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Το Το etwinnigetwinnig
•• Είναι η κοινότητα των σχολείων της ΕυρώπηςΕίναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης
•• Σε αυτό αναπτύσσονται ιδέες και πρακτικές έξω από το Σε αυτό αναπτύσσονται ιδέες και πρακτικές έξω από το 

παραδοσιακό περιβάλλον της τάξηςπαραδοσιακό περιβάλλον της τάξης
•• Η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστικήΗ μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική
•• Προωθείται η επικοινωνία και φιλίαΠροωθείται η επικοινωνία και φιλία
•• Γίνεται ανταλλαγή ιδεών μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών Γίνεται ανταλλαγή ιδεών μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών 

από διάφορα σχολεία όλης της Ελλάδας ή και της Ευρώπηςαπό διάφορα σχολεία όλης της Ελλάδας ή και της Ευρώπης
•• Παρέχεται ένας εικονικός χώρος όπου επικοινωνούν και Παρέχεται ένας εικονικός χώρος όπου επικοινωνούν και 

μοιράζονται καλές πρακτικές με άλλους μαθητές και μοιράζονται καλές πρακτικές με άλλους μαθητές και 
εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς

•• Τα παιδιά μέσω της ενασχόλησης τους με ένα θέμα Τα παιδιά μέσω της ενασχόλησης τους με ένα θέμα 
μαθαίνουν , αποκτούν πολιτισμική συνείδηση και έκφραση μαθαίνουν , αποκτούν πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 
αλλά και αλλά και μεταγνωστικέςμεταγνωστικές δεξιότητες δεξιότητες

•• Προσφέρει το αίσθημα του Προσφέρει το αίσθημα του ανήκεινανήκειν σε μια ευρύτερη ομάδα  σε μια ευρύτερη ομάδα 
προσφέροντας τις δικές σου ιδέες συμμετέχοντας σε προσφέροντας τις δικές σου ιδέες συμμετέχοντας σε 
διάφορα προγράμματα διάφορα προγράμματα 

•• Παρέχει ένα ευρύ φάσμα ιδεών και πρακτικών για μαθητές Παρέχει ένα ευρύ φάσμα ιδεών και πρακτικών για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς 

•• Δωρεάν, ασφαλές και εύχρηστοΔωρεάν, ασφαλές και εύχρηστο



Τα σχολεία του προγράμματός μαςΤα σχολεία του προγράμματός μας

§§ 3rd Kindergarten of 3rd Kindergarten of RethymnoRethymno  
§§ PanoPano  PolemidiaPolemidia Primary School  Primary School LimassolLimassol, Cyprus, Cyprus
§§ Jose Jose SenentSenent School  School MassarojosMassarojos Valencia Spain Valencia Spain
§§ SumicaSumica Kindergarten  Kindergarten NasaNasa  RadostRadost  SunoticaSunotica Serbia Serbia
§§ 4th Kindergarten of 4th Kindergarten of DidimotichoDidimoticho
§§ Kindergarten of Kindergarten of ParaliaParalia  OfryniouOfryniou
§§ Kindergarten of Kindergarten of MesoropiMesoropi
§§ 2nd Kindergarten of 2nd Kindergarten of PlagiariPlagiari
§§ 2nd Kindergarten of 2nd Kindergarten of NeapolisNeapolis
§§ 8th Kindergarten of 8th Kindergarten of NeapolisNeapolis
§§ 9th Kindergarten of 9th Kindergarten of AmpelokipiAmpelokipi
§§ 32th Kindergarten of 32th Kindergarten of EvosmosEvosmos
§§ 2nd Kindergarten of 2nd Kindergarten of FarsalaFarsala
§§ 4th Kindergarten of 4th Kindergarten of FarsalaFarsala
§§ 32nd Kindergarten of Volos32nd Kindergarten of Volos
§§ 2nd Kindergarten of 2nd Kindergarten of AlmyrosAlmyros
§§ 12th Kindergarten 12th Kindergarten oIoI  KarditsaKarditsa
§§ Kindergarten of Kindergarten of HeroniaHeronia
§§ 2nd Kindergarten of 2nd Kindergarten of AliartosAliartos
§§ 145th Kindergarten of Athens145th Kindergarten of Athens
§§ 12th Kindergarten of 12th Kindergarten of GalatsiGalatsi
§§ 15th Kindergarten of 15th Kindergarten of GalatsiGalatsi
§§ 15th Kindergarten of 15th Kindergarten of PatrasPatras
§§ Kindergarten of Kindergarten of SternesSternes
§§ Kindergarten of Kindergarten of GallosGallos
§§ 13rd Kindergarten of 13rd Kindergarten of RethymnoRethymno



 Οι εκπαιδευτικοί των 
συμμετεχόντων σχολείων



Στόχοι του έργου
            Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

εντάσσεται στη μαθησιακή εντάσσεται στη μαθησιακή 
περιοχή “Περιβάλλον και περιοχή “Περιβάλλον και 
εκπαίδευση  για την αειφόρα εκπαίδευση  για την αειφόρα 
ανάπτυξη”. Μέσα από το ανάπτυξη”. Μέσα από το 
πρόγραμμα αυτό και με τη πρόγραμμα αυτό και με τη 
βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα 
αναπτύξουν στάσεις και αξίες αναπτύξουν στάσεις και αξίες 
που αφορούν το περιβάλλον, που αφορούν το περιβάλλον, 
συμπεριφορές και δράσεις που συμπεριφορές και δράσεις που 
διαφυλάσσουν το φυσικό διαφυλάσσουν το φυσικό 
κεφάλαιο (επινοώντας και κεφάλαιο (επινοώντας και 
συμμετέχοντας σε δημιουργικές συμμετέχοντας σε δημιουργικές 
δραστηριότητες ανακύκλωσης δραστηριότητες ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης και επαναχρησιμοποίησης 
διαφόρων υλικών). Θα διαφόρων υλικών). Θα 
καλλιεργήσουν δεξιότητες καλλιεργήσουν δεξιότητες 
στάσεις και σωστές στάσεις και σωστές 
συμπεριφορές ως προς το συμπεριφορές ως προς το 
περιβάλλον ώστε να γίνουν περιβάλλον ώστε να γίνουν 
ενεργοί και περιβαλλοντικά ενεργοί και περιβαλλοντικά 
εγγράμματοι πολίτες. εγγράμματοι πολίτες. 



Τα παιδιά μας



Γωνιά ανακύκλωσης



Η συμμετοχή μας για λογότυπο και 
μασκότ του έργου 



Ψηφίζουμε για λογότυπο και μασκότ του έργουΨηφίζουμε για λογότυπο και μασκότ του έργου



Τα μέρη του υπολογιστή



Ασχολούμαστε με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο  



Διερεύνηση του θέματος 



Δημιουργούμε με ανακυκλώσιμα



Δραστηριότητες 
επαναχρησιμοποίησης χαρτιού



Δημιουργούμε με ανακυκλώσιμα



Μαθαίνουμε για την Ισπανία



Γνωρίζουμε τη Σερβία



Μαθαίνουμε για την Κύπρο



Παρατηρούμε τα συνεργαζόμενα 
σχολεία της Ελλάδας μας



Επικοινωνία με άλλα σχολείαΕπικοινωνία με άλλα σχολεία 



Επικοινωνία με άλλα σχολεία



Επικοινωνία με άλλα σχολεία



Επικοινωνία με άλλα σχολεία



Επικοινωνία εκπαιδευτικών



Συνεργατική ζωγραφικήΣυνεργατική ζωγραφική



Το συνεργατικό λεύκωμα με τα μηνύματα Το συνεργατικό λεύκωμα με τα μηνύματα 
για την Ανακύκλωση που ξεκίνησε από το για την Ανακύκλωση που ξεκίνησε από το 

σχολείο μαςσχολείο μας



Η συνεργατική ιστορία του έργου που 
ξεκίνησε από το σχολείο μας





Διαβάζουμε την συνεργατική ιστορία 
του έργου



Τα χριστουγεννιάτικα  δέντρα με 
ανακυκλώσιμα υλικά



Χριστουγεννιάτικο παζάρι και εργαστήρια Χριστουγεννιάτικο παζάρι και εργαστήρια 
σε συνεργασία με τους γονείςσε συνεργασία με τους γονείς  μαςμας



Ανταλλάξαμε κάρτες με τους φίλους 
μας etwinners


