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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning 

για την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 
 

 
 

Η Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ eTwinning προςφζρει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ 
γονείσ των μακθτϊν 4 διαδικτυακά μακιματα, MOOCs, για να τουσ βοθκιςουν με τθν εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, τϊρα που τα Γυμνάςια και τα Λφκεια ζκλειςαν. 

Τα ςεμινάρια είναι δωρεάν με ελεφκερθ πρόςβαςθ για όλουσ.  

Τα ςεμινάρια αυτά δεν είναι από τα 10 on line ςεμινάρια που προςφζρει το eTwinning, τα 
οποία ςυνεχίηουν κανονικά και τα παρακολουκοφν 10.000 περίπου εκπαιδευτικοί.  
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Εξ' αποςτάςεωσ εκπαίδευςη - Εργαλεία επικοινωνίασ - Εργαλεία 

ςυνεργαςίασ - Συμβουλζσ 

Το διαδικτυακό μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και ταχεία επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ εργαλείων εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να 
υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί για τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τουσ 
από το ςπίτι. 

Στο μάκθμα αυτό παρουςιάηονται εργαλεία ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ. 
Περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα εργαλεία από το Υπουργείο Παιδείασ αλλά και εργαλεία 
τα οποία χρθςιμοποιοφν τα ςχολεία.  

Το διαδικτυακό μάκθμα περιλαμβάνει: 

Οδηγίεσ για την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 

Συμβουλζσ για την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 

Πλατφόρμεσ ςφγχρονησ τηλεκπαίδευςησ 

 WebEx meeting - Πλατφόρμα Τθλεδιάςκεψθσ 

 Ζωντανά Ηλεκτρονικά Μακιματα από το ΠΣΔ (Lessons sch.gr) 

 Τθλεδιαςκζψεισ από το ΠΣΔ (Meeting.sch.gr) 

 Skype 

Πλατφόρμεσ αςφγχρονησ τηλεκπαίδευςησ 

 Ηλεκτρονικι τάξθ (e-class) από το Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (Μζροσ Α’, Β’) 

 Ψθφιακι Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα e-me 

 Πλατφόρμα Τθλεκπαίδευςθσ Moodle (Μζροσ I, ΙΙ, III, IV,V) 

 Edmodo (Μζροσ Α, Β) 

 Google Classroom 

Βοηθητικά Εργαλεία τηλεκπαίδευςησ 

 Remind - Επικοινωνιςτε με τουσ μακθτζσ ςασ 

 Doodle – Προγραμματιςμόσ εκδθλϊςεων 

 Ψθφιακόσ αςπροπίνακασ 

Μπορείτε να το δείτε από εδϊ https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221 .  

  

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221
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«Ηλεκτρονική τάξη - e class» 

Το διαδικτυακό μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και ταχεία επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν χριςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ τάξθσ - e class» του Πανελλινιου Σχολικοφ 
Δικτφου και πωσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςτθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, 
προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί για τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ των 
μακθμάτων τουσ από το ςπίτι. 

Τα περιεχόμενα του ςεμιναρίου είναι: 

Τι είναι η η-τάξη; 

Σφνδεςη με την η-τάξη 

Δημιουργήςτε το δικό ςασ μάθημα 

Προςθήκη υλικοφ ςτο μάθημά ςασ 

Δημιουργία άςκηςησ και ειςαγωγή ερωτήςεων 

Βαθμολόγιο 

Βιβλίο Φλησ 

Μπορείτε να το δείτε από εδϊ https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4223 .  

«Κοινότητεσ & Ιςτολόγια ςτο ΠΣΔ» 

Το διαδικτυακό μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και ταχεία επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν χριςθ των blogs του Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου και πωσ κα 
μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςτθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, προκειμζνου να 
υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί για τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τουσ 
από το ςπίτι. 

Τα blogs ςτο ΠΣΔ είναι ζνασ αςφαλισ τρόποσ αςφγχρονθσ επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ. 
Είναι ζνα αςφαλζσ περιβάλλον αφοφ μποροφν να ςυμμετζχουν είτε όλοι είτε μόνο χριςτεσ 
του ΠΣΔ. Μποροφμε να "ανεβάςουμε" εκπαιδευτικό υλικό αλλά και να επικοινωνοφμε με 
τουσ μακθτζσ μασ.  

Μπορείτε να το δείτε από εδϊ https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4222 .    

  

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4223
https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4222
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Οδηγίεσ για Γονείσ: "Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη ςτο ςχολείο: 

Εργαλεία - Συμβουλζσ - Ψυχολογική υποςτήριξη μαθητών" 

 

Το ςεμινάριο αυτό απευκφνεται ςε όλουσ τουσ γονείσ, ιδιαίτερα των μικρϊν μακθτϊν, που 
κζλουν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ, ςε περίπτωςθ που ςτο ςχολείο τουσ ι ςτο τμιμα 
τουσ υπάρχει πρόβλθμα και κα χρειαςτεί θ εφαρμογι τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Για το ςεμινάριο αυτό ςυνεργάςτθκαν θ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ eTwinning με τθν 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νοτίου 
Αιγαίου.  

Περιλαμβάνει: 

 Χριςιμεσ ςυμβουλζσ για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ των παιδιϊν τουσ. 

 Οδθγίεσ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τθ WebEx. 

 Οδθγίεσ χριςθσ των αςφγχρονων πλατφορμϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που προτείνει το 

ΥΠΑΙΘ, τισ «e-class» και «e-me». 

 Περιγραφι του εκνικοφ αποκετθρίου ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ «Φωτόδενδρο». 

 Τισ υπθρεςίεσ τθλεδιάςκεψθσ του Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου. 

 Οδθγίεσ χριςθσ για άλλεσ πλατφόρμεσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

που χρθςιμοποιοφν κάποια ςχολεία. 

Το ςεμινάριο είναι διακζςιμο για όλουσ, χωρίσ κωδικοφσ. Μπορείτε να το δείτε από εδϊ 
https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242  

Όλα τα διαδικτυακά μακιματα είναι προςβάςιμα από όλουσ τουσ επιςκζπτεσ, δθλαδι δεν 
χρειάηονται κωδικοί για να προςπελαςτεί και είναι ανοιχτζσ όλεσ οι ενότθτεσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ  ι ο γονζασ μακθτι, μπορεί να ανοίξει και να διαβάςει τισ ενότθτεσ που 
πιςτεφει ότι μποροφν να τον βοθκιςουν. Δθλαδι δεν διαβάηονται ςειριακά, αλλά 
διαβάηουμε ότι μασ είναι χριςιμο.  

 

Για τθν Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ eTwinning 

Ο Υπεφκυνοσ των ςεμιναρίων 

Νίκοσ Τηιμόπουλοσ 

ntzimop@sch.gr     

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242
mailto:ntzimop@sch.gr

