
 

ETWINS BAND 

Για 6θ ςυνεχι χρονιά ςυνεργαηόμαςτε θ ίδια ομάδα ςχολείων από τθν Ελλάδα 

,Ιταλία , Ιςπανία , Σουρκία , Reunion ςυνεχίηοντασ τθν οικοδόμθςθ μιασ βιϊςιμθσ 

αειφόρου eTwinning πόλθσ . 

Φζτοσ οι πολίτεσ τθσ  ETwinners Town εςτιάηουν ςτουσ ςτόχουσ 14 και 15 τθσ 

Παγκόςμιασ Ατηζντασ  << θ ηωι ςτθ γθ >> και  << θ ηωι κάτω από το νερό >> 

προςαρμόηοντασ το  παραμφκι "Οι μουςικοί τθσ Βρζμθσ" ςτουσ παραπάνω 

ςτόχουσ. 

 Επιλζξαμε ζνα ηϊο υπό εξαφάνιςθ και ζνα παραδοςιακό όργανο από κάκε χϊρα 

.Σα ηϊα αυτισ τθσ ιςτορίασ κινδυνεφουν και μόνο δουλεφοντασ μαηί είναι ςε κζςθ 

να επιβιϊςουν και να φτάςουν ςτθν ETWINNERS TOWN.Για να πάρουμε όμωσ  το 

διαβατιριο και τα ειςιτιρια για το ταξίδι αυτό θ κάκε ομάδα αντιμετωπίςαμε 

προκλιςεισ ςε κάκε μάκθμα του ςχολείου μασ! 

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε διακρατικζσ ομάδεσ για τθ  διάςωςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ αλλά και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Σο ζργο είναι διεπιςτθμονικό και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ, πολιτικϊν, κοινωνικϊν και ψθφιακϊν δεξιοτιτων,μζςα από τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ και το  Project Based Learning (PBL ). 

Σο χρονοδιάγραμμα του ζργου μασ. 

https://padlet.com/MariaAngelaZ/vx589iz0ppuqtk8k 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ αλλά και κατά τθ διάρκειά του αςχολθκικαμε με 

τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου και τον κϊδικα ςωςτισ δεοντολογικισ 

ςυμπεριφοράσ (Netiquet).Oι Εκπαιδευτικοί του προγράμματοσ παρακολουκιςαμε 

ςεμινάρια και θμερίδεσ και δθλϊςαμε υποςτθρικτζσ τθσ Ημζρασ Αςφαλοφσ 

Διαδικτφου ( SID). 

http://linoit.com/users/zanettiangela/canvases/esafety%20ETWINS%20BAND 

Χρθςιμοποιιςαμε πλθκϊρα ψθφιακϊν εργαλείων και εφαρμογϊν:  

https://padlet.com/angelazanetti2/cimz4z8kpq4dv0rn 

υναντθκικαμε πολλζσ φορζσ online για να αποφαςίςουμε για τισ δραςτθριότθτεσ 

και τθν πορεία του προγράμματοσ  

https://padlet.com/MariaAngelaZ/vx589iz0ppuqtk8k
http://linoit.com/users/zanettiangela/canvases/esafety%20ETWINS%20BAND
https://padlet.com/angelazanetti2/cimz4z8kpq4dv0rn


 

Η ομάδα εργαςίασ μασ είναι αποφαςιςμζνθ να εφαρμόςει καινοτόμεσ δράςεισ 

διδαςκαλίασ/μάκθςθσ και να πειραματιςτεί με μεκοδολογίεσ και προςεγγίςεισ όλο 

και πιο ελκυςτικζσ και παρακινθτικζσ. 

Για το λόγο αυτό, κατά τθ διάρκεια του ζργου, οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν ο 

ζνασ τον άλλον, προςπακϊντασ να ενςωματϊςουν τισ διαφορετικζσ δεξιότθτεσ για 

τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου και μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλο. 

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτο να πραγματοποιθκοφν ςτιγμζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (peer learning).Κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ θ επιμόρφωςθ δε ςταματά γι’αυτι τθν ομάδα . 

https://twinspace.etwinning.net/198858/pages/page/2210565 

Κάπωσ ζτςι λοιπόν ξεκινάμε! 

Αν και ςυνεργαηόμαςτε για 6 χρόνια ο ίδιοσ πυρινασ εκπαιδευτικϊν ,υπάρχουν και 

νζα μζλθ . 

https://padlet.com/matrinpe11/2yffopb59r198bvl 

Οι μακθτζσ κάνουν το άβαταρ ι το πορτρζτο τουσ , μακαίνοντασ με αυτό τον τρόπο 

και για τα πνευματικά δικαιϊματα. υναντιοφνται διαδικτυακά κάνοντασ χριςθ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ . 

https://twinspace.etwinning.net/198858/pages/page/2210565
https://padlet.com/matrinpe11/2yffopb59r198bvl


 

Εδϊ μποροφμε να δοφμε τα ςχολεία ,τισ αφίςεσ των οποίων φτιάξαμε ςτο 

προθγοφμενο eTwinning πρόγραμμα. 

https://www.canva.com/design/DAEsG8AVgLQ/bz43rXvM3fajwhJnogfJgQ/view?ut

m_content=DAEsG8AVgLQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_

source=publishsharelink 

Ο χάρτθσ των ςχολείων μασ : 

https://padlet.com/matrinpe11/b8b98s1qxa4ixv2y 

Οι πόλεισ μασ !Σα μζρθ που ηοφμε ! 

https://padlet.com/matrinpe11/miv7ew6zltjr115 

Είναι καιρόσ το πρόγραμμά μασ να αποκτιςει τθ δικι του ταυτότθτα , το δικό του 

λογότυπο.To ελλθνικό λογότυπο προσ ψθφοφορία μεταξφ όλων των χωρϊν: 

 

https://www.canva.com/design/DAEsG8AVgLQ/bz43rXvM3fajwhJnogfJgQ/view?utm_content=DAEsG8AVgLQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEsG8AVgLQ/bz43rXvM3fajwhJnogfJgQ/view?utm_content=DAEsG8AVgLQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEsG8AVgLQ/bz43rXvM3fajwhJnogfJgQ/view?utm_content=DAEsG8AVgLQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://padlet.com/matrinpe11/b8b98s1qxa4ixv2y
https://padlet.com/matrinpe11/miv7ew6zltjr115


 

Ψθφίςαμε τα προτεινόμενα  

 

Σο λογότυπο του ζργου 

 

 

 

Σραγουδιςαμε όλα τα ςχολεία το << What A Wonderful World >> Louis Armstrong 

τιχουργοί/υνκζτεσ 
Bob Thiele, George David Weiss και ιδοφ το τρζιλερ του προγράμματοσ! 
 

Επικοινωνιςαμε ςτζλνοντασ γράμματα και κάρτεσ με το ταχυδρομείο . 



Φτιάξαμε τα μουςικά όργανα τθσ κάκε χϊρασ ,μακάινοντασ για τθν πολιτιςτικι 

τουσ κλθρονομιά.H B’ και θ Δ’ τάξθ ςυμμετειχαν ςτα εργαςτιρια καταςκευισ 

μουςικϊν οργάνων. 

 

 

Παρακολουκιςαμε το βίντεο << Οι Μουςικοί τθσ Βρζμθσ >> ,ςτοχεφοντασ  να 

κατανοιςουν οι μακθτζσ  πϊσ οι πράξεισ του ανκρϊπου επθρεάηουν το 

περιβάλλον. υηθτιςαμε για τισ θκικζσ αξίεσ που μεταδίδουν οι μφκοι και πϊσ 

αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ και μεταμορφϊνουν το άτομο ατομικά και 

κοινωνικά.  https://video.link/w/wVBCc 

https://video.link/w/NXBCc 

https://video.link/w/wVBCc
https://video.link/w/NXBCc


 

Εργαηόμαςτε ςε διεκνείσ ομάδεσ και τα παιδιά βρίςκουν πλθροφορίεσ για τα ηϊα 

υπό εξαφάνιςθ . 

https://view.genial.ly/61aa3c97ddff6e0dfa6ca2c8 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Οι πρωταγωνιςτζσ των ηϊων μασ ςτθν ιςτορία ταξιδεφουν ςε διάφορεσ περιοχζσ 

και χϊρεσ. Μαηί κα αντιμετωπίςουν πολλζσ δοκιμαςίεσ και κα βοθκιςουν ο ζνασ 

τον άλλον να γίνουν πιο ανκεκτικοί και ολοζνα πιο ικανοί ςτθν αντιμετϊπιςθ 

δφςκολων και δφςκολων καταςτάςεων.  

Σα ηϊα ταξιδεφουν ςτθ χϊρα τθσ επιςτιμθσ, των μακθματικϊν, τθσ τζχνθσ, των 

γλωςςϊν, ςτθν πόλθ των κωδικϊν Scratch, ςτθ χϊρα τθσ μουςικισ. 

ε κακζνα από αυτά τα μζρθ κα αντιμετωπίςουν νζεσ δοκιμζσ και προκλιςεισ, οι 

οποίεσ κα απεικονιςτοφν μζςω ενόσ ebook/ padlet χρονοδιαγράμματοσ που 

δθμιουργικθκε από τισ διεκνικζσ ομάδεσ. 

Task Breakdown: 

Team 1 "Iberian Lynx" Science 

Team 2 "Sea Turtle" Coding with Scratch 

Team 3 "Butterfly" Art 

Team 4 "Mediterranean Monk Seal" Music 

Team 5 "The Gecko of Manapany" Maths 

Team 6 "Rana Holtzi" Languages 

Iberian lynx - Coordinator Spain 😺  -Science 

Η ομάδα του Iberian Lynx εργάηεται για τθν Επιςτιμθ. Για να πάει ςτο εξωτερικό το 
ETWINS BAND πρζπει να πάρει τθν ταυτότθτά του ςτο Αςτυνομικό Σμιμα. Δεν 
μποροφν να ταξιδζψουν χωρίσ αυτι! 

Η διεκνικι μου ομάδα κα πρζπει να μάκει πλθροφορίεσ για κάκε ηϊο, να 
ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα αίτθςθσ ( φόρμα γνϊςεων για τον Ιβθρικό Λφγκα) . 
https://www.youtube.com/watch?v=9q6NYRPrBiU 

 

https://view.genial.ly/61aa3c97ddff6e0dfa6ca2c8
https://www.youtube.com/watch?v=9q6NYRPrBiU


 

 

Sea Turtle 🐢 - Coordinator Porto Garibaldi - Coding with Scratch 

Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ τα απειλοφμενα ηϊα μασ ςυναντοφν μια νζα 
πόλθ: τθν πόλθ του κϊδικα.Πρζπει να αντιμετωπίςουν διαφορετικζσ προκλιςεισ. 

Πρζπει να ςυνεργαςτοφν και να γίνουν ανκεκτικοί. 

Αγαπθτά παιδιά, είςτε ζτοιμοι να ξεκινιςετε; 

Θζλετε να παίξετε με τα αγαπθμζνα ςασ ηϊα; 

 



 

Butterfly - Coordinator Mestre - Art 

Η ομάδα Butterfly εργάηεται για τθν Σζχνθ.Θζλουμε να τουσ βοθκιςουμε να 
φτιάξουν τισ μάςκεσ και τα καπζλα τουσ. 

 

The Mediterranean monk seal Monachus monachus) -
Coordinator Greece- Music 

Οι φίλοι μασ αποφαςίηουν να δθμιουργιςουν ζνα ςυγκρότθμα για να ταξιδζψουν 
ςε όλο τον κόςμο και να αναλάβουν δράςθ για τον 14ο και τον 15ο Παγκόςμιο 
τόχο τθσ Ατηζντασ 2030 («LIFE ON LAND» ODS 15 και «LIFE BELOW WATER» ODS 
14). 

Κάκε ηϊο που απειλείται με εξαφάνιςθ παίηει το παραδοςιακό ι το πιο γνωςτό 
μουςικό όργανο τθσ χϊρασ του. 

Πρζπει να κάνουν πρόβεσ μαηί. Πρϊτα πρζπει να γνωριςτοφν και να βεβαιωκοφν 
ότι είναι καλοί μουςικοί ϊςτε να λάβουν τα μουςικά τουσ διαβατιρια. 

 Matching game on the musical instruments 
https://wordwall.net/play/30359/624/231 

https://wordwall.net/play/30359/624/231


 

Οι μακθτζσ ςυνκζτουν τθ δικι τουσ μουςικι  

https://soundcloud.com/aikaterina-
music?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 

The Gecko of Manapany - Coordinator Réunion -maths 

Σο Gecko of Manapany ξεκίνθςε το ταξιδιωτικό του θμερολόγιο. Βοθκιςτε τον να 
βρει τισ πλθροφορίεσ που λείπουν. 

 

 

 

https://soundcloud.com/aikaterina-music?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/aikaterina-music?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


 

 

 

 

 

Rana Holtzi - Coordinator Turkey 🐸-Languages 

Σο Rana Holtzi Group μόλισ κανόνιςε ζνα Kahoot Play για το Etwins Band. 

Σϊρα, ιρκε θ ϊρα να ταξιδζψετε ςτο εξωτερικό. Σα ηϊα μασ πρζπει να μάκουν 
γλϊςςεσ. Βοθκιςτε τουσ να ταξιδζψουν χωρίσ πρόβλθμα.Διαβάςτε ςθμαντικζσ 
φράςεισ και λζξεισ για να ταξιδζψετε με αεροπλάνο και τρζνο και μεταφράςτε ςτισ 
γλϊςςεσ ςασ. Χρθςιμοποιιςτε τον ςυνεργατικό μασ λογαριαςμό: 
etwinnerstown@gmail.com 

 
https://www.flipsnack.com/aikaterinamusic/elementary-level-in-the-airport-_-train-
station.html 

 

mailto:etwinnerstown@gmail.com
https://www.flipsnack.com/aikaterinamusic/elementary-level-in-the-airport-_-train-station.html
https://www.flipsnack.com/aikaterinamusic/elementary-level-in-the-airport-_-train-station.html


 

ETwins Band Story 

Είναι καιρόσ να δθμιουργιςουμε τθν ιςτορία μασ.Θα χρθςιμοποιιςουμε το 
Bookcreator.Οι δάςκαλοι κα χρθςιμοποιιςουν τον κοινό μασ λογαριαςμό: 

etwinnerstown@gmail.com 

https://read.bookcreator.com/5mu5niyYcuWm29uaaLB29AnMmnE2/aZ-
7nJjrS7OIGSPcbEl5uA 

Ζγγραφα ταυτότητασ και άλλεσ ςημαντικζσ πληροφορίεσ για το ταξίδι. 

Σο ETwins Band μασ πζραςε τισ προκλιςεισ και πιρε όλα τα απαραίτθτα για να 
ξεκινιςει τθ μουςικι τουσ περιπζτεια ςτο E TWINNERSTOWN. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣΕ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α ΠΡΙΝ ΦΤΓΕΣΕ ΑΠΟ ΣΟ  ΠΙΣΙ. 

https://view.genial.ly/6266bf317864c70010350fd9/presentation-animated-
chalkboard-presentation-fr 

Escape Room: Safer internet day 

https://www.emaze.com/@ALRZLIOLT/escape-room-etwins-
band 

 

eTwinning day 
ONLINE party 

Τα μέλη τοσ σσγκροτήματος eTwins Band θα οργανώσοσν μια σσνάντηση για 
να γιορτάσοσν την ημέρα τοσ eΤwinning! Θα είναι μια μέρα γεμάτη ταρά, 
εστστία και ειρήνη. 

Αξιολόγηση 

 Σηο ηέλορ ηος έπγος, θα ππέπει να ςπάπξει μια ηελική θάζη όπος ηο έπγο 

αξιολογείηαι από όλοςρ ηοςρ εηαίποςρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν μαθηηών 

και ηυν εκπαιδεςηικών. 

 Rubric  

https://read.bookcreator.com/5mu5niyYcuWm29uaaLB29AnMmnE2/aZ-7nJjrS7OIGSPcbEl5uA
https://read.bookcreator.com/5mu5niyYcuWm29uaaLB29AnMmnE2/aZ-7nJjrS7OIGSPcbEl5uA
https://view.genial.ly/6266bf317864c70010350fd9/presentation-animated-chalkboard-presentation-fr
https://view.genial.ly/6266bf317864c70010350fd9/presentation-animated-chalkboard-presentation-fr
https://www.emaze.com/@ALRZLIOLT/escape-room-etwins-band
https://www.emaze.com/@ALRZLIOLT/escape-room-etwins-band


 Μαθηηέρ  

https://www.tricider.com/brainstorming/3a5FhmT1jcl;jsessionid=xI0s1NPH_L
8BTocygLCvgw 
https://dotstorming.com/b/6268cc85d58d6a5f05db477f 

 Βίντεο 

 Key Competences – Rubrics 

             https://www.youtube.com/watch?v=EIWJvTy02TA 

Διάχυση 
 Σηη ζσολική εθημεπίδα μαρ  

 Σηο τηθιακό πεπιοδικό μαρ https://schoolpress.sch.gr/1ampelona/ 

 Σελιδοδείκηερ  

 Ραδιοθυνικά μηνύμαηα ζηο European School Radio Greece 

 Σςνεπγαζία και παπαγυγή ςλικού με ηη Β’ και Γ’ ηάξη ηος ζσολείος μαρ 

 Σςμμεηοσή ζηο 9
ο
 Μαθηηικό Σςνέδπιο ηηρ Α/θμιαρ Δκπ/ζηρ Λάπιζαρ ( 9-5-

2022). 

 Σηο ζσολικό πίνακα ανακοινώζευν 

 Γονείς : Γπαπηή ενημέπυζη και άδεια λήτηρ θυηογπαθιών /βίνηεο, 

ενημέπυζη για ημεπίδα ηλεκηπονικήρ αζθάλειαρ ,ενημέπυζη για ηο ηπαγούδι 

πος δημιοςπγήζαμε για ηη ζςμμεηοσή μαρ ζηο διαγυνιζμό ηος European 

school radio ,επίζκετη έκθεζηρ μοςζικών οπγάνυν ζηο ζσολείο. 

 

https://www.tricider.com/brainstorming/3a5FhmT1jcl;jsessionid=xI0s1NPH_L8BTocygLCvgw
https://www.tricider.com/brainstorming/3a5FhmT1jcl;jsessionid=xI0s1NPH_L8BTocygLCvgw
https://dotstorming.com/b/6268cc85d58d6a5f05db477f
https://www.youtube.com/watch?v=EIWJvTy02TA
https://schoolpress.sch.gr/1ampelona/

