Ημερίδα:«Παραδείγματα σύμπραξης και καλής συνεργασίας στην
ευρωπαϊκή δράση eTwinning»
Σημαντικές διευθύνσεις:
1.
Η Δημόσια διαδικτυακή πύλη (Portal): http://www.etwinning.net/
Η ελεύθερη και ασφαλής πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, για να συνδεθούν, να αναπτύξουν
συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες στην Ευρώπη:

2.

Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης: http://www.etwinning.gr/

Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) με
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.
ΤοDesktop: http://desktop.etwinning.net/home
Αφού εγγραφείτε στο eTwinning θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Desktop. Εκεί
μπορείτε να αναζητήσετε συνεργάτες, να επικοινωνήσετε με ομότιμους από
ολόκληρη την Ευρώπη, να κάνετε την εγγραφή των έργων και άλλα.
4.
ΤοTwinspace:http://twinspace.etwinning.net
Είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας με τους εταίρους, ένα εργαλείο στο
οποίο έχετε πρόσβαση αφού εγκριθεί η εγγραφή του έργου σας από την Εθνική
Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της χώρας σας.
Υποστήριξη:
http://www.etwinning.net/el/pub/get_support/guidelines.htm
http://www.etwinning.net/el/pub/discover/tools.htm




Εύρεση ενός eTwinning συνεργάτη (EL - PDF)
Πώς να κάνετε την εγγραφή ενός έργου (EL - PDF)
TwinSpace για Αρχάριους (EL - PDF)

Εμπνευστείτε:
1. Πακέτα: http://www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits.cfm
2. Ενότητες:http://www.etwinning.net/el/pub/collaborate/modules.
htm
3. Γκαλερί έργων:
http://www.etwinning.net/el/pub/collaborate/project_gallery.cfm
4. Σχολεία που Βραβεύθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας,
Οκτώβριος 2014
http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/schools_awarded_the_europeanq.htm#c300

5. Παραδείγματα Καλής Πρακτικής 2012
http://issuu.com/hellenic_etwinning/docs/etwinning_2012_good
practices
6. Παραδείγματα Καλής Πρακτικής 2013
http://issuu.com/hellenic_etwinning/docs/etwin_entypo_issuu
Σημαντικό: netiquette!
Κανόνες προκειμένου να διατηρήσουμε το eTwinning αξιόπιστο και
ασφαλές.
http://desktop.etwinning.net/files/desktop/resources/5/55/955/43955/etw
inning_netiquette.pdf
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Συμβουλές
πώς
να
εμπλέξετε
τους
http://www.etwinning.net/el/pub/discover/pupils_corner.htm

μαθητές:

Επιμόρφωση-Επαγγελματική ανάπτυξη
http://www.etwinning.net/el/pub/progress.htm
Αναγνώριση - Ετικέτες Ποιότητας -Βραβεία
http://www.etwinning.net/el/pub/progress/awards/quality_labels.htm
Διαδικτυακά συνεργατικά εργαλείαWeb 2.0:
http://www.etwinning.gr/support/2014-01-29-18-35-59
http://www.etwinning.net/el/pub/discover/tools/more_tools.htm
α. Εργαλεία Web 2.0 με τα οποία μπορούν τα σχολεία να συμπράξουν:










Δημιουργία
αφίσας-παρουσίασης:
glogster,
glogsterEdu,
thinglink,
postermywall
Δημιουργία κοινόχρηστου πίνακα: padlet, RealTimeBoard
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου:issue, flipsnack, slipp.it
Δημιουργία κοινόχρηστων παρουσιάσεων: prezi
Δημιουργία κοινόχρηστων παρουσιάσεων-οργάνωση έργου: popplet,
pearltrees
Δημιουργία online ερωτηματολογίου: surveymonkey, answergarden,
tricider (δυνατότητα να ψηφίσεις)
Δημιουργία quiz: kahoot, Blubbr
Οργάνωση- Προγραμματισμός έργου: mind42, spicynodes, text2mind,
padlet, popplet,bubbl.us, googleDocs
Δημιουργία ιστορίας:storybird

β. Διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0

















Δημιουργία avatar: voki
Δημιουργία εικόνας που μιλάει: fotobabble, vocaroo
Δημιουργία ιστορίας με εικόνες και ήχο: Utellstory
Δημιουργία παρουσιάσεων: slideshare, haikuDeck, prezi
Δημιουργία σύννεφων λέξεων: Wordle, tagxedo
Δημιουργία κολάζ, video, slideshow: kizoa, pizap, picturetrail, photosnack,
screenr
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας: pixlr, Microsoft Picture Manager
Επεξεργασία φωτογραφιών: GIMP 2,Microsoft Picture Manager
Εργαλείο τηλεδιάσκεψης: skype, oovoo
Εργαλείο ηχογράφησης: audacity
Δημιουργία video: Windows Live Movie Maker, wevideo
Δημιουργία σεναρίων με comics: toondoo, pixton, animoto, goanimate,
Powtoon, dvolver
Free music:freemusic.cz,jamendo.com,opsound.org,incompetech.com,
findsounds.com, classiccat.net, cayzland-music.de, freemusicarchive.org,
partnersinrhyme.com
Εργαλείο
για
να
μεταμορφώσεις
πίνακες
ζωγραφικής:superlame,lunapic,Psykopaint
Online πλατφόρμα για μουσεία, δημιουργία της δική σου gallery: Google
Cultural Institute και GoogleArtProject
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