
6o Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning Παρασκευή 3 έως Κυριακή 5 Ιουλίου 2020.  

 

 

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και εργαστήρια για όλους όσους εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση όλων των βαθμίδων . 

Το site του συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες 

http://www.etwinning.gr/conf2019  

Για το πρόγραμμα εδώ http://www.etwinning.gr/conf2019program  

To 4o Γυμνάσιο Πρέβεζας συμμετέχει δια της Διευθύντριας κ. Βαρβάρας 

Ζαντραβέλη , eTwinning Ambassador για την Ήπειρο  για την Ευρωπαϊκή δράση του 

προγράμματος eTwinning στη συνεδρία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 με    το  συντονισμό  2 εργαστήριων με τις εξής θεματικές:   

A6 :  - From eTwinning to Erasmus+ and Vice Versa 

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Βασίλειος Σουβατζόγλου 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση των συνεργειών 

ανάμεσα στο eTwinning και τα προγράμματα ΚΑ01 και ΚΑ02 του Erasmus+. 

Συγκεκριμένα το εργαστήριο περιλαμβάνει τη συμβολή του eTwinning στην 

ανεύρεση εταίρων και προγραμμάτων ΚΑ01 και ΚΑ02, στο σχεδιασμό μας τέτοιας 

πρότασης καθώς και στην αξιολόγησή της. Αντιστρόφως, θα παρουσιαστεί η 

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της πλατφόρμας eTwinning στην υλοποίηση 

αυτών των προγραμμάτων. Μέρος του workshop αφιερώνεται στην εξάσκηση των 

εκπαιδευτικών στην χρήση της πλατφόρμας eTwinning στις επιλογές που σχετίζονται 

με τα εξεταζόμενα θέματα. 

http://www.etwinning.gr/conf2019
http://www.etwinning.gr/conf2019program


Α8 - Παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων Twinspace και eTwinning Live - 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων και οργάνωσης ενός eTwinning έργου 

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Μαρία Σκορδύλη 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια εδώ:  

http://www.etwinning.gr/conf2019workshops  

Συνεδρία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σάββατο 04/07/2020 

Ζωντανή μετάδοση στο http://www.etwinning.gr/conf2019live/live4-7b  

Εισήγηση : Βαρβάρα Ζαντραβέλη – Σάββατο 14.00’- 14.15’  

«Europeancastles- Herit@geMatters. Clilling& Cultural Heritage» 

 

« Ευρωπαικά κάστρα – Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς», θα παρουσιαστεί η 

συνέργεια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας μέσω της διδασκαλίας της Τοπικής 

Ιστορίας με παραδείγματα δραστηριοτήτων από 2 βραβευμένα etwinning έργα. Στο 

πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και μελέτης της τοπικής μας πολιτιστικής 

κληρονομιάς θα παρουσιαστεί η εργασία των μαθητών για τα Κάστρα της Πρέβεζας  

αφενός και αφετέρου τη ζωή και το έργο του Χρήστου Κοντού , Γυμνασιάρχη του 

Γυμνασίου Πρέβεζας , του οποίου το όνομα φέρει η Δημοτικής μας Βιβλιοθήκη .  

Το συνέδριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο κανάλι του Youtube 

επιλέγοντας από το πρόγραμμα των εισηγήσεων : 

To συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από την υπηρεσία βίντεο του Π.Σ.Δ. και το κανάλι 

μας στο youtube  

Live Streaming: https://video.sch.gr/live/show/247  

     https://www.youtube.com/watch?v=nR2AzZ6s1VA  

http://www.etwinning.gr/conf2019workshops
http://www.etwinning.gr/conf2019live/live4-7b
https://video.sch.gr/live/show/247
https://www.youtube.com/watch?v=nR2AzZ6s1VA

