
 
Περιγραφή ηλεκτρονικού μαθήματος: «eTwinning, μέθοδος project και άλλα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων» 

 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Το μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία με τη μέθοδο project και πως μπορεί να 

εμπλουτιστεί η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος με τη 

ενσωμάτωση ενός project στην καθημερινή διδασκαλία.. Επεξηγεί βασικές αρχές της 

διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση ενός project,   είτε  σαν τη βασική στρατηγική 

της διδασκαλίας είτε σαν συμπλήρωμα της παραδοσιακής διδασκαλίας. Παρουσιάζει τη 

συμμετοχή των μαθητών στα  projects  με την  έρευνα και την ανάλυση, το σχεδιασμό 

και τη λήψη  αποφάσεων, την  επίλυση προβλημάτων, την ανακάλυψη. Εξετάζει τι είναι 

ένα σχολικό project, ποιες αρχές διέπουν τη δημιουργία ενός project, ποια τα οφέλη, 

πως μπορούμε να δημιουργήσουμε projects τα οποία ενσωματώνονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν  επιτυχημένα eTwinning projects και θα λυθούν τυχόν 

απορίες σχετικά με τη δημιουργία και την υλοποίηση ενός eTwinning project στις 

διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η μέθοδος project προτείνεται στα Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών (ΑΠΣ) (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-03) κυρίως μέσα στα πλαίσια 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 και να έχουν ADSL 

σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

 

Στόχοι 

Οι εκπαιδευόμενοι με τη λήξη θα αναμένεται να : 

 έχουν εξοικειωθούν  με τη μέθοδο project και τη σχετική ορολογία  

 έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εφαρμογής της μεθόδου project στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  

 έχουν  αναπτύξει δεξιότητες στην εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης 



 
 έχουν  αναπτύξει ένα project με τους "συμμαθητές τους"  για να 

συνειδητοποιήσουν τα στάδια της υλοποίησης και τα πλεονεκτήματα της 

εφαρμογής του στην τάξη  

 έχουν κατανοήσει πως μπορούν να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν ένα project 

άλλων σχολικών δραστηριοτήτων (comenius, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικό 

κλπ.) με ένα σχολείο από άλλη χώρα μέσα από το eTwinning 

 έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εφαρμογής ενός eTwinning project στο 

μάθημα τους  

 έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών για την υποστήριξη των 

προγραμμάτων τους 

 γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας και τους τρόπους "καλής συμπεριφοράς" 

στο διαδίκτυο  (netiquette) 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το μάθημα παραδίδεται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και έχει διάρκεια 3 εβδομάδων. 

Για την επιτυχή συμμετοχή στο μάθημα απαιτούνται 10-15 ώρες απασχόλησης 

συνολικά για τη μελέτη των κειμένων, εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή 

στις συζητήσεις. Προτείνεται η καθημερινή σύνδεση στο χώρο του μαθήματος για την 

παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος. 

 

Περιγραφή του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες 

Βασικός στόχος των εκπαιδευτών είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των 

εκπαιδευόμενων και η προώθηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. 

 

Ενότητα 1η  (1η εβδομάδα): Γνωριμία με το περιβάλλον του moodle, απορίες για το 

μάθημα, τεχνικές απορίες, διαγνωστικό ερωτηματολόγιο. 

Ενότητα 2η (2η εβδομάδα): Φόρουμ γνωριμίας, υλικό μελέτης, quiz, παραδείγματα 

καλής πρακτικής, χωρισμός σε ομάδες. 

Ενότητα 3η (3η εβδομάδα): Δημιουργία ενός eTwinning project, αξιολόγηση του 

μαθήματος. Στην τελευταία ενότητα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργαστούν 



 
ομαδικά. Θα πρέπει να επιλέξουν το πληροφοριακό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν, τα 

εποπτικά μέσα  και να τεκμηριώσουν παιδαγωγικά τις επιλογές τους. 

 
Μέθοδοι διδασκαλίας 

Το μάθημα θα συνδυάζει επιλεγμένη μελέτη πληροφοριακού υλικού, ατομικές 

δραστηριότητες, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις, ομαδική εργασία, διαμοιρασμό 

εκπαιδευτικού υλικού και εμπειρία στον σχεδιασμό eTwinning προγραμμάτων. Οι 

εκπαιδευτές θα παρέχουν βοήθεια και διακριτική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος, αλλά οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλία στην 

πρόσληψη του μαθησιακού αγαθού, βασική αρχή της δια βίου μάθησης. Το μάθημα θα 

ακολουθήσει τις αρχές της παιδαγωγικής ανάπτυξης ενός διαδικτυακού μαθήματος 

ξεκινώντας από ατομικές εργασίες, για να καταλήξει προοδευτικά στην ανάπτυξη 

συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

 

Υποχρεώσεις των επιμορφούμενων 

Οι επιμορφούμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα, θα πρέπει: 

 Να υποβάλλουν τις ατομικές δραστηριότητες που ζητούνται μέσα στις 

προκαθορισμένες ημερομηνίες και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια 

και τα quiz και να συμμετέχουν στις ομαδικές συζητήσεις (forum).  

 Να υποβάλλουν μια ομαδική εργασία την  3ης εβδομάδα. Η ομαδική εργασία 

θα είναι ένα σχέδιο προγράμματος eTwinning και θα πρέπει να επιλέξουν το 

θέμα,  το υλικό, τη μέθοδο και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν.  

 
 
 

 

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το  
Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ερευνητικό 
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
 
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning  
email: etwinning@sch.gr 
URL: http://www.etwinning.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. 

 


