
 
 

∆ηλώστε συµµετοχή στο διαδικτυακό σεµινάριο µε θέµα: 
 «eTwinning, µέθοδος project και άλλα προγράµµατα σχολικών 

δραστηριοτήτων» 
 
 
Η Ελληνική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinningi είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη του  διαδικτυακού σεµιναρίου eTwinning µε θέµα 
«eTwinning, µέθοδος project και άλλα προγράµµατα σχολικών 
δραστηριοτήτων»!  
  
Από το 2005 που ξεκίνησε η δράση eTwinning έως σήµερα, έχουν διοργανωθεί, 
από την ΕΥΣ και τους πρεσβευτές eTwinning, περισσότερες από 240 ηµερίδες και 
έχουν επιµορφωθεί περίπου 7700 εκπαιδευτικοί. Τα διαδικτυακά µαθήµατα για τη 
δράση eTwinning αποτελούν έναν εναλλακτικό  -  συµπληρωµατικό τρόπο 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στη δράση.  
 
Το διαδικτυακό σεµινάριο «eTwinning, µέθοδος project και άλλα προγράµµατα 
σχολικών δραστηριοτήτων» θα πραγµατοποιηθεί στην πλατφόρµα διαχείρισης 
ηλεκτρονικής µάθησης moodle, θα διαρκέσει 3 εβδοµάδες και απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.    
  
Οι θέσεις εκπαιδευόµενων είναι 50 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µάθηµα  θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά συµµετοχή από 14 έως και 22 Απριλίου 2010, στη δ/νση: 
http://www.etwinning.gr/lessons_reg.php. 
   
Στο τέλος του µαθήµατος θα λάβουν βεβαιώσεις συµµετοχής όσοι από τους  
εκπαιδευόµενους ανταποκρίθηκαν θετικά στα καθήκοντά τους. 

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. 

Χρονοδιάγραµµα 

• 26 Απριλίου-2 Μαΐου:  εγγραφές, γνωριµία µε το περιβάλλον του 
moodle, απορίες για το µάθηµα, τεχνικές απορίες, φόρουµ γνωριµίας, 
διαγνωστικό ερωτηµατολόγιο.  

• 3-9 Μαΐου: Υλικό µελέτης, quiz, παραδείγµατα καλής πρακτικής, 
χωρισµός σε οµάδες.  

• 10-16 Μαΐου: ∆ηµιουργία ενός eTwinning project, επιπλέον υλικό για 
µελέτη, αξιολόγηση του µαθήµατος. 

 



Αναλυτική περιγραφή του σεµιναρίου  

• http://www.etwinning.gr/files/1271227436etw_prmet.pdf  

 

                                                 
i 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. 
 

 
    

 
 

 


