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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ EΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Παναγιώτα Καρκαλέτση
Τηλέφωνο: 210 3443179
E-mail: pkarkaletsi@minedu.gov.gr

Βαθ. Προτερ: Επείγον

Μαρούσι,  24.03.2022
Αριθ. Πρωτ.:33525 /Η1

Προς:

-Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρώτο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC) του Εθνικού 
Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning με θέμα: «eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: 
Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

Σχετικά: 
1. Το υπ’ αριθ. 130715/14.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΡΩΡ46ΜΤΛΗ-9Υ2) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και 

υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022»
2. H υπ’ αριθ. 1614/Υ1/08.01.2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 8/10.01.2020)

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας 
ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δράσης «Αξιοποίηση του eTwinning κατά την Εφαρμογή των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης «eTwinning» υλοποιεί το 
πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με θέμα «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: 
Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων». 

Το μάθημα θα υλοποιηθεί από τις 28 Μαρτίου 2022 έως και τις 3 Μαΐου 2022 μέσω της πλατφόρμας 
http://mooc.etwinning.gr/.

 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 εν θέματι μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα «MOOC» δεν απαιτείται 
προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση «eTwinning». Ωστόσο, οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν:
 Βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», είτε μέσω της παρακολούθησης του 

σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος του Ι.Ε.Π., είτε μέσω της εμπειρίας που απέκτησαν από την 

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
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002
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εφαρμογή της δράσης στους μαθητές τους κατά το προηγούμενο (πιλοτικό) ή κατά το τρέχον 
σχολικό έτος.

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπολογιστή.
 Βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερις (4) εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος μελέτης που απαιτείται για 
το πρόγραμμα είναι περίπου πέντε (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.

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

Επισημαίνονται οι κάτωθι σημαντικές ημερομηνίες:
 28 Μαρτίου 2022:  Έναρξη μαθήματος.
 3 Μαΐου 2022: Λήξη μαθήματος.
 10 Μαΐου 2022: Έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα έως και τις 3 Απριλίου 2022. 
Για την εγγραφή στο μάθημα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εγγραφή στην πλατφόρμα: http://mooc.etwinning.gr/.
2. Επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
3. Σύνδεση στην πλατφόρμα http://mooc.etwinning.gr/ και εγγραφή στο μάθημα «eTwinning & 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων».

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των οικείων ΠΔΕ)
3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
4. Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας/ Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
5. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
6. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

ΚΟΙΝ.: Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υφυπουργού, κας Ζέττας Μ. Μακρή
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα A/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 Γ.Δ. Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε./ Δ/νση Ευρ. Θεμ. & Διεθ. Σχ., Τμ. Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

http://mooc.etwinning.gr/
http://mooc.etwinning.gr/
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