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Ανακοίνωση για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Οnline Εκδηλώσεις Μάθησης eTwinning (Online
Learning Events).

Οι Εκδηλώσεις Μάθησης eTwinning είναι σύντομης διάρκειας εντατικά online μαθήματα, που
προσφέρουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ικανότητές και γνώσεις τους σε
θέματα εκπαιδευτικής φύσεως. Κάθε Εκδήλωση περιλαμβάνει δραστηριότητες και ανταλλαγή
απόψεων περιορισμένης διάρκειας 4-5 ημερών. Στη συνέχεια ακολουθούν 4-5 ημέρες προσωπικής
εργασίας με βάση τις απαιτήσεις του εμπειρογνώμονα που συντονίζει την εκδήλωση. Το υλικό
βρίσκεται online και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε αυτό όποτε το επιθυμούν.

Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μάθησης:
Οι Οnline Eκδηλώσεις Μάθησης οργανώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης eTwinning (CSS)
της ΕΕ. Υπάρχει καθορισμένος αριθμός θέσεων για κάθε χώρα ανά σεμινάριο και η επιλογή των
συμμετεχόντων γίνεται από το CSS, στις Βρυξέλλες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο όσοι
έχουν εγγραφεί στο eTwinning. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής για κάθε εκδήλωση, περίπου μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ο σύνδεσμος
της αίτησης βρίσκεται στο eTwinning Live του κάθε εκπαιδευτικού, αρκεί να συμπληρώσει το online
έντυπο.
Σημειώνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση των Εκδηλώσεων Μάθησης προβλέπει την έκδοση
πιστοποιητικού παρακολούθησης από το CSS, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του
εκπαιδευτικού.
Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης παροτρύνει τους Κύπριους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στις Online Εκδηλώσεις Μάθησης eTwinning, που διοργανώνει το CSS.
Ακολουθεί κατάλογος με τις Οnline Εκδηλώσεις Μάθησης για τo 2017:

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2, 1090 Λευκωσία, Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωσία, Τηλ. 22448888, Φαξ. 22678787
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy, Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@llp.org.cy

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
 2 – 13 Οκτωβρίου 2017, “Future School - Trends and Challenges”
Εκπαιδευτές: Tiina Sarisalmi
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 25.09.2017
Oι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τα
γνωρίσματα ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, για τις νέες τάσεις και τις
προκλήσεις στη διδασκαλία. Στην εκδήλωση θα συζητηθεί το πώς η μελλοντική εκπαίδευση θα
πρέπει να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και πως μπορεί να εμπνευστεί από νέες
καινοτόμες πρακτικές.
 16 – 30 Οκτωβρίου 2017, “Cyberbullying: When the virtual threat becomes real”
Εκπαιδευτές: Sonia Seixas
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 09.10.2017
Η εκδήλωση αυτή θα εστιάσει στις διαφορές και ομοιότητες του σχολικού εκφοβισμού και του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και η
αντιμετώπιση του, εστιάζοντας σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις γύρω από αυτό το θέμα.
 6 – 19 Νοεμβρίου 2017, “Values-based education in daily teaching and project work”
Εκπαιδευτές: Adam Stępiński
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 30.10.2017
Η εκδήλωση αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση των κοινωνικών αξιών κατά τη
διδακτική πράξη. Στόχος της εκδήλωση μάθησης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μια
εκπαιδευτική προσέγγιση που προωθεί και ενσωματώνει κοινωνικές και ηθικές αξίες,
επιφέροντας πολλά οφέλη στην καθημερινή διδασκαλία και στη διεκπεραίωση έργων
eTwinning. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα συζητηθούν τρόποι και εργαλεία για την επίτευξη
του στόχου αυτού.
 6 – 16 Νοεμβρίου 2017, “Developing educational training activities for marginalized
students”
Εκπαιδευτής: Nektaria Palaiologou
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 30.11.2017
Η εκδήλωση μάθησης θα παρουσιάσει εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Προδημοτικής και
Δημοτικής) με σκοπό την ένταξη μαθητών-προσφύγων στην καθημερινή ζωή του σχολείου.

 7 – 20 Νοεμβρίου 2017, “Active digital Citizenship - Meeting the Challenges”
Εκπαιδευτής: Kooperative Berlin
Γλώσσα: Γερμανικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning που μιλούν Γερμανικά
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 1.11.2017
Η εκδήλωση αυτή επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Πώς μπορούν τα σχολεία να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενεργών και «ψηφιακών» πολιτών; Η εκδήλωση θα
παρουσιάσει εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες αποδείχτηκαν αποτελεσματικές.
 27 Νοεμβρίου 2017 – 15 Δεκεμβρίου, “Collaborative learning and teaching: from theory to
practice”
Εκπαιδευτές: Anna Laghigna, Viola Pinzi
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 20.11.2017
Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης. Θα παρουσιαστούν
πρακτικές που επικεντρώνονται σε συνεργατικές δραστηριότητες και προσεγγίσεις, όπως
αυτές των MOOCs και του CO-LAB project.

 4 – 15 Δεκεμβρίου 2017, “Codage et apprentissage /Coding and Learning”
Εκπαιδευτές: João Torres & Miguel Figueiredo
Γλώσσα: Γαλλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning που μιλούν Γαλλικά
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 27.11.2017
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως οι γλώσσες προγραμματισμού και τα
εργαλεία πληροφορικής θα συμβάλουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Θα δοθεί η ευκαιρία
στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημαντικότητα διαφόρων
εργαλείων προγραμματισμού και να τα εφαρμόσουν σε eΤwinning έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
eTwinning: http://bit.ly/2fyxMIM. Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
22448860/22448888 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nhadjicharou@llp.org.cy

