
2012 - 2013



3 έργα, ένα σε κάθε τάξη, τα οποία παρουσιάστηκαν 
στο 1ο Συνέδριο eTwinning στην Πάτρα:

◦Α΄ Γυμνασίου
Zeig mir deine Welt
Δείξε μου τον κόσμο σου

◦Β΄ Γυμνασίου
Essen und Festessen in Europa 
Φαγητά και γιορτινά φαγητά στην Ευρώπη

◦Γ΄ Γυμνασίου
Zwei Monate aus dem Schulleben 
Δύο μήνες σχολικής ζωής



Δείξε μου τον κόσμο σου
Οι μαθητές επικοινωνούν στα γερμανικά και γνωρίζονται με

τους συνομήλικούς τους σε σχολείο της Σαμψούντας στην

Τουρκία. Παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές

τους, καθώς και τα κατοικίδιά τους. Μιλούν για τα χόμπι τους

και τις προτιμήσεις τους.



Φαγητά και γιορτινά φαγητά στην Ευρώπη

Οι μαθητές συνεργάζονται με παιδιά από ένα σχολείο της

γαλλικής πόλης Caen και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις

διατροφικές συνήθειες στη χώρα τους. Μοιράζονται συνταγές και

φωτογραφίες από φαγητά που φτιάχνουν με τις οικογένειές τους

και τέλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους σε

ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, που βρίσκεται στη διεύθυνση

«https://de.calameo.com/read/0023682514d66813c5a3a».

https://de.calameo.com/read/0023682514d66813c5a3a


Δύο μήνες σχολικής ζωής

Οι μαθητές καταγράφουν επί δύο μήνες τη σχολική ζωή και την

παρουσιάζουν στους μαθητές της αντίστοιχης τάξης ενός

σχολείου, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Szczecin της Πολωνίας.

Το ίδιο κάνουν και οι Πολωνοί μαθητές. Λόγω μεγάλου

ενθουσιασμού το έργο παρατείνεται για έναν μήνα ακόμα!



2014 - 2015



Wir lernen Deutsch
Μαθαίνουμε γερμανικά

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στα

γερμανικά για αυθεντική επικοινωνία με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης

τριών σχολείων, στη γαλλική πόλη Bagneux, στην πολωνική πόλη Mawla και

στην τουρκική πόλη Serdivan. Γίνεται παρουσίαση των σχολείων, των

εκπαιδευτικών συστημάτων, των πόλεων, των μαθητών, των χόμπι τους, των

κατοικίδιών τους και των συνηθειών τους. Επιπλέον γιορτάζουν με δράσεις

τα 10 χρόνια ζωής του eTwinning.

Τα παρακάτω links δείχνουν ένα δείγμα των εργασιών των μαθητών:

https://youtu.be/fp8vHws9Wb8

https://prezi.com/wq2wdu0krpkh/e-twinning/

https://youtu.be/fp8vHws9Wb8
https://prezi.com/wq2wdu0krpkh/e-twinning/


2015 - 2016



Weihnachtspost
Χριστουγεννιάτικο ταχυδρομείο

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου Othmar Winkler, που βρίσκεται

στο Trento της Ιταλίας, ανταλλάσσουν με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου

του 1ου Γυμνασίου Βούλας χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές στα

γερμανικά. Οι κάρτες στέλνονται με το ταχυδρομείο και στολίζονται στις

αίθουσες διδασκαλίας. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων οι μαθητές

των δύο σχολείων παρουσιάζουν, πώς πέρασαν τις γιορτές.



2016 - 2017



4 έργα στις τρεις τάξεις:
◦Α΄ Γυμνασίου 
Austausch der Weihnachtskarten
Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων καρτών

◦Lehren und Lernen
Διδάσκω και μαθαίνω

◦Β΄ Γυμνασίου 
Unsere Schulen
Τα σχολεία μας

◦Γ΄ Γυμνασίου 
Deutsch interaktiv
Διαδραστικά γερμανικά



Austausch der Weihnachtspostkarten
Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων καρτών

Έναν μήνα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων οι μαθητές επτά σχολείων 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές χριστουγεννιάτικες κάρτες, καθώς και κάρτες 

που φτιάχνουν μόνοι τους και τις στέλνουν με το ταχυδρομείο. Τα σχολεία 

βρίσκονται στις εξής πόλεις:

Zelovce – Σλοβακία, Merano – Ιταλία, Potitschok – Ουκρανία, Warszawa –

Πολωνία, Brzesko – Πολωνία, Θεσσαλονίκη – Ελλάδα και Αθήνα – Ελλάδα  



Lehren und Lernen
Διδάσκω και μαθαίνω

Πρόκειται για ένα εθνικό έργο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε

συνεργασία με το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Οι μαθητές μπήκαν στο

ρόλο του καθηγητή, έφτιαξαν διαδραστικές ασκήσεις

χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά, έψαξαν στο διαδίκτυο και

αξιοποίησαν βιντεομαθήματα και τέλος αξιολόγησαν τους μαθητές

του άλλου σχολείου. Το έργο βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα

ποιότητας και παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο eTwinning στην Πάτρα.
Παρουσίαση: http://prezi.com/3xhmtgcfwons/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://prezi.com/3xhmtgcfwons/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Unsere Schulen
Τα σχολεία μας

Οι μαθητές τριών σχολείων, στην Haguenau της Γαλλίας, στην

Barcelona της Ισπανίας και στη Βούλα Αττικής της Ελλάδας

παρουσιάζουν τα σχολεία τους με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο.

Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται στο καινούργιο λεξιλόγιο και

γνωρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών.



Deutsch interaktiv
Διαδραστικά Γερμανικά

Μαθητές από πέντε σχολεία μαθαίνουν μαζί, καθώς εξασκούνται

διαδραστικά (π.χ. με διαδικτυακά κουίζ, συννεφολέξεις κ.ά.) στην

εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Τα σχολεία βρίσκονται στις

εξής πόλεις: Balikesir – Τουρκία, Potitschok- Ουκρανία, Borek

Wielkopolski – Πολωνία, Rakovnik- Τσεχία και Αθήνα – Ελλάδα.



2017 - 2018



Interaktiver Kalender
Διαδραστικό ημερολόγιο

Οι μαθητές τριών σχολείων από τις πόλεις Dabrowa της

Πολωνίας, Polignano a Mare της Ιταλίας και Βούλα Αττικής

της Ελλάδας φτιάχνουν όλοι μαζί ένα διαδραστικό ημερολόγιο

για το επόμενο σχολικό έτος με πληροφορίες για τα

πολιτιστικά δρώμενα και τις γιορτές των χωρών τους.



2018 - 2019



2 έργα σε εξέλιξη:

◦Α΄ Γυμνασίου
Seltsame Hobbys
Σπάνια χόμπι

Οι μαθητές μαζί με συνομήλικους από το χωριό Marianowo της
Πολωνίας θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο και θα παρουσιάσουν
στα γερμανικά περίεργα και ασυνήθιστα χόμπι.

◦Β΄ Γυμνασίου
Traumschule  21. Jhd.
Το σχολείο των ονείρων μας για τον 21ο αι.
Οι μαθητές μαζί με συνομήλικους από την πόλη Polignano a Mare της
Ιταλίας θα ονειρευτούν το ιδανικό σχολείο του 21ου αιώνα και θα το
παρουσιάσουν σε ένα βίντεο.



Εικόνα από: http://ict-etwinning.blogspot.com/2013/06/we-love-etwinning.html


