
 
 

∆ιαδικτυακό µάθηµα eTwinning µε θέµα: 
Εργαλεία Web 2.0 

 
 
Εκπαιδευτές: Μπίτσης Χρήστος, Άννα Βαρνά 
Εκπαιδευόµενοι: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 

 
Σύντοµη περιγραφή 
 
Εκτός από το Desktop και το TwinSpace, τα eTwinningi έργα µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν και άλλα εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ 
σχολείων και εκπαιδευτικών. Σε αυτό το µάθηµα θα µάθουµε τη χρήση εργαλείων 
που διατίθενται εκτός της ∆ικτυακής Πύλης του eTwinning για τη συνεργασία της 
οµάδας έργου αλλά και τη δηµοσίευση των εργασιών - δραστηριοτήτων που έγιναν 
στο πλαίσιο του έργου. Τα εργαλεία µε τα οποία θα ασχοληθούµε είναι τα: Gmail, 
FlashMeeting, Blogger, Youtube. 

 
Θέµατα σεµιναρίου 

Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: 
• Gmail  

∆ιαχείριση ενός λογαριασµού email στο Gmail και επικοινωνία µε 
κείµενο (chat) αλλά και µέσω videoconference (βίντεο και φωνή) µε 

τους eTwinners συνεργάτες..  

• FlashMeeting  
Εξοικείωση µε τη χρήση του Flashmeeting το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα οργάνωσης τηλεσυναντήσεων. Το εργαλείο αυτό δίνει τη 
δυνατότητα µέχρι και σε 25 άτοµα να συζητήσουν και να 
συνεργαστούν σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που ενδεικτικά 
προσφέρει:   

o Συνοµιλία µε βίντεο και φωνή για 2 - 25 άτοµα   
o Επικοινωνία µε κείµενο (chat)   
o Μοίρασµα αρχείων   
o Σύστηµα ψηφοφορίας  

• Blogger 
∆ηµιουργία blogs σε µια από τις πιο δηµοφιλείς και ευέλικτες 
πλατφόρµες ανάπτυξης ιστολογίων (blogs).  

Στόχοι του µαθήµατος 

Το µάθηµα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη χρησιµοποιήσει 
το περιβάλλον εργασίας (Twinspace, Twinblog) του etwinning και θέλουν να 
δοκιµάσουν επιπλέον υπηρεσίες και νέους τρόπους συνεργασίας στο έργο τους. 
Καλοδεχούµενοι είναι και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που πρώτη φορά 
ασχολούνται µε το eTwinning και ενδιαφέρονται να δουν τα εργαλεία που θα 
δώσουν προστιθέµενη αξία στις eTwinning συνεργασίες τους. 



Οι εκπαιδευτικοί: 
• Θα µάθουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία videoconference 

(Gmail, Flashmeeting) και να ανακαλύψουν τρόπους χρήσης τους σε έργα 
etwinning. 

• Θα µάθουν τις βασικές αρχές δηµιουργίας blogs και να τα χρησιµοποιήσουν 
στα πλαίσια ενός etwinning έργου. 

Χρονοδιάγραµµα 

• 1η εβδοµάδα (5 ώρες): Γνωριµία µε το περιβάλλον του moodle, 
συµπλήρωση στοιχείων στην προσωπική καρτέλα (profile), απορίες 
για το µάθηµα, τεχνικές απορίες, δηµιουργία οµάδων εργασίας, 
διαγνωστικό ερωτηµατολόγιο.   

• 2η εβδοµάδα (10 ώρες): ∆ηµιουργία gmail account, συντονισµός 
και συνεργασία ένας προς ένα µε τη χρήση του gmail (email, chat, 
videoconference), συντονισµός και συνεργασία µε οµαδικές online 
βιντεοδιασκέψεις µε τη χρήση του FlashMeeting, δηµιουργία blog στο 
περιβάλλον blogger  

• 3η εβδοµάδα (5 ώρες): Εµπλουτισµός των blogs µε άρθρα 
(κείµενο, εικόνες, βίντεο, ολοκλήρωση των projects µε την παράδοση 
των blogs, αξιολόγηση του µαθήµατος.  

 

                                                 
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 υπστήριξης 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 Υποστήριξης 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. 
 

 
 


