
Η συνεισφορά του eTwinning στην 

εκπαιδευτική κοινότητα στην εποχή 

του Covid-19. Η επόμενη μέρα. 

Προτάσεις. 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου  

Τζιμόπουλος Νίκος 

ΕΥΥ eTWINNING 



Εικονικές κοινότητες 

πρακτικής εκπαιδευτικών 

 Εικονική κοινότητα πρακτικής είναι μια ομάδα εκπαιδευτικών 
που δημιουργείται (ενώνονται) από την ανάγκη να 
επικοινωνήσουν με σκοπό  να υποστηρίξουν ο ένας τον 
άλλο (αλληλεπιδράσουν) για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στον κοινωνικό τους 
(εργασιακό) χώρο, να συνεργάζονται και να οδηγούνται σ’ 
ένα κοινό σκοπό (στόχο).  

 Τα προβλήματα αυτά, τα οποία είναι κοινά, μπορεί να είναι 

επαγγελματικά, κοινωνικά, διαχείρισης του ελεύθερου 
χρόνου. Μοιράζονται τους αμοιβαία καθορισμένους 
στόχους, τις πρακτικές, τις πεποιθήσεις, εμπειρίες, γνώση, 
προβλήματα, ενδιαφέροντα, ένα πάθος και τους όρους 
λειτουργία της. 

 



Η e κοινότητα  των online σεμιναρίων του 

eTwinning 

 Αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Θεωρήθηκε ως αποτελεσματικότερη η μάθηση που 

επιτυγχάνεται από ένα συνδυασμό τόσο 

ασύγχρονων (Μoodle) όσο και σύγχρονων 

μεθόδων διδασκαλίας (με εργαλεία όπως το Big 

Blue Button)  

 Βασίστηκε στην Κοινότητα Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου και της Κοινότητας 

eTwinning  



Μοντέλο Επιμόρφωσης 

Είναι οργανωμένη σε ομόκεντρους κύκλους 

 Κεντρική ομάδα διαχείρισης 

 Ομάδα συντονιστών επιμορφωτών 

 Ομάδα υποστήριξης Forums 

 Ομάδα επιμορφωτών 

 Επιμορφούμενοι 



Σεμινάριο Εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί

 e-τάξεις 2010 -2020 

 

 
 2019 - 2020 6653   377 

 2018 - 2019 6475  340 

 2017 - 2018 4000  200 

 2016 - 2017 1113   54 

 2105 - 2016 970 48 

 2014 - 2015 859 43 

 2013 - 2014 860 40 

 2012 - 2013 579 35 

 2011 - 2012 200 25 

 2010 - 2011 40 8 

 Σύνολα 21749 1170 

 



Τίτλοι σεμιναρίων 

1. Πλατφόρμεσ ηλεκτρονικήσ μάθηςησ - Εργαλεία παραγωγήσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ - Εργαλεία 
επικοινωνίασ 

2. Εργαλεία επεξεργαςίασ πολυμζςων - Εργαλεία παραγωγήσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

3. Εργαλεία δημιουργίασ ιςτοτόπων - υνεργατικά και υποςτηρικτικά εργαλεία 

4. Διαδικτυακζσ εκπαιδευτικζσ κοινότητεσ και αξιοποίηςη μαθηςιακϊν αντικειμζνων 

5. Δημιουργικό και αςφαλζσ διαδίκτυο - Αξιολόγηςη και ανάπτυξη κριτικήσ ςκζψησ για το ψηφιακό 
περιεχόμενο 

6. Αξιοποίηςη των κινητϊν ςυςκευϊν (Tablets και κινητά τηλζφωνα) ςτην διδαςκαλία μαθημάτων 

7. Προγραμματιςμόσ Scratch και Εκπαιδευτική Ρομποτική 

8. Εκπαιδευτική ρομποτική με το Thymio 

9. Εκπαιδευτική ρομποτική με το Raspberry 

10. Εκπαιδευτική ρομποτική με το Arduino 

11. Επιμόρφωςη επιμορφωτϊν από απόςταςη 

 



Σεμινάρια 2019 - 2020 

 

Μετά το κλείσιμο των σχολείων απλά συνέχισαν 
να λειτουργούν, χωρίς καμία αλλαγή 

7.500 εκπαιδευτικοί 

340 επιμορφωτές, 340 e τάξεις 

10 εξαμηνιαία σεμινάρια 

Θέματα: αξιοποίηση στην διδασκαλία web 2.0 
εργαλείων, κινητών συσκευών, εκπαιδευτική 

ρομποτική (thymio, arduino, raspberry) 



Μάρτιος 2020 

Αμέσως μετά το κλείσιμο 

των σχολείων τι έκαναν  οι 

εκπαιδευτικοί που είναι στην 

δράση eTwinning; 



e Κοινότητα eTwinning 

 28350 εκπαιδευτικοί 

 8661 σχολεία 

 Απλά συνέχισαν να υλοποιούν τα έργα  

 τις συνεργασίες μεταξύ των σχολείων 

 Ακυρώθηκαν όλες οι F2F συναντήσεις, 

σεμινάρια και συνέδρια και έγιναν e 

 Η Κοινότητα Πρακτικής eTwinning είναι η 

μεγαλύτερη και πιο δυναμική κοινότητα στην 

Ελλάδα η οποία επιμορφώνεται συνεχώς 

αλλά και αξιοποιεί τις ΤΠΕ στο σχολείο 

 

 



Σεμινάρια 2019 - 2020 

 

Μετά το κλείσιμο των σχολείων απλά 

συνέχισαν να λειτουργούν, χωρίς καμία 

αλλαγή 

7.500 εκπαιδευτικοί 

340 επιμορφωτές, 340 e τάξεις 

10 εξαμηνιαία σεμινάρια 

Θέματα: αξιοποίηση στην διδασκαλία web 

2.0 εργαλείων, κινητών συσκευών, 

εκπαιδευτική ρομποτική (thymio, arduino, 

raspberry) 



MOOCs μέσα στην κρίση 

Λίγες μέρες αφού έκλεισαν τα σχολεία η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στo πλαίσιo 
της δράσης «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning» ανακοινώνει τα  παρακάτω διαδικτυακά μαθήματα, 
τα οποία μέχρι την  28/6/2020 είχαν μοναδικούς Χρήστες (με βάση την IP): 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας – 
Συμβουλές : 22300 

 Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ : 3339 

 Ηλεκτρονική τάξη - e class : 9807 

Τα σεμινάρια αυτά είναι ανοιχτά και έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί, χωρίς κωδικούς, 
αλλά και χωρίς διάδραση  

 



Webinars: Πραγματοποιήσαμε 

webinars 

 την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα: 
«Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα 
τάξης τον καιρό του Covid-19», το οποίο παρακολούθησαν 2000 περίπου 
εκπαιδευτικοί 

 Την Τρίτη16 Ιουνίου 2020 το webinar  «Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές 
δυνατότητες του σχολείου στην Ελλάδα» το οποίο παρακολούθησαν 1.700 
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού, σε συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Joint 
Research Centre 



 έχει εγκρίνει την δώδεκα (12) νέα έργα με θέμα τον Covid-19 για την 
υλοποίηση των οποίων συνεργάζονται 372 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη 

 έχει εγκρίνει την εγγραφή 382 νέων εκπαιδευτικών και 214 νέων σχολικών 
μονάδων στην πλατφόρμα του eTwinning από τις 11 Μαρτίου 2020 
(τελευταία ενημέρωση 26.04.2020) 

 υποστηρίζει καθημερινά και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν 
να υλοποιούν έργα eTwinning στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 



Αξιολόγηση των δράσεων 

 



Δείγμα 

 Η κοινότητα eTwinning και συγκεκριμένα οι eTwinners 

που παρακολούθησαν την σχολική χρονιά 2019 – 2020 

τα on line σενμινάρια 

 Το συμπλήρωσαν 1.076 εκπαιδευτικοί 



 Ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου 

 3 βασικές ενότητες 

 Τι χρησιμοποιούσατε πριν την κρίση, κατά την διάρκειά 

της και τι θα κρατήσετε μετά 



Γενικά στοιχεία 





















Εμπειρία στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση πριν την κρίση 

 



























Εμπειρία στην εξ αποστάσως 

εκπαίδευση κατά την 

διάρκεια της κρίσης 

















Σύγκριση πριν και μετά 











































Εμπειρία στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μετά την κρίση. Τι 

κρατάμε, τι απορρίπτουμε 





Δυσκολίες που αντιμετωπίσατε 

κατά την διάρκεια της κρίσης 



Εμπειρία από την περίοδο της 

κρίσης 









Συμπέρασμα 

 Οι eTwinners ήταν έτοιμοι για την πρόκληση του 
κλεισίματος των σχολείων 

 Το eTwinning στάθηκε δίπλα στους εκπαιδευτικούς σε όλη 

την διάρκεια της περιόδου αυτής 

 Το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί δια ζώσης 

 Η εξ αποστάσεως ήλθε για να μείνει και θα στηρίζει με 
ασύγχρονο τρόπο την δια ζώσης διδασκαλία 



Ευχαριστώ πολύ για 

την προσοχή σας 


