
Μάζεζε ρσξίο …ζύλνξα 

Υπεύζπλε θαζεγήηξηα: Κνπηίδνπ Φξηζηίλα ΠΔ06-11 

1
ε
 Γξάζε κε  ζέκα: Teen addictions.  

Τκήκα Β project 3 ζεηηθήο. Γηάξθεηα: Ιαλνπάξηνο-Μάηνο 2017 

 https://twinspace.etwinning.net/29652/pages/page/168850  

Σθνπόο: ελεκέξσζε ησλ εθήβσλ γηα ηελ εμάξηεζε από ηα λαξθσηηθά θαη 

ηνπο  ηξόπνπο  πξόιεςεο. Καιιηέξγεηα ηεο μέλεο γιώζζαο θαη 

δεμηνηήησλ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία ηεο 

Γαιιίαο https://www.rocfleuri.net/ θαη 

Πνισλίαο https://gimplusk.edupage.org/. 

(Έξγν etwinning) 

2
ε
 Γξάζε κε ζέκα: Active European citizens. 

 Τκήκα A5.  Γηάξθεηα :Ιαλνπάξηνο-Μάηνο 2017. 

 Σπκκεηέρνπζεο ρώξεο 8. 

Σθνπόο: Να γίλνπλ νη καζεηέο πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη ππεύζπλνη 

"ςεθηαθνί" πνιίηεο αλαινγηδόκελνη (κέζα από ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ) 

ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηηο επζύλεο ηνπο 

σο ρξήζηεο. Γεκόζην link έξγνπ 

 https://twinspace.etwinning.net/27361/pages/page/157373 

 (εδώ κπνξείηε λα δείηε ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν). 

(Έξγν etwinning) 

3
ε
 δξάζε κε ζέκα: "hAPPy learning for hAPPy body".  

Τκήκα Α4. Γηάξθεηα: Γεθέκβξηνο 2016-Μάηνο 2017. 

 Σπκκεηέρνπζεο ρώξεο 6.  

Σθνπόο: Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαζώο νη καζεηέο 

θαινύληαη λα "ρηίζνπλ " έλα αλζξώπηλν ζώκα αλαζύξνληαο 

γλώζεηο Βηνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο/ΤΠΔ,  Σπνπδώλ Υγείαο, Φπζηθήο 

Αγσγήο, Φεκείαο. Τν έξγν είλαη ζε εμέιημε. Γεκόζην link έξγνπ 

 https://twinspace.etwinning.net/35126/pages/page/197226 

https://twinspace.etwinning.net/29652/pages/page/168850
https://www.rocfleuri.net/
https://gimplusk.edupage.org/
https://twinspace.etwinning.net/27361/pages/page/157373
https://live.etwinning.net/projects/project/140528
https://twinspace.etwinning.net/35126/pages/page/197226


(Έξγν etwinning) 

4
ε
 δξάζε .Τκήκα Α6. Γηάξθεηα δξάζεο: Noέκβξηνο 2016-Μάηνο 2017 

 Σθνπόο: Σηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, Δλόηεηαο 2 κε ζέκα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ θξηηηθή θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, νη καζεηέο 

βίσζαλ ηελ εκπεηξία λα γίλνπλ νη ίδηνη θξηηηθνί ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ηαηλίαο "Ο θύθινο ησλ ρακέλσλ πνηεηώλ "Dead Poets' Society" 

 θαηαγξάθνληαο ηηο απόςεηο ηνπο κέζσ ηεο δηεζλνύο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθόξκαο https://www.epals.com/#/connections θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ζρνιείν Monroe High School, North Carolina, USA. 

 

5ε Γξάζε:Τκήκα Β5. Γηάξθεηα: Οθηώβξηνο 2016-Μάηνο 2017 

 Σθνπόο: Δμάζθεζε δεμηνηήησλ ζηελ μέλε γιώζζα (κε αληαιιαγή 

κελπκάησλ ζρεηηθώλ κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ) , 

ςεθηαθώλ αιιά θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ κεζσ ηεο δηεζλνύο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο https://www.epals.com/#/connections θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν Αlburnet Junior-Senior High School, Iowa, 

USA. 

 

6
ε
 Γξάζε.Τκήκα Α3. Γηάξθεηα: Ννέκβξηνο 2016-Μάηνο 2017 

 Σθνπόο: Yινπνίεζε εξγαζίαο κε ζέκα "Minorities" (Μεηνλνηηθέο νκάδεο 

πιεζπζκνύ) βάζεη ηεο ελόηεηαο 3 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ . Δπηπξόζζεηνο 

ζηόρνο ε εμάζθεζε δεμηνηήησλ ζηελ μέλε γιώζζα ζε δσληαλό online 

πεξηβάιινλ αιιά θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ κεζσ ηεο δηεζλνύο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο edmodo. Σπλεξγαζία κε ην ζρνιείν ηνπ 

Καλαδά, Adrossan Junior-Senior High School, Alberta, Canada. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ 

εμαζθαιίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ ε ελππόγξαθε γνληθή ζπγθαηάζεζε 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ . 

 

https://www.epals.com/#/connections
https://www.epals.com/#/connections
https://www.edmodo.com/?language=el

