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Και φέτος η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning διοργάνωσε στην  

Πάτρα, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «*Αξιοποίηση των ΤΠΕ και της  

ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράµµατα για την Πρωτοβάθµια και  

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση*». Περισσότεροι των 420 συνέδρων, εκπαιδευτικοί  

από την Ελλάδα, συµµετείχαν στις εργασίες του, ενώ παρουσιάστηκαν 70  

εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, 13 workshops µε ενεργό συµµετοχή, 6  

κεντρικές εισηγήσεις και αντίστοιχες προσκεκληµένες οµιλίες. ∆ελτίου  

Τύπου  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε µε σύντοµη οµιλία ο Περιφερειακός  

∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.  

Νωρίτερα ο Νίκος Τζιµόπουλος, µέλος της ΕΥΥ, εκφώνησε σύντοµο χαιρετισµό  

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Περιφερειακός  

∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  

Παναγιώτης Πετρόπουλος παρουσίασε τα "/Κέντρα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής  

και Προγραµµατισµού, από την ιδέα στην υλοποίηση/" ενώ ο ∆ρ. Μιχάλης  

Παρασκευάς, υπεύθυνος της δράσης, έκανε την κεντρική εισήγηση µε θέµα  

την ψηφιακή ιθαγένεια: "/Πώς η δράση////eTwinning////συντελεί στη  

διάπλαση της επόµενης γενιάς ενεργών και ψηφιακά εγγράµµατων πολιτών/".  

Ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, συνεργάτης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και  

Θρησκευµάτων εισηγήθηκε "/Πώς το ανοιχτό λογισµικό, το ανοιχτό  

περιεχόµενο και το ανοιχτό υλικό συµβάλλουν στη βελτίωση της  

εκπαιδευτικής διαδικασίας/", ολοκληρώνοντας την πρώτη µέρα. 

 

Το συνέδριο κορυφώθηκε το Σάββατο 26/11/2016 µε τις εργασίες του  

παράλληλα στο ξενοδοχείο Αστήρ, καθώς και στο Επιµελητήριο Αχαΐας µε  

επιµορφωτικές συνεδρίες εργαστηριακού χαρακτήρα (workshops) και  

παρουσιάσεις - οµιλίες µε άξονα τη ροµποτική, τις τεχνολογίες του  

µέλλοντος και πως µπορούµε να προετοιµάσουµε τα παιδιά µας για αυτές,  

καθώς και ευκαιρίες δωρεάν επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 

 

Οι πρεσβευτές της δράσης στήριξαν επίσης το συνέδριο, το οποίο  

ολοκλήρωσε τις εργασίες του σε ολοµέλεια την Κυριακή 27/11, ξεκινώντας  

στις 09:30 π.µ., τη στρογγυλή τράπεζα µε θέµα: "/Σας έχει βοηθήσει η  

ενασχόληση µε το////eTwinning////στη διδασκαλία των µαθηµάτων της  

ειδικότητάς σας/;" συζήτηση την οποία συντόνισε ο Νίκος Τζιµόπουλος,  

µέλος της ΕΥΥ. 

 

Η ευρωπαϊκή δράση eTwinning εντάσσεται στο πρόγραµµα Erasmus+ διανύοντας  

αισίως τη δεύτερη δεκαετία επιτυχούς πορείας πανευρωπαϊκά, γνωρίζοντας  



ταυτόχρονα µεγάλη απήχηση στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, γεγονός  

που πιστοποιείται από την ένθερµη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση  

και τις πανευρωπαϊκές διακρίσεις των ελληνικών σχολείων. 

 

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)  

µε τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι  

εισηγητές παρουσίασαν αξιόλογες οµιλίες ενώ η πρώτη και η τρίτη µέρα του  

συνεδρίου µεταδόθηκαν ζωντανά από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. Tα  

βίντεο θα αναρτηθούν σύντοµα στη  

διεύθυνση:http://vod-new.sch.gr 

 

Το συνέδριο υποστήριξαν η Oracle Academy, ο οργανισµός WRO Hellas και το  

Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου SaferInternet4Kids. Το συνέδριο  

ολοκληρώθηκε µε την κλήρωση των κιτ ροµποτικής για όσες/ους συνέδρους  

παρακολούθησαν τα workshops ροµποτικής που πραγµατοποιήθηκαν στο  

Επιµελητήριο Αχαϊας το Σάββατο 26/11. Το πλήρες kit WeDo2.0 για το  

διαγωνισµό "Οχήµατα και µεταφορές του αύριο" κέρδισε η κ.  

Παναγιωτοπούλου (Πληρ/κής) από το 1ο, 2ο και Εσπερινό Γυµνάσιο  

Μεσολογγίου. Το ροµποτάκι EV3 για το διαγωνισµό "Η πορεία του Μεγάλου  

Αλεξάνδρου" κέρδισε η κ. Καραΐσκου (Πληρ/κής) από το Γυµνάσιο  

Κουτσοποδίου Αργολίδας. 

 

/Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για την επόµενη χρονιά µε  

περισσότερa//workshops, συνεργατικά έργα και καινοτόµες δράσεις!  

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο, στην  

επίσηµη σελίδα της δράσης://///  

/http://etwinning.gr/conf2016/////// 

 

//  

/https://www.facebook.com/HelleniceTwinning////// 

 

//  

/https://www.facebook.com/events/899755613457471// 

 

 


