
για τα ςχολεία.  

Εφλογα προκφπτει το 

ερώτθμα: Τι ακριβώσ 

αποκομίηουν τα παιδιά 

από τθν εναςχόλθςθ τουσ 

με ζνα πρόγραμμα eTwin-

ning. Τα οφζλθ είναι 

πολλά και ςθμαντικά. Τα 

παιδιά μακαίνουν να  

λειτουργοφν ςυλλογικά και 

να ςυνεργάηονται, 

αποκτοφν νζουσ φίλουσ, 

μακαίνουν να μοιράηονται  

ιδζεσ και πλθροφορίεσ, 

μακαίνουν με ζναν 

εντελώσ διαφορετικό 

τρόπο (χριςθ νζων 

τεχνολογιών) μα πάνω από 

Σν eTwinning είλαη ε 

θνηλόηεηα ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Δπξώπεο. 

Πξνζθέξεη κία πιαηθόξκα 

γηα ην πξνζσπηθό 

(εθπαηδεπηηθνύο, 

δηεπζπληέο, 

βηβιηνζεθάξηνπο, θ.ι.π.) 

πνπ εξγάδεηαη ζε ζρνιείν, 

ζε κία από ηηο Δπξσπατθέο 

ρώξεο, πνπ ιακβάλνπλ 

κέξνο, γηα λα 

επηθνηλσλνύλ, λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα 

δηεμάγνπλ έξγα, λα 

κνηξάδνληαη θαη, κε ιίγα 

ιόγηα, λα αηζζάλνληαη θαη 

λα απνηεινύλ κέξνο ηεο 

πην ζπλαξπαζηηθήο 

θνηλόηεηαο εθκάζεζεο ηεο 

Δπξώπεο. 

Η δράςθ eTwinning 

προωκεί τθ ςχολικι 

ςυνεργαςία ςτθν Ευρώπθ, 

μζςω τθσ χριςθσ των 

Τεχνολογιών Πλθροφορίασ 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

παρζχοντασ υποςτιριξθ, 

εργαλεία και υπθρεςίεσ 

Μα τι είναι επιτέλους το eTwinning; 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μας 

Σν πξόγξακκα πξνέθπςε 

κέζα από ηε ζπλεξγαζία  

κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ: 7ν 

Νεπηαγσγείν Καηεξίλεο, 13ν 

Νεπηαγσγείν Καηεξίλεο, 20ν 

Νεπηαγσγείν Καηεξίλεο,24ν 

Νεπηαγσγείν Καηεξίλεο θαη 

Νεπηαγσγείν Άλσ Κακήιαο 

εξξώλ. Σξία πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο κε 

ζέκα ηελ Αλαθύθισζε, ηε 

Γεηηνληά θαη ηε Φηιαλαγλσζία 

ζπλδπάζηεθαλ γηα λα 

πξνθύςεη ην θνηλό πξόγξακκα 

κε ηίηιν «Μηα ηζηνξία 

αιιηώηηθε από ηηο άιιεο» 

Σν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα 

ζεσξνύκε πσο βνήζεζε ηα 

παηδηά :   

-λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

επηθνηλσλίαο 

-να ζςνδεθούν 

ζπλαηζζεκαηηθά κέζα από ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, 

-να μοιπαζηούν πληποθοπίερ 

θαη αληηθείκελα, 

-να αναπηύξοςν θεηική ζηάζη 

γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ζεηηθή 

αιιειεμάξηεζε, 

-να παπαηηπήζοςν ηο άμεζο 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, 

-να εξοικειωθούν με ηο βιβλίο 

- να αναπηύξοςν ηη δεξιόηηηα 

αλαδηήγεζεο ηζηνξηώλ 

7ο,13ο, 20ο, 24ο Νηπιαγωγεία Καηερίνης, Νηπιαγωγείο Άνω 
Καμήλας ερρών 

ρνιηθό έηνο 2015-2016 

 
Μηα ηζηνξία αιι ηώη ηθε  από 
η ηο  άιιεο….  

ημεία ιδιαίηεροσ 
ενδιαθέρονηος: 

 ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 ΦΗΛΗΑ 

 ΣΑΞΗΓΗ 

 ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

 ΜΑΘΖΖ 

 

ΥΟΛΕΘΑ-ΤΝΕΡΓΑΣΕ 

 

7ο ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 

ΣΟΤΛΗ ΜΑΡΘΑ 

ΜΑΝΟΤΑΡΘΔΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΘΑ 

 

13ο ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 

 

ΘΩΑΝΝΑ ΣΕΛΘΟΤ 

ΣΕΛΛΑ ΚΕΣΘΟΤ 

ΜΑΡΘΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΘΔΟΤ 

 

20ο ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 

 

ΥΡΘΣΘΝΑ ΣΖΘΑΣΖΘΟΤ 

ΕΤΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 

 

24ο ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 

 

ΣΑΟΤΛΑ ΟΤΠΘΑΔΟΤ 

ΩΣΗΡΘΑ ΕΛΕΤΘΕΡΘΑΔΟΤ 

 

ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 

ΠΟΠΗ ΜΠΕΥΣΗ 



Ση λα πξσηνγξάςεη θαλείο!  

Ξεθηλήζακε ηηο δξαζηεξηόηεηεο  

πξνθεηκέλνπ λα γλσξηζηνύλ ηα 

παηδηά ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

ζρνιείσλ κεηαμύ ηνπο. Πξώηα 

δσγξάθηζαλ ηνλ εαπηό ηνπο , 

έγξαςαλ ην όλνκα θαη ην 

ζρνιείν ηνπο ζην ραξηί αιιά 

άθεζαλ θη έλα κηθξό 

ηεηξαγσλάθη γηα ην λέν ηνπο 

θίιν. ηείιακε ηηο δσγξαθηέο 

ησλ παηδηώλ ζηα άιια ζρνιεία 

θαη πεξηκέλακε κε 

αλππνκνλεζία λα δνύκε πνηνο 

ζπκπιήξσζε ην ηεηξαγσλάθη. 

Πσο ηνλ ιέλε; ε πνην ζρνιείν 

πεγαίλεη; Θέιεη λα γίλνπκε 

θίινη;. Ζ ραξά ησλ παηδηώλ 

απεξίγξαπηε όηαλ 

επέζηξεςαλ νη δσγξαθηέο ηνπο 

«ζπκπιεξσκέλεο» 

Γείμακε ζηα παηδηά ηνλ πίλαθα 

δσγξαθηθήο "Ο θύθινο ηεο 

θηιίαο". Μαο ζπκίδεη ηνλ θύθιν 

ηεο θηιίαο πνπ έρνπκε θάλεη κε 

ηα πέληε ζρνιεία-ζπλεξγάηεο. 

ηε ζπλέρεηα "κεηαηξέςακε" 

ηηο δσγξαθηέο καο ζε παδι ζην 

jigsaw planet θαη δηαζθεδάζακε κε 

ηελ ςπρή καο! 

 

 

Αληαιιάμακε κεηαμύ καο κελύκαηα 

κε ην team viewer. «Κάλακε 

καγηθά» είπαλ ηα παηδηά θαη 

ζύλζεκα καο έγηλε ε θξάζε: «ΟΛΟΗ 

ΜΑΕΗ ΦΗΛΟΗ» 

 

 

άθνπγαλ ην όλνκα ηνπο 
κεγάινο 

Γηα ηελ ελόηεηα ηεο γεηηνληάο 
επηιέρζεθε ε παξαγσγή κηαο 
ηζηνξίαο, δσγξαθηθήο, 
πνηήκαηνο θαη ηξαγνπδηνύ κε 
ιέμεηο πνπ πξνέξρνληαη από 
ην Γ ηεο γεηηνληάο θαη λα 
εκπεξηέρεη  ηε ιέμε 
«γεηηνληά».Ζ επηινγή ησλ 
ζηαδίσλ πνπ ζα αλαιάκβαλε 
ην θάζε ζρνιείν- ζπλεξγάηεο 
έγηλε κε θιήξσζε. Σελ 
θιήξσζε αλέιαβε λα δηεμάγεη 
ην 24ν Νεπηαγσγείν θαη ηα 
ππόινηπα ζρνιεία ηελ 
παξαθνινπζνύζαλ κέζσ 
ζύλδεζεο skype. Ο 
ελζνπζηαζκόο ησλ παηδηώλ 
από θάζε ζρνιείν όηαλ 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα-Γνωριμία μεταξύ μας 

Η γειτονιά μας! 

Τα σχολεία μας! 

Ήξζε ε ώξα λα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζρνιεία 

καο ζηνπο λένπο καο θίινπο! 

Πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ράξηε, ζε 

πνηα πόιε, πνην είλαη ην 

όλνκα ηνπ; Πσο είλαη; 

Σελίδα 2 

 

Παρακολοσθώνηας ηην 
ιζηορία μας ζε κινούμενα 
ζτέδια 

Όινη καδί θίινη!!! 

Βνεζώληαο ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ Μάθε  

Βηβιηάθε! 

Σν ηεξπλόλ κεηά ηνπ 

 σθειίκνπ 



Κη επηηέινπο ήξζε ε ώξα γηα 

ηελ ηζηνξία καο! Όια ηα 

ζρνιεία ζπλεξγάζηεθαλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κε ηε 

κνξθή ηεο ζθπηαινδξνκίαο. 

Σν απνηέιεζκα απιά 

θαηαπιεθηηθό! Σν ίδην θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε. Με 

ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 

παηδηώλ όισλ ησλ ζρνιείσλ 

ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο , επηιέρηεθαλ νη 

δσγξαθηέο πνπ ζα 

πιαηζηώζνπλ ηελ ηζηνξία καο 

ε νπνία έγηλε ςεθηαθό βηβιίν. 

Καη όρη κόλν. Ζ ηζηνξία καο 

ηππώζεθε ζε πξαγκαηηθό 

ηππνγξαθείν θη έγηλε  

πξαγκαηηθό βηβιίν όπσο ν 

Μάθεο ν Βηβιηάθεο (έλαο 

από ηνπο θεληξηθνύο ήξσεο 

ηεο ηζηνξίαο καο).  Καη λαη 

βξίζθεηαη ζηε βηβιηνζήθε 

ησλ 

παηδηώλ 

γηα λα 

ηνπο 

ζπκίδεη 

ηνλ 

ππέξνρν θόζκν ηνπ eTwin-

ning! 

ΜΟΤ ΑΡΕΕ ΠΘΟ ΠΟΛΤ: 
 
-Τα ανθπωπάκια πος 
αγθαιηάδνληαη  
-Εμένα μος άπεζε ηο 
παξακύζη πνπ θάλακε κε ηα 
άιια παηδηά  
-Πος μιλούζαμε με ηα άλλα 
παηδηά από ηα άιια 
 ζρνιεία, θαη δείρλακε ηηο 
θαξηειίηζεο πνπ θάλακε 
- Η ιζηοπία πος γπάψαμε με 
ηνλ θύξην Μνπζηάθα θαη ην 
γνπξνύλη πνπ θνξνύζε  θαη 
ηαθνύλη! 
 

Η ιστορία μας! 

Το ταξίδι τελείωσε….Οι εντυπώσεις μας! 

 

Σελίδα 3 

Ναι! Επιτέλους συναντιόμαστε από κοντά! 

Σόκνο 1,  ηεύρνο 1  

- Ζ ηζηνξία καο πνπ έγηλε 
ηξαγνύδη θαη ην ηξαγνπδάκε 
αθόκε!! 
-Πος κάναμε καινούπγιοςρ θίλοςρ 
-Οι γςπαεηοί πος έπιαζαν ηα 
παηρλίδηα 
-Τα παιδιά πος βπήκαν ηα 
ζθνππίδηα θαη ηα έθαλαλ παηρλίδηα 
-Μος άπεζε η γάηα , η Σηαμάηα!!!  
-Εμένα μος άπεζε ζηην παιδική 
ραξά , όηαλ βξέζεθαλ όινη καδί 
θαη έγηλαλ θίινη! 
-Μος άπεζε πολύ ηο μαγικό  

ζηνλ ππνινγηζηή 
- Όηαν ψηθίζαμε για ηιρ 
δσγξαθηέο 
-Όηαλ ζπλδεζήθακε κε ην  
etwinning!! Καη γίλακε  
ΦΘΛΟΘ ,ΟΛΟΘ, ΜΑΖΘ!! 
-Όηαλ θάλακε όινη καδί ηελ 
ηζηνξία θαη ηελ δσγξαθίζακε.  
-Μος άπεζε ηο etwinning γηαηί 
θάλακε θαηλνύξγηνπο θίινπο.   
- Γιαηί βλέπαμε ηοςρ θίλοςρ  
καο ζηνλ ππνινγηζηή.   

Όινη καδί γίλακε κία ηεξάζηηα 

παξέα, αλαδεηθλύνληαο ηε 

δύλακε πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα 

καο εκείο νη Νεπηαγσγνί. Μηα 

δύλακε πνπ βαζίδεηαη ζηε 

Φηιία,  ζηε  πλεξγαζία, ζηελ 

Οκαδηθόηεηα, ζηελ 

Δπξεκαηηθόηεηα, ζην 

Διεύζεξν πλεύκα θαη όια 

απηά αλαδείρηεθαλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. 

 

Οι κύκλοι ηης θιλίας! 

Οι «ζύνεδροι» 
 


