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Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

 Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην 
Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας 
υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία.

 Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό που 
εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, 
που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να 
συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, 
με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος 
της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της 
Ευρώπης.

(http://www.etwinning.net/el/pub/discover/what_is_etwinning.htm)



 Συνέχεια μίας σειράς e-twinning προγραμμάτων: 
Ι am  & I am 2:historical identity

 Ιδρυτές: Ιταλία, Ρουμανία

 54 συνεργάτες: Ελλάδα, Πολωνία, Ουκρανία, 
Λετονία, Λιθουανία, Τουρκία,, Πορτογαλία, 
Βουλγαρία, 



 Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μάθουν σχετικά και να εξερευνήσουν το 

περιβάλλον

 Να αναπτύξουν ευαισθησία και για το περιβάλλον και τα σχετικά θέματα

 Να αναπτύξουν μία αίσθηση υπευθυνότητας μέσα από τησυμμετοχή σε 

δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος

 Να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις συνεργαζόμενες χώρες

 Να ενθαρρύνουμε το ενδιαφέρον των παιδιών να μάθουν για άλλες 

κουλτούρες και παραδόσεις

 Να ενεργοποιήσουμε τη μάθηση ξένων γλωσσών και τη χρήση Η/Υ 

(http://desktop.etwinning.net/index.cfm)







Η αλφαβήτα των λουλουδιών



*με καρτέλες ταύτισης
*με γραπτές 
δραστηριότητες π.χ. 
λαβύρινθοι



*με χειροτεχνίες



























Ευκαιρία για κοινωνικοποίηση!

Σκυταλοδρομία ποτίσματος

Οι μικροί κηπουροί





















+ έλεγχος κατανόησης με χρήση 
ερωτηματολογίου από 
φυλλάδιο του Συνήγορου του 
Πολίτη









 2/9/2014
 Αναρτήθηκε από τη Luciana Sequino στη 

Λιθουανία

(http://twinblog.etwinning.net/65795/archive/?201403)





 21.1.2014

 Αναρτήθηκε από τη

Smaragda Chalemi



 27.1. 2014

 Αναρτήθηκε από τη

Luciana Sequino
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