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Ευρωπαϊκά
προγράμματα
eTwinning και Erasmus+



με τι ασχολούμαστε;
με τους πολιτισμούς και τις γλώσσες μας

Πώς;                 - - με 2 παράλληλα προγράμματα
➢ το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης ευρ. 

σχολείων eTwinning  “Πολιτιστικοί Καθρέφτες”  (10+ 
σχολεία)

➢ τη στρατηγική σύμπραξη 6 σχολείων Erasmus+
Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία και Πορτογαλία

“Αλληλοδιδασκαλία των γλωσσών μας
μέσα από τους πολιτισμούς μας”



γιατί να συμμετέχω;
1. για να γνωρίσω καλύτερα και να εκτιμήσω τον πολιτισμό μου
2. για να κατανοήσω την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά
3. για να αποκτήσω διασυνδέσεις με συνομηλίκους από άλλες

χώρες
4. για να συνεργαστώ σε διεθνείς ομάδες
5. για να γνωριστώ καλύτερα με τους συμμαθητές μου
6. για να καλλιεργήσω τις Γλωσσικές και Ψηφιακές δεξιότητές μου
7. για να ενισχύσω την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά μου
8. για να αυξήσω την επίδοσή μου στα σχετικά σχολικά μαθήματα
9. για να ξεφεύγω από τη ρουτίνα του σχολικού προγράμματος
10.για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους!



πώς συν-εργαζόμαστε στο
πρόγραμμα CULTURE MIRRORS; 
(twinspace.etwinning.net)

● αλληλεπιδρούμε με τους άλλους Έλληνες και ξένους μαθητές στο Padlet, 
απαντάμε σε Quizzes για τους πολιτισμούς μας και άλλες ερωτήσεις POLLS

● αναρτούμε τις παρουσιάσεις μας για διάφορες πτυχές του πολιτισμού
(μουσική, τέχνη, λογοτεχνία, παροιμίες, παιχνίδια, αθλητισμός, πολιτική κλπ) 

● ψηφίζουμε τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά αγαθά από τις παρουσιάσεις
των εταίρων ώστε να συμπεριληφθούν στο υλικό για τη διδασκαλία των
γλωσσών μας (θεατρικό έργο, εικόνες, αφίσες, τραγούδια, παιχνίδια, χοροί)



Εργασίες Erasmus+
4 ομάδες εργασίας των 5 μαθητών

➢5 καθηγητές της Ελληνικής γλώσσας
➢5 βοηθοί (τεχνικοί, γραμματείς)
➢5 καλλιτεχνικοί βοηθοί (κείμενα, πόστερ)

➢5 ξεναγοί



Χρονοδιάγραμμα
➔ Ιανουάριος 2021

TwinSpace: δραστηριότητες γνωριμίας, διαγωνισμός Λογότυπου
➔ Φεβρουάριος 2021

Σχεδιασμός υλικού και εκπαίδευση καθηγητών για τα μαθήματα Ελληνικών
➔ Μάρτιος 2021  (εφόσον επιτραπούν οι μετακινήσεις)

Φιλοξενία των εταίρων, μαθήματα Ελληνικών, ξενάγηση, εκδρομές
➔ Απρίλιος/Μάιος 2021 ( εφόσον επιτραπούν οι μετακινήσεις)

Διδακτική επίσκεψη στη Σμύρνη της Τουρκίας για 4 μαθητές μας
➔ Σχολικό έτος 2021-2022 (ίσως και 2022- 2023)

Διδακτικές επισκέψεις στο Bergamo (Ιταλία), Πράγα (Τσεχία), 
Vilnius (Λιθουανία) και Madeira (Πορτογαλία) για 4 μαθητές ανά επίσκεψη



πλατφόρμες επικοινωνίας και
συνεργασίας

➢ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής ομάδας
○ ομάδα στο Messenger “eTwinning CULTURE MIRRORS”

● TwinSpace “CULTURE MIRRORS”

➢με τους ευρωπαίους εταίρους
○ ομάδα στο Facebook “CULTURE MIRRORS”
○ TwinSpace “CULTURE MIRRORS”


