
Προγραμμα eTwinning με τίτλο Beehave, Beehive, Betwin 
 
Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το σχολείο μας συμμετέχει στο εγκεκριμένο 
πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «Beehave, Beehive, Betwin» με την εκπαιδευτικό Γεωργιτζίκη Ναταλία, ΠΕ86. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τουλάχιστον 5 σχολεία από 4 χώρες. Η βασική ιδέα του έργου είναι να ενθαρρύνει νέους 
δασκάλους και μαθητές να ανακαλύψουν τα οφέλη του eTwinning ανταλλάσσοντας πληροφορίες και εμπειρίες σε ένα 
ασφαλές εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (TwinSpace). Αν και τα σχολεία ανοίγουν σιγά σιγά, μεγάλο μέρος της 
επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής συνεχίζεται να πραγματοποιείται διαδικτυακά. Οι μαθητές είναι συνδεδεμένοι 
στο διαδίκτυο, εντός και εκτός σχολείου και οι κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette) έχει γίνει βασικό 
μέρος της εκπαίδευσής τους. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να συμπεριφέρονται με σεβασμό στο διαδίκτυο, συνεργαζόμενοι 
πάνω στο θέμα των μελισσών, που φέτος, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Για τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Μέλισσας 2022, μαθητές και δάσκαλοι θα αφιερώσουν χρόνο για να διερευνήσουν τη σημασία 
ενός από τα αγαπημένα μας έντομα σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον μάθησης που βασίζεται σε έργα και θα 
ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα του να είναι eTwinners. Μαζί θα μάθουμε να συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο, θα 
μάθουμε για τις μέλισσες και τα μελίσσια και θα είμαστε απασχολημένοι με eTwinners. 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο των μελισσών και των επικονιαστών 
 για να κατανοήσουμε τις συνέπειες των πράξεών μας 
 για την κάλυψη βασικών ικανοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα 
 να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών να επικοινωνούν στα αγγλικά 
 να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών 
 για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠΕ μαθητών και εκπαιδευτικών 
 για την προώθηση ασφαλούς διαδικτυακής συμπεριφοράς 
 να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και τη δημιουργικότητα των μαθητών 
 για την εισαγωγή στρατηγικών CLIL 
 για να βοηθήσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα του eTwinning 
 να αυξήσει το ενδιαφέρον και την αγάπη των μαθητών για τη φύση 

Υλικό του προγράμματος θα αναρτάται στην ομάδα σύμφωνα πάντα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://schoolpress.sch.gr/behavebeehivebetwin/ .  
Παρόλα τα παραπάνω και την δεδομένη έγκριση του προγράμματος, ζητώ και την έγγραφη συγκατάθεσή σας για την 
εγγραφή του μαθητή/ της μαθήτριας στην πλατφόρμα twinspace, την απόδοση σε αυτόν/ αυτή κωδικών πρόσβασης και 
την ανάρτηση υλικού από τον ίδιο/ ιδία στην πλατφόρμα και στο ηλεκτρονικό περιοδικό (μέσω ΠΣΔ). Παρακαλώ να 
υπογράψετε το παρακάτω έντυπο και να μου το επιστρέψετε έως την 5/10/2021 . Σε περίπτωση οποιαδήποτε απορίας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μου τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη ή να καλέσετε για να ορίσουμε μια 
συνάντηση.  
 

 
 


