
 
 

∆ιαδικτυακό eTwinning µάθηµα µε θέµα: 
«Γνωριµία µε τον κόσµο των πολυµέσων» 

Εκπαιδευτής: Παπαδάκης Σταµάτης 
Εκπαιδευόµενοι: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
 

 
Σύντοµη περιγραφή 
 
Στο συγκεκριµένο µάθηµα θα µάθουµε για τη χρήση δύο δηµοφιλών πολυµεσικών 
εργαλείων για την επεξεργασία και βελτιστοποίηση των ψηφιακών εικόνων. 
Επίσης, θα µάθουµε τον τρόπο δηµιουργίας και επεξεργασίας αρχείων βίντεο, µε 
την χρήση του πολυµεσικού υλικού που έχουµε στη διάθεση µας.  
Τα εργαλεία µε τα οποία θα ασχοληθούµε είναι:  

• Gimp 
Λογισµικό ανοικτού κώδικα, το οποίο µας παρέχει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφιών.  

• Windows movie maker 
Λογισµικό που µας παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας, επεξεργασίας και 
βελτιστοποίησης αρχείων βίντεο. 

Για την επιτυχή συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 
γνώσεις χρήσης των Νέων Τεχνολογιών.  
Κατά προτεραιότητα το µάθηµα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη 
υλοποιήσει έργα eTwinningi και γνωρίζουν το περιβάλλον της πλατφόρµας 
eTwinning (Desktop, Twinspace). Σε περίπτωση που θέλουν να επιµορφωθούν 
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υλοποιήσει eTwinning πρόγραµµα, καλό είναι να 
γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης eTwinning.  

 
Θέµατα σεµιναρίου 
 
Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι:  

� Πολυµέσα & eTwinning (Παραδείγµατα καλής πρακτικής) 
� Γνωριµία µε τα πολυµέσα 
� Επεξεργασία εικόνας µε το πρόγραµµα Gimp 
� Επεξεργασία video µε το πρόγραµµα Movie Maker 

Στόχοι του µαθήµατος 
 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι εκπαιδευτικοί θα έχουν:  

� αποκτήσει βασικές γνώσεις για τα πολυµέσα   
� εµπεδώσει τις δυνατότητες του προγράµµατος Gimp για την επεξεργασία 

φωτογραφιών  
� εξοικειωθεί µε το περιβάλλον εργασίας του Gimp  
� µάθει τις βασικές εντολές για την επεξεργασία των φωτογραφιών  
� κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επεξεργάζονται τις 

ψηφιακές φωτογραφίες  
� κατανοήσει τις δυνατότητες του προγράµµατος Movie Maker για την 

επεξεργασία αρχείων βίντεο  
� εξοικειωθεί µε το περιβάλλον εργασίας του Movie Maker  



� µάθει τις βασικές εντολές για την επεξεργασία και διαχείριση των βίντεο  
� κατανοήσει την λειτουργία των διαφόρων εφέ και µεταβάσεων βίντεο  
� µάθει πως να εξάγουν µια ταινία βίντεο 

Χρονοδιάγραµµα 
 
1η Εβδοµάδα  

Εβδοµάδα e-ξοικείωσης (5 ώρες)  
� Γνωριµία και εξοικείωση µε το περιβάλλον εκπαίδευσης moodle.  
� Πώς συµµετέχουµε σε ένα forum 
� Συµπλήρωση της προσωπικής µας καρτέλας (profile) και 

ηλεκτρονική κουβεντούλα στο ηλεκτρονικό µας καφενείο  
� ∆ηµιουργία οµάδων εργασίας 

2η Εβδοµάδα  
Εβδοµάδα e-κπαίδευσης (10 ώρες) 

� Επεξεργασία εικόνας µε το πρόγραµµα Gimp 
� Επεξεργασία video µε το πρόγραµµα Μovie Μaker 

3η εβδοµάδα 
Εβδοµάδα e-µπέδωσης (5 ώρες)  

� Ολοκλήρωση των projects  
� Αξιολόγηση µαθήµατος  

 
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 εκπαιδευοµένων 
και η προώθηση της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων.  
 

                                                 
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 Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το  
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
 

Eθνική 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. 
 

 
 


