
ΘΕΜΑ: MOOC - «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την 
Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» 

 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας καλεί να συμμετέχετε 
στο πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που προσφέρεται μέσω της 
πλατφόρμας http://mooc.etwinning.gr/ με θέμα: «eTwinning & Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων». 

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των 
δικτύων, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα 
eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα 
βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή 
δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του 
ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των 
Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι 
οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών 
εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων 
σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας που εργάζονται σε 
δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όλων των τύπων. 
Για τη συμμετοχή στο MOOC δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση 
eTwinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν: 

• Βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», είτε μέσω της 
παρακολούθησης του σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΕΠ, είτε 
μέσω της εμπειρίας που απέκτησαν από την εφαρμογή της δράσης στους 
μαθητές τους κατά το προηγούμενο (πιλοτικό) ή κατά το τρέχον σχολικό έτος 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν υπολογιστή 
• Βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

 
Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το 
πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά). Ειδικότερα, οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν τις εξής διδακτικές ενότητες: 

• Ενότητα 1 -Γνωριμία με το eTwinning 
• Ενότητα 2- Συμβολή του eTwinning στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων 
• Ενότητα 3- eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα Προγράμματα 

Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα 
• Ενότητα 4- Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων 

http://mooc.etwinning.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αξιολόγησή 
του μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τη 
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. 

 
Σημαντικές ημερομηνίες 

14 Μαρτίου 2022 : Έναρξη εγγραφών στο μάθημα (οι εγγραφές θα 
παραμείνουν ανοιχτές έως 3 Απριλίου) 

28 Μαρτίου 2022:  Έναρξη μαθήματος  

3 Μαΐου 2022: Λήξη μαθήματος 

10 Μαΐου 2022: Έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης  

Εγγραφείτε και εσείς στο μάθημα για να αξιοποιήσετε νέες, καινοτόμες δυνατότητες και 
να διευρύνετε τον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας μάθησης! Για να εγγραφείτε 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Εγγραφείτε στην πλατφόρμα: http://mooc.etwinning.gr/ 
2. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας 
3. Εγγραφείτε στο μάθημα από τις 14 Μαρτίου 2022 έως 3 Απριλίου 2022 το 

αργότερο. 
 

https://www.etwinning.gr/actions/skillslabs/1112-c-etwinning-etwinning-e  
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