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Σχολική Μονάδα: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ - 1104012
Στόχος Βελτίωσης:

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που
συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό
διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας και της
υπευθυνότητας, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία. 

Οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό
έτος 2021-2022 στη σχολική μας μονάδα. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθούν δράσεις που θα
οδηγήσουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και του ευ ζην, θα
μπορέσουν να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν, να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της 
μαθησιακής κοινότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σχέδιο Δράσης: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα eTwinning
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής
διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο, καθώς και στο
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων στο σχολείο όπως είναι τα ευρωπαϊκά eTwinning
προγράμματα.

Η υλοποίηση των δράσεων αναμένεται να επηρεάσει την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, τον συντονισμό
της σχολικής ζωής, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τη δυναμική του σχολείου στην
ανάπτυξη υποστηρικτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή καινοτομιών.

Αξιοποιούνται αποτελέσματα δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο και
έχουν χαρακτήρα συμπληρωματικό με τις συγκεκριμένες δράσεις.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

 α. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις

β. Ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαμόρφωση εκ μέρους τους θετικής



στάσης απέναντι στις καινοτόμες δράσεις

γ. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα μέσω ιστολογίου στην eclass, blog
εκπαιδευτικών, της ιστοσελίδας του σχολείου, ηλεκτρονικής εφημερίδας σχολείου και ψηφιακού περιοδικού που
φιλοξενεί εργασίες αντίστοιχων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ( studentvoice.com)

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για Εθνικά και Ευρωπαϊκά Σχολικά προγράμματα.

 Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning, τη θεματολογία, τις συνεργαζόμενες χώρες, τις πόλεις και τους σκοπούς
των προγραμμάτων.

 β. Σχεδιασμός και οργάνωση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασμός, η διαδικασία έγκρισης
των σχεδίων και η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ακολουθούν τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο.  

γ. Ενημέρωση γονέων. Μέσω του έντυπου γονικής συγκατάθεσης για τη συμμετοχή του παιδιού. Ανακοινώσεις
μέσω της πλατφόρμας eclass για τα προγράμματα καθώς και συνεχή ενημέρωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 δ. Αξιοποιείται η προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών από τη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν αφορούν, μεταξύ άλλων: προγράμματα
διατροφικού περιεχομένου, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ασφάλεια στο διαδίκτυο,  δικτύωση και επικοινωνία
με άλλα σχολεία.

 ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.  Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης
στο τέλος του σχολικού έτους περιλαμβάνει: 

α) Ανάρτηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου β) Ανάρτηση δραστηριοτήτων
και αποτελεσμάτων στο ιστολόγιο της eclass.

γ) Ανάρτηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στo blog του εκπαιδευτικού.

δ)  Ανάρτηση δραστηριοτήτων στο ψηφιακό περιοδικό the studentvoice.com και στην ηλεκτρονική εφημερίδα του
σχολείου μαθητική πένα.

 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Διαδικασίες υλοποίησης Δράσεις / ενέργειες
1ο τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

2ο τρίμ.

Δεκ-Φεβ

 

3ο τρίμ.

Μαρ-Μαι

 

Ενημέρωση του συλλόγου γονέων για θέματα της σχολικής ζωής και τη
συνεργασία με το σχολείο.

Χ    

Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας Χ    



Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με τους
γονείς

Χ Χ Χ

Συμμετοχή του συλλόγου γονέων σε δράσεις της μαθητικής κοινότητας   Χ Χ

Παρακολούθηση- Ανατροφοδότηση της δράσης Χ Χ Χ

Αξιολόγηση της δράσης     Χ

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό

- O Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας,

- Ο Σύλλογος γονέων,

- Η μαθητική κοινότητα,

- Πρεσβευτές (Ambassadors)  eTwinning , στην περιοχή ευθύνης τους, που υλοποιούνται τα αντίστοιχα 
προγράμματα

2. Χρόνος

Το σχέδιο δράσης αναμένεται να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά
τη διάρκεια, το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων, τις ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών. Οι κύριες
δράσεις εντάσσονται εντός ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες
επιπρόσθετες ώρες εκτός ωραρίου σχολικού προγράμματος, που θα οριστούν κατόπιν συνεννοήσεων των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν εγγράφως την
άδεια τους για μια εξωσχολική δράση.

3. Υλικοτεχνική υποδομή

- Ιστοσελίδα του σχολείου,/ blog( μπλογκ), για την διάχυση των έργων  υπολογιστές ( αίθουσα πληροφορικής),
φωτοτυπικό μηχάνημα, εκτυπωτής,

- Αναλώσιμα υλικά,

- Αίθουσα συναντήσεων

- Αίθουσα προβολών ( προτζέκτορας)

 

4. Οικονομικοί πόροι

Κόστος αναλωσίμων υλικών. Οι επιμέρους δαπάνες εξαρτώνται από το είδος του προγράμματος ή της
καινοτόμου δράσης που έχει επιλεγεί και καλύπτονται με τρόπους που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιo.

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

-Ημερολόγια καταγραφής δραστηριοτήτων



-Δελτία ενημέρωσης έντυπα και ηλεκτρονικά

-Ερωτηματολόγια γονέων και εκπαιδευτικών

 -Google form( ερωτηματολόγια ) για την αξιολόγηση επιμέρων δραστηριοτήτων του έργου

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Για την επιτυχία της δράσης τίθενται οι παρακάτω στόχοι:

Στόχος 1:Η θετική στάση απέναντι στις καινοτόμες δράσεις και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στόχος 2: Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα

 

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Πραγματοποιείται τακτικά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ο έλεγχος του στόχου καθώς επίσης και η
αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των δραστηριοτήτων. Από την συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς διαπιστώνεται η επιτυχία του στόχου.
Σημαντική ένδειξη είναι και η επισκεψιμότητα στην σχολική ιστοσελίδα, στο ιστολόγιο και το blog όπου
δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα των δράσεων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή της δράσης και την τροποποιούν
εφόσον είναι απαραίτητο καθ’ όλη τη διάρκειά της, ώστε να βελτιώνονται άμεσα οι διαδικασίες και να
επιτευχθεί ο στόχος .

Παράλληλα ενεργοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες για να υπάρχει πλήρης επίτευξη του στόχου των
προγραμμάτων.

 

Α. Σχεδιασμός και οργάνωση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων

Με τις καταγραφές στο ημερολόγιο σχολείου  παρακολουθείται η δράση

 

Β. Ενημέρωση για τα Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων στους εκπαιδευτικούς.

 

Δ. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

Στα ημερολόγια των ομάδων εργασίας και στο ημερολόγιο του σχολείου παρακολουθείται η εξέλιξη των δράσεων
με την καταγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων.

Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας μπορούν να τροποποιήσουν τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της
κάθε δράσης, εφόσον είναι απαραίτητο για την βελτίωση του προγράμματος.

Ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικής δραστηριότητας.

 



Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Τα τρέχοντα eTwinning  προγράμματα  υλοποιούνται βάση του αρχικού τους προγραμματισμού.

Την τρέχουσα περίοδο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προγραμματισμένες αρχικές θεματικές ενότητες και προχωράμε
στην υλοποίηση των επόμενων.

Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα « Χαρτογραφώντας τη γνώση » οι μαθητές των τμημάτων του Α2 και Α3 του  3ου

Γυμνασίου Ορεστιάδας  σε συνεργασία με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων του 6ου Γυμνασίου
Πετρούπολης, του ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου Ώθησης Αττικής, του ΠΓΖΣΙ και του 4ΟΥ « Ηράκλειου»
Γυμνασίου Θήβας έχουν πραγματοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Οκτώβριος: Διαδικτυακό παιχνίδι Interland από τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Οκτώβριος-Νοέμβριος: Κουίζ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης.

Ιανουάριος: E-book με τίτλο « Οι δικές μας ιστορίες διαδικτύου».

Φεβρουάριος :Τηλεδιάσκεψη στις 08/02/2022 με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα πλαίσια της Ημέρας
Ασφαλούς διαδικτύου.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος: E-bookς με τίτλους  « Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων», « Ήθη και έθιμα των
Απόκρεων», « Ήθη και έθιμα του Πάσχα ».

Μάρτιος-Απρίλιος: Σε εξέλιξη η βιντεοπαρουσίαση και η ηχογράφηση με το Genially «Οι πόλεις μας».
 Διαδικτυακή συνάντηση με το ΠΓΖΣΙ, jigsaw – ψηφιακά παζλ.

Μάιος: βιντεοπαρουσίαση «Οι πόλεις μας», αποτίμηση έργου μέσω ερωτηματολογίου και Padlet, τελικό ebook,
διαδραστικός χάρτης, διάχυση έργου

 

Στο πρόγραμμα « Siamo quello che mangiamo» οι μαθητές του τμήματος του Α1 του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας
συνεργάζονται  με μαθητές της Ιταλίας , της Μάλτας και του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου. Με βάση τον
προγραμματισμό του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω δραστηριότητες:

Οκτώβριος: Βίντεο σε μορφή ντοκιμαντέρ για την παρουσίαση της πόλης τους και σε ομαδοσυνεργαστικό
έγγραφο google παρουσίαση.

Οκτώβριος: Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης
για τη δράση «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική ηλικία».

Νοέμβριος : Δημιουργία λογότυπου μέσω μεθόδου brainstorming και του wordart.

Δεκέμβριος: Βίντεο με χειρόγραφες κάρτες με ευχές στην αγγλική και ιταλική γλώσσα για τους εταίρους μας και
την ηχογράφηση των παραδοσιακών Πρωτοχρονιάτικων Κάλαντων.

Ιανουάριο: Φαγητό και γιορτές, δημιουργία ebook

 

Φεβρουάριος: Netiquette: Βίντεο με μαθητές του Α2 τμήματος για τους κανόνες καλής διαδικτυακής
συμπεριφοράς σε αγγλική και ιταλική γλώσσα.

Φεβρουάριος: Τηλεδιάσκεψη στις 08/02/2022 με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα πλαίσια της Ημέρας



Ασφαλούς διαδικτύου.

Μάρτιος: Μαζί για την Ειρήνη

Απρίλιος: Ανταλλαγή ευχών για το Πάσχα, δημιουργία μίνι λεξικού

Μάιος: βίντεο με συνταγές από άλλες χώρες και παρουσίαση φαγητών στην τάξη, διαδικτυακή συνάντηση, 
αποτίμηση, ερωτηματολόγιο, διάχυση έργου.

                                 

 

Οι δράσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου όπου μπορεί κάποιος να βρει και τον ιστότοπο με το
ημερολόγιο του προγράμματος  (https://twinspace.etwinning.net/197463, https://twinspace.etwinning.net/194678
), στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων σχολείων, στο ιστολόγιο του μαθήματος στην eclass, στο
ΠΣΔ,  και στο εκπαιδευτικό blog Buongiorno Italia.

Η δράση με τα ebooks των ήθη και εθίμων θα φιλοξενηθεί και στο ηλεκτρονικό περιοδικό the studentvoice και
‘Άδραξε’.

Τα μέσα υλοποίησης ήταν κυρίως ψηφιακής μορφής. Οι μαθητές για τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούν τo
twinspace. H επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών εκτός του σχολικού περιβάλλοντος γινόταν μέσω της
eclass και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, messenger και whatsApp.

Διάχυση έργων: Ιστοσελίδα σχολείου : http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1452, 
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1536, http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1476,

Εκπαιδευτικό blog: https://blogs.sch.gr/vakalantz/etwinning-programmata-sto-3o-gymnasio-orestiadas/, 
https://blogs.sch.gr/vakalantz/

Ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα: http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1474

The student voice : https://www.studentvoice.gr/copy-of-english-20-21-1-1

Δυτική όχθη: https://doxthi.gr/108112/6o-gymnasio-petroupolis-
etwinning/?fbclid=IwAR3SWGlJrDX4GxiAwAaFoL4uIaX6mR62Yp0G9_K5Jo97O3Uzg0oIKcIWD34

ΠΣΔ: https://www.sch.gr/ekpaideftiko-programma-etwinning-chartografontas-ti-gnosi/

Permissos: https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-
com/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-4%ce%bf-
%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-
%ce%b8%ce%ae%ce%b2%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5/

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες λόγω covid ο προγραμματισμός των προγραμμάτων κύλησε ομαλά. Έγινε μια
μικρή αναπροσαρμογή στη δομή του ενός , βάση αρχικού προγραμματισμού όμως που υπήρχε αυτή η δυνατότητα
δεν επηρέασε σε τίποτα τον τελικό στόχο και τα τελικά προϊόντα του έργου. Έχοντας ως επίκεντρο τον μαθητή
όλες οι επιλογές έγιναν με βάση την ηλικία, τις ανάγκες τους και πάντα σε διάλογο και συνομιλία μαζί τους
ώστε να γίνουν ενεργά μέλη αυτό των προγραμμάτων και όχι απλά διακπαιραιωτές.

https://twinspace.etwinning.net/194678
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1452
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Αποτελέσματα της Δράσης

Τα αποτελέσματα των δράσεών μας βρίσκονται όλα αναρτημένα στο Τwinspace ( 
https://twinspace.etwinning.net/197463  , https://twinspace.etwinning.net/194678), στην ιστοσελίδα του
σχολείου και στο εκπαιδευτικό blog Buongiorno Italia. Tα εργα μας αναρτήθηκαν σε ψηφιακά περιοδικά ( The
student voice, Άδραξε, permissos, Δυτική όχθη, ΠΣΔ εκπαιδευτικά θέματα).  Οι μαθητές αποτίμησαν οι ίδιοι τα
προγράμματα και τις δράσεις , τα οποία με βάση τα αποτελέσματα , τη συμμετοχή , είναι απόλυτα επιτυχημένα. 
Η αποτίμηση έγινε με καταιγισμό ιδεών , brainstorming, με  google forms και η παρουσίασή τους με google slides
και η τελικά παρουσάση βρίσεκται στην αντίτοιχη σελίδα της σχολικής ιστοσελίδας.

Οι μαθητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο και δράση. Ανέπτυξαν δεξιοτήτες του 21ου αιώνα. Καλλιέργησαν την κριτική 
σκέψη, πρωτοβουλία, συνεργασία, επικοινωνία, της ευαισθητοποίησης και της ενσυναίσθησης.  Ενεργοποίηση 
μαθητών στη συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η άψογη συνεργασία με την πληροφορικό του σχολείου και η γενική πρόσβαση των μαθητών στο εργαστήριο
διευκόλυνε πολύ την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων υλοποιήθηκε
στο σχολείο. Η συνεργασία, η διάθεση και η δημιουργία των μαθητών, που ακούραστα συμμετείχαν με μεγάλη
προθυμία.  Ο επιπλέον προσωπικός χρόνος που αφιερώθηκε στα προγράμματα, σην επιμόρφωση σεμιναρίων,
webinars βοήθησε  σίγουρα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και στην επιτυχημένη εκβασή τους. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Κάποιες δυσκολίες λόγω συνθηκών covid, λόγοι υγείας και αλλαγή φυσικού προσώπου της ομάδας.  Τα
γεγονότας αυτά δεν επηρέασαν τις ομάδες και το έργο ούτε τις δράσεις μας γενικότερα. Δυσκολίες στον χρόνο
υλοποίησης δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα, οι μαθητές δούλεψαν με μεράκι και ενθουσιασμό.

Επίσης να σημειωθεί ότι υπήρξε μεγάλος φόρτος εργασίας.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Παρήχθησαν βίντεο , ιστορίες , βιντεοπαρουσιάσεις με ηχογράφηση, λογότυπα, δημοσκοπήσεις, ηλεκτρονικά
βιβλία (e-books), ερωτηματολόγια, παιχνίδια (κουίζ, μνήμης). Όλα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
σχολείου και στις αντίστοιχες όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου,
το ηλεκτρονικό περιοδικό The student voice και το blog Buongiorno Italia, την ηλεκτρονική εφημερίδα permissos
και Δυτική Όχθη και στο Πανελλη΄νιο Σχολικό Δίκτυο στα εκπαιδευτικά θέματα.
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Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Θα γίνει ενημέρωση και επιμόρφωση της μαθητικής κοινότητας για τα  υλοποιούμενα προγράμματα.
Παρακολουθήθηκαν webinars από τους πρεβευτές των ομόνυμων eTwinning προγραμμάτων, το 7ο Πανελλήνιο 
Διαδικτυακό Συνέδριο Etwinning και δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς eTwinning με σκοπό της
δράσης να είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning  με στόχο
την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση
έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν μπορούν να εφαρμοστούν και να ενταχθούν στα μαθήματα. Ολιστικές
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με καινοτόμες πρακτικές όπως κουίζ, βίντεο, εργασίες, καινούρια ψηφιακά
εργαλεία. Ο μαθητής ξεφεύγει από το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, κριτική
ικανότητα και σκέψη, τον ψηφιακό γραμματισμό. Δραστηριοποιείται μέσα από τις δράσεις και αναλαμβάνει
ενεργό ρόλο.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Πραγματοποιούνται συνεχώς επιμορφώσεις, webinars, συνέδρια που αφορούν στα eTwinning προγράμματα που
βοηθούν και εξελίσσουν τον συμμετέχοντα. Η συμμετοχή όλων μας είναι κρίνεται χρήσιμη και ωφέλιμη.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Το εθνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεχιστεί και να θέσει στόχους προς υλοποίηση και άλλες θεματικές
ενότητες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας. Επίσης να υλοποιηθούν προγράμματα eTwinning με τα
εργαστήρια δεξιοτήτων ή άλλα μαθήματα. Μπορέι να θέσει τη βάση για τη δημιουργία και ενίσχυση πολλών
άλλων δράσεων.
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