
 

 

Συμμετοχή του σχολείου στην κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης 

μέσω της πλατφόρμας e-twinning. 

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019, οι μαθητές των Ε1, Ε2 και Στ1 

τμημάτων, με την εκπαιδευτικό των αγγλικών κα Αικατερίνη Μιχαήλ, θα έχουν 

την ευκαιρία να δουλέψουν – να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με 

μαθητές σχολείων της Ευρώπης στη διαδικτυακή-εκπαιδευτική πλατφόρμα e-

twinning. Μέσω αυτών των προγραμμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιωθούν στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, να γνωρίσουν άλλες χώρες 

καθώς και σχολεία των χωρών αυτών. 

 

 

 



Πρόγραμμα : Bye bye social media welcome family life (Αντίο κοινωνικά 

δίκτυα – καλωσόρισες οικογενειακή ζωή) 

Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές της Ε’ τάξης ,κατά την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς  συνεργάστηκαν με σχολεία της Ιταλίας, Ισπανίας, 

Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Τουρκίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να 

ευαισθητοποιηθούν οι οικογένειες για τη σημασία του ποιοτικού χρόνου που  

πρέπει να μοιράζονται με τα παιδιά τους και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών συσκευών – 

παιχνιδιών. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε τον μήνα Νοέμβριο του 2018 και  θα 

ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019. Προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες – 

δράσεις για κάθε μήνα. 

Νοέμβριος 2018 

Η κάθε χώρα, μέσω της πλατφόρμας e-twinning, παρουσίασε το 

σχολείο της.  

 

 

 Δεκέμβριος 2018 

 Σε συνεργασία με τις άλλες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, 

δημιουργήθηκε ένα κοινό ερωτηματολόγιο στα Αγγλικά. Αυτό μεταφράστηκε 

από τους μαθητές μας στα Ελληνικά και συμπληρώθηκε από μαθητές και 

γονείς. Όλες οι απαντήσεις, απ’ όλες τις χώρες (πάνω από 450) 

καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική εφαρμογή, απ’ όπου προέκυψαν 

αποτελέσματα. Στις εικόνες βλέπετε κάποια από αυτά. 



 

 

 

 



 

 

 

 Ιανουάριος 2019 

 Η κάθε χώρα ετοίμασε μικρά θεατρικά με θέμα “Εθισμός στα Κοινωνικά Δίκτυα”. Το 

δικό μας μικρό θεατρικό γράφτηκε από την μαθήτρια της Ε2 τάξης Χαρά Τζιούτζιου και 

δραματοποιήθηκε από την ίδια και τους συμμαθητές της. 

 

 



 

 

 

 Φεβρουάριος 2019 
 Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών, 
κληθήκαμε να δημιουργήσουμε ένα φυλλάδιο με θέμα “Εναλλακτικές 
δραστηριότητες για την οικογένεια (Γονείς και παιδιά)”. Το φυλλάδιο αυτό 
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του e-twinning, μέσω της οποίας συμμετείχαμε 
στο πρόγραμμα. 
 

 
 
 

Μάρτιος 2019 
Οι μαθητές της κάθε χώρας κλήθηκαν να φιλοτεχνήσουν μία αφίσα 

εκδήλωσης μέσω της οποίας πρότειναν πρωτότυπες ιδέες για ποιοτικό 
οικογενειακό χρόνο μακριά από οθόνες. 

 



 
 
 

 Απρίλιος 2019 
 Δημιουργήσαμε φυλλάδιο μέσω του οποίου προτείναμε στις 
οικογένειες εναλλακτικές δραστηριότητες για οικογενειακό δημιουργικό χρόνο 
και ζητήσαμε να μας προσκομίσουν φωτογραφίες για τον εμπλουτισμό της 
σελίδας μας στο πρόγραμμα. Το φυλλάδιο φιλοτεχνήθηκε από τον 
εκπαιδευτικό εικαστικών κ. Καρακίτσο Χρήστο και η σύνθεση του κειμένου στα 
Ελληνικά έγινε από την κα Πασχαλίδου Καλλιόπη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Μάιος 2019 
 Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα “Λόγος – Μέσα – Όρια” σε συνεργασία 
με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου και τον καθηγητή Παιδοψυχιατρικής του 
ΑΧΕΠΑ Dr. Αμπατζόγλου Γρηγόριο, τον Επιστημονικό Σύλλογο Μέριμνας 
Παιδιού και Εφήβου, το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. 
Πέραν του Dr. Αμπατζόγλου Γρηγορίου, στην ημερίδα μίλησαν και ειδικοί επί 
του αντικειμένου όπως οι κυρίες Κολαρά, Σεβαστίδου και Λατίνα. 
Αναφέρθηκαν στην επικινδυνότητα των social media και στα όρια που πρέπει 
να θέτουμε σε ότι αφορά τη χρήση τους.  
 
 

  



Πρόγραμμα : Travelling Puppet (Η κούκλα που ταξιδεύει) 

 

 

 

 

Οι μαθητές του Στ1 θα συνεργαστούν με σχολεία της Σλοβενίας, 

Πολωνίας, Ιταλίας και Γερμανίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τον 

Νοέμβριο 2018 μέχρι και το Μάιο 2019. Η LUCY είναι μία κούκλα η οποία 

ξεκινώντας από τη Σλοβενία, θα περιέλθει σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Σκοπός του ταξιδιού της είναι να γνωρίσει και να μεταφέρει τις διαφορετικές 

κουλτούρες (αξιοθέατα, παραδοσιακές στολές, φαγητά και νοοτροπίες των 

κατοίκων κάθε περιοχής). Το πρόγραμμα πέρα από την απλή γνωριμία με τα 

σχολεία των άλλων χωρών, περιλαμβάνει ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων 

καρτών και ευχών καθώς και αλληλογραφία μεταξύ των μαθητών στην 

αγγλική γλώσσα.  

Νοέμβριος 2018 

Κάθε σχολείο ετοίμασε μία παρουσίαση σχετικά με την χώρα του, την 

πόλη του και το σχολείο του. Τα κείμενα συντάχθηκαν από τους ίδιους τους 

μαθητές. 



 

 

Δεκέμβριος 2018 

Οι μαθητές ετοίμασαν πανέμορφες Χριστουγεννιάτικες κάρτες και τις 

έστειλαν στους συμμαθητές τους των άλλων χωρών.  

 

 

Επίσης με την βοήθεια του δασκάλου των Εικαστικών κ. Χρήστου 

Καρακίτσου, φιλοτεχνήθηκαν 4 κάρτες, μία για κάθε συμμετέχουσα χώρα. 

 



 

Λίγες μέρες πριν κλείσει το σχολείο για τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, παραλάβαμε τις κάρτες των άλλων χωρών και τις μοιράσαμε 

στους μαθητές. 

 

 

Ιανουάριος – Απρίλιος 2019 

Οι μαθητές του Στ1 τμήματος έστειλαν και έλαβαν γράμματα από 

μαθητές άλλων χωρών. Η επιτυχία της αλληλογραφίας είχε πολύ θετικό 

αντίκτυπο και έτσι αποφασίσαμε να την επαναλάβουμε. Μερικοί από τους 



μαθητές, μετά και από την έγκριση των γονέων τους, αντάλλαξαν διευθύνσεις 

προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την αλληλογραφία – επικοινωνία. 

 

 

 

Μάιος 2019 

Μετά από την περιήγησή της στις άλλες χώρες, η Lucy επισκέφθηκε το 

σχολείο μας και την πόλη μας. Φωτογραφήθηκε με τους μαθητές στο χώρο 

του σχολείου καθώς και σε πολλά από τα αξιοθέατα της πόλης. Οι 

φωτογραφίες αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-twinning όπως 

έκαναν και οι υπόλοιπες χώρες. Το όλο εγχείρημα αγκαλιάστηκε με 

ενθουσιασμό από τους μαθητές και τους άφησε μια γλυκιά ανάμνηση από το 

Δημοτικό σχολείο. 



 


