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Κανόνες σχεδιασµού (1/2)

• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να έχει πάντοτε ως
κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης

• Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να
γίνεται µε µέτρο

• Θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη
πρωτοβουλίας και η δηµιουργική µάθηση

• Το επίπεδο και η ποσότητα του µαθησιακού
αντικειµένου θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα
στις ανάγκες του µέσου εκπαιδευόµενου



Κανόνες σχεδιασµού (2/2)

• Η µαθησιακή πορεία θα πρέπει να καλύπτει όσο το
δυνατόν περισσότερους τρόπους σκέψης και
µάθησης

• Καλό είναι να αποφεύγεται η ευθύγραµµη
προγραµµατισµένη µάθηση

• Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης θα πρέπει να
ενισχύεται η δηµιουργικότητά του επιµορφούµενου

• Ο σχεδιασµός µιας επιτυχηµένης επιµόρφωσης θα
πρέπει να έχει δοκιµαστεί σε ένα δείγµα πληθυσµού
πριν την οριστική εφαρµογή του



Εξελικτική διαδικασία

Συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης του σεµιναρίου είναι: 

• Εξακρίβωση των µαθησιακών αναγκών

• ∆ιάγνωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων

• Επιλογή κριτηρίων για εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες

• Σχεδιασµός µαθησιακού περιβάλλοντος

• Κατασκευή εργαλείων και πολυµέσων

• Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού

• ∆ιαχείριση και διατήρηση του ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος µάθησης

• Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση



Εξασφάλιση ποιότητας (1/2)

Η ποιότητα της επιµόρφωσης εξακριβώνεται από: 

• Το βαθµό επίτευξης των στόχων

• Τη µαθητοκεντρικότητα της διαδικασίας

• Τη διαδραστικότητα

• Το ενδιαφέρον των σπουδαστών

• Την εξατοµίκευση της µάθησης

• Την αποτελεσµατική χρήση του διαδικτύου

• Την παραγωγικότητα των εκπαιδευοµένων



Εξασφάλιση ποιότητας (2/2)

• Τη δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

• Την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση του µαθησιακού
αντικειµένου

• Τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευοµένων

και αξιολόγησης της µαθησιακής πορείας

• Την αποτελεσµατική χρήση των Νέων Τεχνολογιών

και τη θετική τους αντιµετώπιση

• Την αποτελεσµατική αξιοποίηση των γνώσεων στην

επαγγελµατική ενασχόληση των εκπαιδευοµένων



Στόχοι (1/2)

Οι εκπαιδευόµενοι µε τη λήξη πρέπει :

• Να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τη διαθεµατική
προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραµµάτων eTwinning

• Να µπορούν να ενσωµατώνουν τη δράση eTwinning
στην καθηµερινή τους διδασκαλία αλλά και στις
σχολικές δραστηριότητες

• Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών
(π.χ. να µπορούν να χειρίζονται το ∆ιαδίκτυο για την
υποστήριξη των προγραµµάτων τους, όπως επίσης και
άλλα συνεργατικά εργαλεία: Twin space, blog, online 
magazine, κ.λπ.)



Στόχοι (2/2)

• Να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας στο

διαδίκτυο και τους τρόπους «συµπεριφοράς» σε

µια διαδικτυακή συνεργασία

• Να εντοπίζουν σχετικά ζητήµατα στο χώρο της

εργασίας και της εκπαίδευσης

• Να έχουν µια ξεκάθαρη άποψη για την εφαρµογή

του eTwinning στο ίδρυµα από το οποίο

προέρχονται



Θέµατα

Τα θέµατα που αναπτύσσονται είναι: 

• Βασικές γνώσεις για το eTwinning και για τη
διαθεµατική προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου

• ∆ηµιουργία ενός eTwinning προγράµµατος

• Επικοινωνία και συνεργασία

• Εργαλεία και περιβάλλον µάθησης

• Καινοτοµίες και σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική
και ∆ιδακτική



Χρονοδιάγραµµα

Το επιµορφωτικό σεµινάριο:

διαρκεί 6 εβδοµάδες, και

απαιτούνται 3 ώρες απασχόλησης εβδοµαδιαίως

Συνολικά, η απαιτούµενη εργασία διαρκεί 18 ώρες
και η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων
αξιολόγησης απαιτεί περίπου 30 λεπτά



∆οµή

Κάθε εβδοµάδα περιλαµβάνει:

• Περιγραφή των στόχων

• Ερέθισµα

• Υλικό για µελέτη

• ∆ραστηριότητες (µαθησιακή προσέγγιση)

• Ανατροφοδότηση



Πρώτη εβδοµάδα

• Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των σχεδίων

εργασίας και του eTwinning

• Ως ερέθισµα χρησιµοποιείται βίντεο και κουίζ

σχετικά µε το eTwinning

• Οι εκπαιδευόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις

απόψεις – σκέψεις τους για να θέµατα της πρώτης

εβδοµάδας και να παρουσιάσουν ό,τι έµαθαν σ’

ένα έτοιµο πρότυπο παρουσίασης



∆εύτερη εβδοµάδα (1/2)

• Πρώτη φάση για τη δηµιουργία ενός

διαθεµατικού σχεδίου εργασίας µε την

αξιοποίηση της δράσης eTwinning

• Ως ερέθισµα οι εκπαιδευόµενοι

ενθαρρύνονται να εργαστούν σε οµάδες, να

προτείνουν ένα διαθεµατικό έργο

eTwinning και να το προτείνουν για

συζήτηση στις υπόλοιπες οµάδες



∆εύτερη εβδοµάδα (2/2)

• Παρουσιάζονται τα βασικά βήµατα για το

σχεδιασµό ενός διαθεµατικού eTwinning 

έργου

• Οι εκπαιδευόµενοι, πέρα από την οµαδική

πρόταση, καταθέτουν και το ατοµικό τους

σχέδιο εργασίας



Τρίτη εβδοµάδα

• Αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης και

αναφέρονται περισσότερες λεπτοµέρειες για

τον πληρέστερο σχεδιασµό ενός διαθεµατικού

eTwinning έργου

• Ως ερέθισµα οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να

επιλέξουν και να αξιολογήσουν τα καλύτερα

eTwinning προγράµµατα µέσα από µία

συνεργατική διαδικασία



Τέταρτη εβδοµάδα (1/2)

• Η τέταρτη εβδοµάδα είναι αφιερωµένη στην

αλληλεπίδραση σ’ ένα περιβάλλον µάθησης

• Το ερέθισµα παρουσιάζει διάφορα σενάρια

αλληλεπίδρασης

• Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να συνδυάσουν

αυτά τα σενάρια µε προτεινόµενες επιλογές



Τέταρτη εβδοµάδα (2/2)

• Η µαθησιακή προσέγγιση υλοποιείται µε τη

συζήτηση του θέµατος της αλληλεπίδρασης

µέσα από µεταφορές

• Στην ανατροφοδότηση οι εκπαιδευόµενοι

έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις

σκέψεις τους



Πέµπτη εβδοµάδα

• ∆ίνεται έµφαση στα εργαλεία που µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη

ενός έργου eTwinning

• Αναλύονται τα σηµαντικότερα εργαλεία και

κατηγοριοποιούνται

• Γίνεται συζήτηση για την παιδαγωγική

χρήση των εργαλείων



Έκτη εβδοµάδα

• Στην εβδοµάδα αυτή γίνεται προσπάθεια
καταγραφής και συζήτησης των νέων
τάσεων στην εκπαίδευση

• Προβληµατιζόµαστε για την παιδαγωγική
καινοτοµία στο σύγχρονο σχολείο

• Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να
προτείνουν το δικό τους παιδαγωγικό
παιχνίδι



Σκοπός αξιολόγησης

• Η συλλογή συγκεκριµένων στοιχείων

• Ο εντοπισµός παραγόντων, που συνέβαλαν
θετικά ή αρνητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

• Η λήψη διορθωτικών µέτρων

• Η αποτελεσµατικότερη και ποιοτικότερη
ηλεκτρονική µάθηση



Μεθοδολογία-Εργαλεία

•Στοχοκεντρικό- συµµετοχικό µοντέλο

•Εσωτερική αξιολόγηση τριών τύπων: 

-Αρχική:διαγνωστικό ερωτηµατολόγιο

-∆ιαµορφωτική: ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε

εβδοµάδα

-Τελική:ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του

σεµιναρίου

• Μέτρηση: κλίµακα Likert



Άξονες και κριτήρια 1/3

• Εκπαιδευόµενοι

Προσωπικά στοιχεία:
Φύλλο

Σπουδές

∆ιδακτική εµπειρία

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Προηγούµενες δεξιότητες και εµπειρίες

Προσδοκίες από το πρόγραµµα

Αποτελεσµατικότητα:

Ποσοστό συµµετοχής

Βαθµοί επίδοσης



• Εκπαιδευτές 2/3

Στάση:
Ενθάρρυνση-ανατροφοδότηση

∆ιαθεσιµότητα

Αποτελεσµατικότητα:
Τεχνολογικές ικανότητες

∆ιδακτικές ικανότητες



• Αποτελεσµατικότητα προγράµµατος 3/3

1.Οργάνωση
Οµαλή διεξαγωγή

Έγκαιρη αντιµετώπιση δυσκολιών
2.Εκπαιδευτικές µέθοδοι

Μαθητοκεντρική-

Οµαδοσυνεργατική-Εξατοµικευµένη3.Εκπαιδευτικό υλικό
∆οµή ύλης

Εκπαιδευτικά µέσα

Περιεχόµενο

∆ιαδραστικότητα

Χρόνος µελέτης

4.Επίτευξη στόχων
Αντιλαµβανόµενη αποκτηθείσα ωφέλεια

(γνώσεις-δεξιότητες στάσεις)

Ικανοποίηση προσδοκιών



Αποτελέσµατα

∆ιαγνωστικό ερωτηµατολόγιο

• 76,92%: ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

• 47,69%: 0-10 έτη υπηρεσίας

• 52,31%: άνδρες

• 44,62%: 35-45 ετών

• 53,85%: σπουδές θεωρητικών επιστηµών

• 83,08%:σπουδές ή επιµόρφωση σε ηλεκτρονική
µάθηση

• 41,54%: πιστεύει ότι έχει γνώσεις πληροφορικής σε
πάρα πολύ καλό βαθµό και 29,23% πολύ καλό

• 72,31%: δεν έχει εκπονήσει πρόγραµµα eTwinning



1ηΕβδοµάδα

Οι εκπαιδευόµενοι έγραψαν ότι:

• 64,15%: ήταν θετική πρόκληση ο διαγωνισµός

του κουίζ

• 62,27%: προτιµούν προκαθορισµένες

δραστηριότητες (Power Point)

• 75,48%: θα ήθελαν να ακουστούν

περισσότερες εµπειρίες για τη δράση eTwinning

• 90,57%: κατανοητή και ευχάριστη ύλη-πολύ

καλή η παρουσίασή της



• 94,34%: εκπαιδευτές διαθέσιµοι και ενθαρρυντικοί

• 79,25%: υπήρξαν σαφείς οδηγίες για τη συγκεκριµένη
εβδοµάδα

• 84,91%: ήταν ευχάριστος ο τρόπος παρουσίασης του
εκπαιδευτικού υλικού

• 58,50%: δε συµµετείχαν ιδιαίτερα σε συζητήσεις

• 45,28%: διαχειρίστηκαν το χρόνο τους σχετικά µε τις
απαιτήσεις του σεµιναρίου αποτελεσµατικά

• 69,01%: αφιέρωσαν από 2-5 ώρες για το σεµινάριο



2η Εβδοµάδα
Οι εκπαιδευόµενοι έγραψαν ότι:

• 25%: συνεργάστηκαν πολύ καλά µε την οµάδα

τους για τις εργασίες και 25% µέτρια

• 50%: θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση και στις

συζητήσεις των άλλων οµάδων

• 61,36%: προτιµούν να εργάζονται σε

προκαθορισµένο σχήµα (όπως π.χ. έτοιµα

PowerPoint)



• 75% προτιµούν τη συζήτηση από την ατοµική

κατάθεση απόψεων

• 65,91% θεωρούν πολύ δύσκολο να συντονιστεί

οµαδική εργασία on line

• 93,18% συµφωνούν ότι οι εκπαιδευτές ήταν

διαθέσιµοι

• 75% θεωρούν το περιεχόµενο της 2ης εβδοµάδας

αρκετά κατατοπιστικό

• 40,90% συµµετείχαν πολύ ικανοποιητικά στις

συζητήσεις

• 50,1% αφιέρωσαν από 2-5 ώρες στο σεµινάριο



Πρώτες διαπιστώσεις

Οι εκπαιδευόµενοι:

• Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από το περιεχόµενο και την

παρουσίαση της ύλης

• Οι περισσότεροι προτιµούν τις συνεργατικές

δραστηριότητες από τις ατοµικές αν και θεωρούν

δύσκολο το συντονισµό οµαδικών εργασιών on line

• ∆ιαθέτουν 2-5 ώρες την εβδοµάδα για το σεµινάριο

• Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τη διαθεσιµότητα και

την ανταπόκριση των εκπαιδευτών



eTwinning

Μπροστά από τις εξελίξεις!


