
 

∆ηλώστε συµµετοχή στο online eTwinning µάθηµα µε θέµα: 
«Εργαλεία Web 2.0» 

Η Εθνική Υπηρεσία Yποστήριξης της δράσης eTwinningi  είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη του online eTwinning µαθήµατος µε θέµα 
«Εργαλεία Web 2.0»! 
           
Σε συνέχεια της επιτυχούς διοργάνωσης από την ΕΥΥ και τους πρεσβευτές 
eTwinning πλέον των  240 eTwinning workshops σε όλη την Ελλάδα και της 
επιµόρφωσης πάνω από 77.000 ελλήνων εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και στα 
εργαλεία της δράσης, διοργανώνεται σεµιναριακός κύκλος διαδικτυακής 
εκπαίδευσης eTwinning, µε στόχο να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο 
επιµόρφωσης για τη δράση Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης.  
  
Το µάθηµα θα πραγµατοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου µε χρήση ειδικής πλατφόρµας 
διαδικτυακής εκπαίδευσης (moodle), θα διαρκέσει 3 εβδοµάδες και απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.   
  
Οι θέσεις εκπαιδευόµενων είναι 25 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
  
Για να λάβουν µέρος στο σεµινάριο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά συµµετοχή από 5 έως και 10 Ιουνίου 2010, στη διεύθυνση: 
www.etwinning.gr/lessons_reg.php (διαθέσιµη από 5 Ιουνίου 2010 στις 12 
το µεσηµέρι).   
  
Στο τέλος του  µαθήµατος θα αποσταλούν βεβαιώσεις συµµετοχής 
στους εκπαιδευόµενους που έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούµενες εργασίες.  
  

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:   

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



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

Χρονοδιάγραµµα 

• 14 - 20 Ιουνίου: Γνωριµία µε το περιβάλλον του moodle, συµπλήρωση 
στοιχείων στην προσωπική καρτέλα (profile), απορίες για το µάθηµα, 
τεχνικές απορίες, δηµιουργία οµάδων εργασίας, διαγνωστικό 
ερωτηµατολόγιο.   

• 21 - 27 Ιουνίου: ∆ηµιουργία gmail account, συντονισµός και 
συνεργασία ένας προς έναν 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. 

• 28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου: 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 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.  
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. 
 

 
   
 

 


