
 

∆ιαδικτυακό σεµινάριο eTwinning µε θέµα: 

eTwinning, µέθοδος project και άλλα προγράµµατα 
σχολικών δραστηριοτήτων 

 

Εκπαιδευτές: Μαρία Φρέντζου, Άννα Βαρνά, ∆ηµήτρης Καρακώστας 

Εκπαιδευόµενοι: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Σύντοµη περιγραφή 

Σε αυτό το µάθηµα θα εξετάσουµε τι είναι ένα σχολικό πρόγραµµα (project), ποιες 
αρχές διέπουν τη δηµιουργία ενός προγράµµατος, ποια τα οφέλη και πώς 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε προγράµµατα που να αντιστοιχούν σε διδακτικές 
ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος. Θα δούµε επιτυχηµένα eTwinning 
προγράµµατα και θα λύσουµε τυχόν απορίες σχετικά µε τη δηµιουργία και την 
υλοποίηση ενός eTwinning προγράµµατος στις διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης. Η µέθοδος project προτείνεται στo ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
(ΑΠΣ) (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-03), κυρίως µέσα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.  
 
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. 
 

Θέµατα σεµιναρίου 

Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι:  
• Βασικές γνώσεις για τη µέθοδο project και τη  διαθεµατική προσέγγιση της 

γνώσης.  
• ∆ηµιουργία ενός eTwinning προγράµµατος µε τη µέθοδο project.  
• Ιδέες για έργα eTwinning.  
• Παραδείγµατα καλής πρακτικής. 

Στόχοι του µαθήµατος 

Το µάθηµα αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς. 
 
Βασικοί στόχοι είναι οι εκπαιδευτικοί: 

• να εξοικειωθούν  µε τη µέθοδο project και τη σχετική ορολογία,  
• να συνειδητοποιήσουν  την αξία της εφαρµογής της µεθόδου project στην 

εκπαιδευτική διαδικασία,  
• να αναπτύξουν  δεξιότητες στην εφαρµογή της συνεργατικής µάθησης,  
• να αναπτύξουν  ένα πρόγραµµα µε τους "συµµαθητές τους"  για να 

συνειδητοποιήσουν τα στάδια της υλοποίησης και τα πλεονεκτήµατα της 
εφαρµογής του στην τάξη,  



• να κατανοήσουν πώς µπορούν να µοιραστούν και να εµπλουτίσουν  ένα 
πρόγραµµα άλλων σχολικών δραστηριοτήτων (comenius, αγωγής υγείας, 
περιβαλλοντικό κλπ.) µε ένα σχολείο από άλλη χώρα µέσα από το 
eTwinning, 

• να συνειδητοποιήσουν την αξία της εφαρµογής ενός eTwinning 
προγράµµατος στο µάθηµα τους, 

• να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών  για την υποστήριξη 
των προγραµµάτων τους, 

• να γνωρίσουν τους κανόνες ασφαλείας και τους τρόπους "καλής 
συµπεριφοράς" στο ∆ιαδίκτυο  (netiquette). 

Χρονοδιάγραµµα 

• 1η εβδοµάδα: Γνωριµία µε το περιβάλλον του moodle, απορίες για το 
µάθηµα, τεχνικές απορίες, διαγνωστικό ερωτηµατολόγιο. 

• 2η εβδοµάδα: Φόρουµ γνωριµίας, υλικό µελέτης, quiz, παραδείγµατα 
καλής πρακτικής, χωρισµός σε οµάδες. 

• 3η εβδοµάδα: ∆ηµιουργία ενός eTwinning προγράµµατος, αξιολόγηση του 
µαθήµατος. 

 
Για  την  παρακολούθηση  του  µαθήµατος  απαιτούνται  περίπου 2 ώρες 
απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Η καθοδήγηση των εκπαιδευτών θα είναι διακριτική 
και µόνο όπου θα υπάρξει ανάγκη παρέµβασης για συντονισµό των 
εκπαιδευµένων.  
Βασικός στόχος των εκπαιδευτών είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά 
των εκπαιδευόµενων και η προώθηση της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Η δράση 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 στήριξης 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.  
Το eTwinning διανύει ήδη τον πέµπτο επιτυχή χρόνο εφαρµογής του στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 
Στη δράση είναι εγγεγραµµένοι πάνω από 87.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη µε πάνω από 5.000 ενεργές 
συνεργασίες. Η χώρα µας έχει δυναµική παρουσία στην καινοτόµο δράση, καθώς βρίσκεται σταθερά µεταξύ των  
πρώτων θέσεων σε συµµετοχή σχολικών µονάδων, µεταξύ των κρατών που συµµετέχουν στη δράση και χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψην η πληθυσµιακή αναλογία. 
 
 
 
 

 

Η Ελληνική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το  
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
 

Ελληνική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning  
website: http://www.etwinning.gr, 
email: etwinning@sch.gr, 
helpdesk: 801-11-38946 (etwin) 
 

 

                 

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει 
µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 

    

 

 


