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And so this is Xstmas…………….. ………………………………………………………………………… 

Kατά τη φετινή σχολική χρονιά, το τμήμα Α2 το σχολικό έτος 2020-2021 

συνεργάστηκε σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό πρόγραμμα e twinning με σχολεία από την 

Αλβανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Αρμενία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, 

Τουρκία στην τάξη με τίτλο «and so this is xmas». 

Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με μαθητές από 

άλλες χώρες, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν σε κοινές δράσεις, να 

ενισχυθεί το κίνητρο εκμάθησης μια ξένης γλώσσας, να αναπτύξουν δεξιότητες 

λήψης αποφάσεων και ανεξαρτησίας στη δράση αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες 

συνεργατικής μάθησης!   

Αρχικά ασχοληθήκαμε με την Ευρώπη.. 

Αρχαίος μύθος της Ευρώπης 
Πρώτον, οι μαθητές/τριες διαβάζουν τον αρχαίο ελληνικό μύθο της Ευρώπης, 
παρακολουθούν εικόνες και ζωγραφική και συζητούν για το όνομα της Ευρώπης. 
Κάνουν μια μάσκα για κάθε ρόλο, σκέφτονται το σενάριο και δραματοποιούν τον 
μύθο. 
 

     
Ο ταύρος-Δίας πλησιάζει την Ευρώπη και τις φίλες της, την παίρνει μακριά στην 
Κρήτη, διασχίζοντας τη θάλασσα 
Europa 
Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται τον ιστότοπο του Europa και μελετούν τους στόχους 
και τις αξίες της ΕΕ, αναγνωρίζουν τις σημαίες των χωρών-μελών και εντοπίζουν τα 
μέλη της ΕΕ σε έναν ευρωπαϊκό χάρτη, και ένα διαδικτυακό παιχνίδι για χώρες στο 
«Europa».  
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https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_el  
https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_el  
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_el 
https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_el  
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1b5cd8ec-9a42-11ea-aac4-
01aa75ed71a1  
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/5a6818ae-850a-11ea-bf12-
01aa75ed71a1   

  
 
Βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τα τρόφιμα των μελών 
της ΕΕ  

 
 

https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_el
https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_el
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_el
https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1b5cd8ec-9a42-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1b5cd8ec-9a42-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/5a6818ae-850a-11ea-bf12-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/5a6818ae-850a-11ea-bf12-01aa75ed71a1
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Τα οποία παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια στην αυλή του σχολείου. 

 
 
 
Επίσκεψη μνημείου της ΕΕ με το google Earth 
https://www.google.com/intl/el/earth/  

 
Σε αυτό το πρόγραμμα οι τάξεις- μαθητές- παρουσίασαν  τον εαυτό τους σε μαθητές 

άλλων χωρών, 

 

https://www.google.com/intl/el/earth/
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Η δημιουργία και αποστολή εργασιών καρτ-ποστάλ Χριστουγέννων  

Όλοι οι συνεργάτες έπρεπε να στείλουν μια κάρτα Χριστουγέννων σε κάθε συνεργάτη 

του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εταίρων του έργου, αποφασίζεται 

ότι οι ακόλουθες χώρες θα στείλουν τις κάρτες Χριστουγέννων μεταξύ τους: 

Πολωνία - Αλβανία 

Πολωνία - Πορτογαλία, Ουγγαρία 

Ρουμανία - Τουρκία 

Ελλάδα - Αρμενία 

Μάλτα - Σλοβενία 

Μαυροβούνιο-Αλβανία, Πολωνία 

Οι εξατομικευμένες και χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες απευθύνθηκαν στα 

ονόματα όλων των παιδιών και κάποιες στάλθηκαν ταχυδρομικώς και κάποιες άλλες 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μια η πανδημία δυσκόλεψε αρκετά την εκπόνηση του 

έργου. Κάποιες κάρτες δεν έφτασαν στην ώρα τους… ενώ κάποιες άλλες δεν έφτασαν 

καθόλου.. 

Ελλάδα: 

     

Πολωνία: 

  

Αλβανία: 
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Ρουμανία: 

   

 

Τουρκία: 
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Ουγγαρία: 

    

 

Σλοβενία: 

       

 

Δημιουργία βιβλίου παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων συνταγών 

Η δημιουργία ενός βιβλίου συνταγών με παραδοσιακό φαγητό έχει ως στόχο τη 

δημιουργία ενός βιβλίου συνταγών συνεργατικά. Κάθε χώρα προσθέσει τις 

παραδοσιακές συνταγές των χριστουγεννιάτικων πιάτων τους προσθέτοντας βίντεο, 

φωτογραφίες και κείμενο. Οι οικογένειες των παιδιών εμπλέκονται ενθαρρύνοντάς 

τους να δοκιμάσουν τις συνταγές. Καλή απόλαυση!!!! 

 

 


