και πρωτοτυπία στην εµφάνιση (ποσοστό
βαρύτητας 20%): δηµιουργική χρήση των µέσων (π.χ. εικόνες, ήχος, βίντεο, γραφικά,
παιχνίδια, διαδραστικά στοιχεία κλπ.) που ενισχύουν την παρουσίαση των πληροφοριών,
προσελκύουν τον χρήστη και διευκρινίζουν-υποστηρίζουν το βασικό περιεχόµενο, δηµιουργική
/πρωτότυπη προσέγγιση χρωµάτων, γραµµατοσειρών και συνολικής διάταξης.
Υπογραµµίζεται ότι κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων από την Επιτροπή, η σχετική
βαθµολόγηση κάθε ιστολογίου θα πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντα τις δυνατότητες των
µαθητών ανά διαγωνιστική κατηγορία.

