
 
Διαδικτυακό eTwinning σεμινάριο με θέμα: «Η δράση της ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης & επαγγελματική δικτύωση των εκπαιδευτικών» 
 
 
 
Α. Συνοπτική περιγραφή σεμιναρίου 
 
Θέματα σεμιναρίου 
 
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: 

 Γνωριμία και εξοικείωση με τις λειτουργίες της πλατφόρμας moodle 
 Ιστορική αναδρομή της δράσης eTwinning 
 Περιήγηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική πύλη της δράσης eTwinning 
 Η νέα μορφή κοινωνικής δικτύωσης των εγγεγραμμένων μελών στη δράση 

eTwinning 
 
Χρονοδιάγραμμα 
 

 1η εβδομάδα (εβδομάδα e-ξοικείωσης): εγγραφές, γνωριμία με το 
περιβάλλον του moodle, απορίες για το μάθημα, τεχνικές απορίες, φόρουμ 
γνωριμίας, διαγνωστικό ερωτηματολόγιο.  

 2η εβδομάδα (εβδομάδα e-κπαίδευσης): υλικό μελέτης για την ιστορία 
της δράσης eTwinning, «γνωριμία» με βραβευμένα ευρωπαϊκά και εθνικά 
έργα eTwinning, εγγραφή στο eTwinning (για όσους δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι).  

 3η εβδομάδα (εβδομάδα e-μπέδωσης): ολοκλήρωση 
εργασιών/δραστηριοτήτων, αξιολόγηση σεμιναρίου. 

 



 
Β. Αναλυτική περιγραφή σεμιναρίου 
 

Διαδικτυακό eTwinning σεμινάριο με θέμα:  
«Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης & επαγγελματική 

δικτύωση των εκπαιδευτικών» 
 
Εκπαιδεύτρια: Χαρδαλούπα Ιωάννα 
Εκπαιδευόμενοι: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
Σύντομη περιγραφή 
Το σεμινάριο εστιάζει αρχικά στην γνωριμία των συμμετεχόντων με την δράση 
eTwinning. Ίσως για κάποιους να αποτελεί την «πρώτη τους επαφή» με την δράση, 
κάποιοι άλλοι πάλι θα μπορέσουν να την γνωρίσουν καλύτερα. 
Η περιήγηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική πύλη eTwinning και οι δυνατότητες 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και βοήθειας που προσφέρουν, αποτελεί το κύριο 
μέλημα του σεμιναρίου. 
Από το 2004 οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Τεχνολογιών) 
εξελίχθηκαν και μαζί τους και η δράση eTwinning, που βασίζεται στη συνεργασία 
σχολείων κάνοντας χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Το σεμινάριο θα εστιάσει στη νέα μορφή 
Κοινωνικής Δικτύωσης στα εγγεγραμμένα μέλη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 
Για την επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 
χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ADSL 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά της δράσης eTwinning αποτελούν ύλη 
του σεμιναρίου, άρα δεν είναι προαπαιτούμενο η γνώση τους. 
Η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και η υποβολή των ατομικών και ομαδικών 
εργασιών του σεμιναρίου απαιτούνται για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του από 
τους ενδιαφερόμενους. 
 
Θέματα σεμιναρίου 
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: 

 Γνωριμία και εξοικείωση με τις λειτουργίες της πλατφόρμας moodle 
 Ιστορική αναδρομή της δράσης eTwinning 
 Περιήγηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική πύλη της δράσης eTwinning 
 Η νέα μορφή κοινωνικής δικτύωσης των εγγεγραμμένων μελών στη δράση 

eTwinning 
 
Στόχοι του σεμιναρίου 
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν: 

 γνωρίσει καλύτερα τη δράση eTwinning και τα χαρακτηριστικά της 
 συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες για ενημέρωση, πληροφόρηση και βοήθεια 

που προσφέρουν η ευρωπαϊκή και η ελληνική πύλη eTwinning πριν την 
υλοποίηση αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου eTwinning 

 αποκτήσει τη εξοικείωση με την διαδικασία, μέσα από την περιήγηση σε 
βραβευμένα ευρωπαϊκά κι εθνικά έργα eTwinning και από την ανάλυση των 
από αυτούς επιλεγμένων έργων, για να ξεκινήσουν ένα δικό τους έργο 
eTwinning 

 εγγραφεί στη δράση eTwinning 
 
Χρονοδιάγραμμα 
Το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά κι έχει διάρκεια 3 
εβδομάδων. 
 
1η Εβδομάδα  

Εβδομάδα e-ξοικείωσης (5 ώρες) 



 
 Γνωριμία και εξοικείωση με το περιβάλλον εκπαίδευσης moodle. 
 Συμπλήρωση της προσωπικής καρτέλας (profile) 
 Κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette) 
 Πώς συμμετέχουμε σε ένα forum 
 Ηλεκτρονική κουβέντα (chat) 
 Κουίζ 
 Εισαγωγικό ερωτηματολόγιο 

 
2η Εβδομάδα  

Εβδομάδα e-κπαίδευσης (10 ώρες)  
 Υλικό μελέτης για την ιστορία της δράσης eTwinning (αρχή σεναρίου) 
 Δημιουργία ομάδων εργασίας 
 «Ορολογία» του eTwinning 
 «Περιήγηση» σε βραβευμένα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα eTwinning 
 Εγγραφή στο eTwinning (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι)  
 Συμπλήρωση profil εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας. 

 
3η Εβδομάδα  

Εβδομάδα e-μπέδωσης) (5 ώρες) 
 Ολοκλήρωση εργασιών / δραστηριοτήτων της προηγούμενης 

εβδομάδας 
 Προσθήκη επαφών στο profil του εγγεγραμμένου εκπαιδευτικού στη 

δράση eTwinning 
 Μια συνοπτική πρόταση υλοποίησης έργου eTwinning από τους 

εκπαιδευόμενους 
 Παρουσίαση της δράσης eTwinning από τους εκπαιδευόμενους (τέλος 

σεναρίου) 
 Η συμβολή της δράσης eTwinning στην κοινωνική δικτύωση των 

εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα eTwinning εκπαιδευτικών 
 Αξιολόγηση σεμιναρίου 
 «Καλούδια» ενημέρωσης! 

 
Μεθοδολογία 
Το σεμινάριο συνδυάζει επιλεγμένη μελέτη πληροφοριακού υλικού, ατομικές 
δραστηριότητες, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις και ομαδική εργασία. Οι 
εκπαιδευτές θα παρέχουν βοήθεια και διακριτική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του 
σεμιναρίου, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλία στην 
πρόσληψη του μαθησιακού αγαθού και στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 
 

 

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. 

 


