
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αρθρο για την εφημερίδα του σχολείου με θέμα : 

 

«Ε-twinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών 2021-22» 

«The abc of Mathematicians» 

 

 
Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές 
Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να 
μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προσφέρει μία 
ασφαλή πλατφόρμα για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα οι 
καθηγητές με τους μαθητές τους, να μοιράζονται και να αισθάνονται και να αποτελούν 
μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.Το eTwinning ξεκίνησε 
το 2005 ως μέρος του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το σχολικό έτος 2021-22 μελετήσαμε τη ζωή και το έργο μεγάλων Μαθηματικών από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξερευνώντας την ιστορία, τις ανακαλύψεις και την ανθρωπιά 
πίσω από τα λαμπρά μυαλά θέλαμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας  
 
Οι στόχοι είναι οι εξής: 
- ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
- μαθαίνοντας για τους δικούς μας και άλλους πολιτισμούς 
- ανάπτυξη του γραμματισμού και των πολυγλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών 
- ανάπτυξη διαφόρων soft skills όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η ομαδική εργασία 
- ενδυνάμωση της δημιουργικότητας των μαθητών σε διάφορα θέματα 
- ανάπτυξη κριτικής και λογικής σκέψης, σε συνδυασμό με ομαδική εργασία και 
συνεργασία 
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου όπου αναρτώνται οι εργασίες της δράσης: 
https://blogs.sch.gr/1gymamar/eyropaika-programmata/etwinning/etwinning-the-abc-of-
mathematicians-2021-22/ 

 

Εντυπώσεις από το πρόγραμμα e-Twinning με τα λόγια των μαθητών: 

 

Having worked with e-twinning and most specifically “The ABC Of Mathematicians” for 

about a school year, we managed to form an excellent opinion about the whole project. 

Through the year, the most exciting part was that we had the opportunity to make projects 

about mathematics and mathematicians with our classmates and share them with other 

schools all over the world who had done the same. It was a pleasure getting to know each 

other through interactive activities, games, and quizzes. During the pandemic, it was nice 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


having interaction with other students abroad and getting to collaborate with them through 

mathematics. We all had a great time and would undoubtedly try out something similar 

again! 

Emmanouela Kouki Β3 

 

Η εμπειρία του προγράμματος e-twinning ήταν κάτι πρωτότυπο για μένα. Ποτέ στη ζωή μου 
δεν είχα συμμετάσχει σε πρόγραμμα μαθηματικών στο οποίο αλληλεπιδρουσα  με παιδιά 
της ηλικίας μου από το εξωτερικό. Ήταν πολύ ωραία και μου άρεσαν όλα τα projects που 
κάναμε. Θα ήθελα πολυ να συμμετάσχω σε κάτι παρόμοιο και του χρονου. 
Νεφέλη Αντωνίου  Β3 
 
Η συμμετοχή μου στο Etwinning, με βοήθησε πολύ να διευρύνω τις γνώσεις μου στην 
Ιστορία των Μαθηματικών, αποκτώντας λεπτομερή γνώση σε παλαιότερες ανακαλύψεις και 
επιλύσεις προβλημάτων, όπως πχ ο Ερατοσθένης που κατάφερε να υπολογίσει την 
περίμετρο της γης το 250 πχ. 
Πιστεύω πως κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία μέσα από την συγκεκριμένη πλατφόρμα να 
εξελιχθεί και να εμβαθύνει σε τομείς της σχολικής ύλης και όχι μόνο. 
Γιάννης Χανιώτης  B2 
 
 
Η εμπειρία μου με το e-twinning ήταν πολύ ευχάριστη, μπόρεσα να αναπτύξω την 
φαντασία μου χωρίς να κουραστώ καθόλου. Επίσης μέσω των εργασιών είχα την ευκαιρία 
να δω ιδέες από παιδιά άλλων χωρών. Αν και του χρόνου γίνει με χαρά θα συμμετέχω. 
Νικόλ Καραμήτσιου  Β1 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=el&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=el&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal

