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Συμμετοχή του Διαπολιτισμικού
Δημοτικού Σχολείου Σαπών στο πρόγραμμα
“eTwinning” ‘Culture on a Poster’
Το πρόγραμμαe Twinning ‘Cultureon a poster’
στο οποίο συμμετείχαν
το Διαπολιτισμικό
Δημοτικό Σχολείο
Σαπών, το 7ο και
25ο
Δημοτικό
Σχολείο Καβάλας το
2 ο Δημοτικό Σχολείο
Αλεξανδρούπολης,
το EdebaliOrtaokulu,
23 NisanIlkokuluκαι
ΑnakucagiAnaokuluστο
Ιzmit-Kocaeliστην

εκδρομές στα αξιοθέατα
της περιοχής τους,
να παρουσιάσουν
τον εαυτό τους και
να επικοινωνήσουν
με τους μαθητές και
δασκάλους από σχολεία
στην Τουρκία και την
Ελλάδα μέσω του
padletαλλά και μέσω
onlineσυναντήσεων.
Ξεδίπλωσαν τη
δημιουργικότητά τους
φτιάχνοντας όμορφα

Τουρκία, έφτασε στο
τέλος του μετά από
6 περίπου μήνες.
Ο βασικός στόχος
του προγράμματος
ήταν η πολιτισμική
και διαπολιτισμική
ευαισθητοποίηση των
μαθητών και κατά
συνέπεια η ενίσχυση
των δεσμών φιλίας και
συνεργασίας ανάμεσα
στους δύο λαούς.
Κατά τη διάρκειά
του οι μαθητές των
δύο τμημάτων της
ΣΤ τάξης που πήραν
μέρος στο πρόγραμμα
είχαν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν

posterμε τα σξιοθέατα
της περιοχής τους και
διασκέδασαν παίζοντας
διάφορα διαδραστικά
εκπαιδευτικά παιχνίδια
που έφτιαξε το κάθε
σχολείο. Μέσα από όλες
αυτές τις δραστηριότητες
κατάφεραν
να
βελτιώσουν τις
επικοινωνιακές τους
ικανότητες στα Αγγλικά,
να γνωρίσουν και να
αξιοποιήσουν ψηφιακά
εργαλεία
Τα poster όλων των
σχολείων ταξίδεψαν
από το ένα σχολείο
στο άλλο έτσι ώστε να
διοργανωθούν εκθέσεις

‘Know and Respect a tree near me’
eTwinning project

Το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο
Σαπών συμμετείχε σε ένα ακόμη
πρόγραμμα eTwinning

Σε αυτό το περιβαλλοντικό eTwinning πρόγραμμα οι μαθητές της Γ
τάξης του σχολείου μας
συνεργάστηκαν με τους
μαθητές της Δ τάξης του
σχολείου Agrupamentod
eEscolasdeAlhandra,So
bralinhoeSãoJoãodosM
ontes, VilaFrancadeXira,
Alhandra, στην Πορτογαλία και διάλεξαν
ένα δέντρο στην αυλή
του σχολείου τους. Στη
συνέχεια μελέτησαν τα
χαρακτηριστικά του, τα
φύλλα του, τον κορμό,
το λουλούδι και τον καρπό του, το ζωγράφισαν
και συμπλήρωσαν τη
ταυτότητα του δέντρου
και έφτιαξαν γεωμετρικά
σχέδια με το φύλλο του.
Σκέφτηκαν τρόπους για
να προστατέψουν το
δέντρο τους και γενικότερα το περιβάλλον και

πρόσθεσαν τις ιδέες
τους στον συνεργατικό πίνακα jamboard.
Ασχολήθηκαν με τις
διαδραστικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια
που δημιουργήθηκαν
και από τα δύο σχολεία.
Επίσης, χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή για να
φτιάξουν το avatar τους
και παρουσίασαν σύντομα τον εαυτό τους στο
padlet του project τηρώντας τους κανόνες για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, συστήθηκαν με τους μαθητές
του σχολείου στην Πορτογαλία στη διάρκεια
onlinemeeting και παρουσίασαν το δέντρο
τους. Διάβασαν το βιβλίο
‘Το μεγαλύτερο λουλούδι
του κόσμου’ του σπουδαίου Πορτογάλου συγγραφέα JoseSaramago

και αντλώντας έμπνευση από αυτό, έφτιαξαν
διάφορες κατασκευές με
ανακυκλώσιμα υλικά με
τη βοήθεια της δασκάλας
τους, Κατερίνας Σκεύα.
Παρακολούθησαν
ένα animationvideo
βασισμένο στο βιβλίο
και δημιούργησαν
ένα ebook με την περίληψη του βιβλίου.
Συνεργάστηκαν με
το υ ς μ α θ η τ έ ς σ τ η ν
Πορτογαλία για να κάνουν online έναν κοινό εννοιολογικό χάρτη με τη λέξη ‘δέντρο΄
και έφτιαξαν ένα κοινό
ηλεκτρονικό βιβλίο που
περιέχει τα στοιχεία
και των δύο δέντρων.
Τα δύο σχολεία, επίσης, εργάστηκαν μαζί σε
ένα online συνεργατικό
pad για να γράψουν
ποιήματα στα αγγλικά
για τα δέντρα τους και
κατόπιν, τα τραγούδησαν. Για το τραγούδι
του σχολείου μας τη
μουσική έγραψε η εκπαιδευτικός Μουσικής,
ΑνέζαΣπανοπούλου.
Η ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείο υ πο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι
στο project: Βασιλική
Κωσταρά, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας,Κατερίνα Σκεύα,
δασκάλα της Γ τάξης

μ’ αυτά για να τα δουν
και οι υπόλοιποι μαθητές
και να μπορέσουν να
γνωρίσουν τον πολιτισμό
κάθε περιοχής.
Η ομάδα των
εκπαιδευτικών του
σχολείου μας που
συμμετείχαν στο
πρόγραμμα αποτελείται
από τη Βασιλική
Κωσταρά, συντονίστρια
του project, Ανέζα
Σπανοπούλου,
εκπαιδευτικό Μουσικής
και Ειρήνη Παιδαράκη,
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Πληροφορικής.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί
και μαθητές του
προγράμματος
συνεργάστηκαν
θαυμάσια μεταξύ τους
έχοντας τη στήριξη του
Διευθυντή του σχολείου
κ.Δωρόπουλου και
άλλων συναδέλφων, και
το αποτέλεσμα αυτής της
ομαδικής προσπάθειας
αποτυπώνεται
στο εντυπωσιακό
υλικό,ψηφιακό και μη,
που δημιούργησαν από
κοινού.
Το υλικό του projectτου
σχολείου μας μαζί με
εκείνο που έφτιαξαν
οι μαθητές όλων των
σχολείων – εταίρων
με την υποστήριξη
των δασκάλων τους
περιλαμβάνεται στην
ιστοσελίδα που έφτιαξε
η εκπαιδευτικός
Μουσικής, Ανέζα
Σπανοπούλου και
συνδιαχειρίζεται με την
εκπαιδευτικό Αγγλικών,
Βασιλική Κωσταρά.

