
Στ. Έτος 2016-17 

Γιορτή 3 Ιεραρτών 

 

  

ηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ E twinning '' our Saints '' μη μαζεηέξ ηεξ Ε' ηάλεξ ηναγμύδεζακ γηα 

ημοξ Σνεηξ Ιενάνπεξ , με αθμνμή ημκ εμνηαζμό ημοξ ζηηξ 30 Ιακμοανίμο. Μπμνείηε κα ημοξ αθμύζεηε 

θάκμκηαξ θιηθ ζημκ παναθάηω ζύκδεζμμ : 

 

https://youtu.be/zCuhyEu40o8 

 

 ΕΥΧΕΣ 

Υνηζημύγεκκα θαη Πνωημπνμκηά πωνίξ εοπέξ γίκεηαη; ; Oπη βέβαηα ! 

Δείηε ηηξ εοπέξ 

ηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ E twinning << Our Saints >> ηα παηδηά εημημάζακε ηηξ εοπεηήνηεξ θάνηεξ.. 

Γηδηθά αοηέξ ηηξ Άγηεξ Μένεξ ε ακηαιιαγή εοπώκ με αθμνμή έκα πνόγναμμα ζακ αοηό ήηακ θοζηθό 

επαθόιμοζμ.. 

Δείηε ηηξ θάνηεξ ηωκ παηδηώκ 

ηείιαμε αθόμε εοπέξ ,γηα ηηξ εμνηέξ θαη ηα γεκέζιηά ηεξ ,ζηε   Rebeca , μέζω ημο Γ twinning. 

Δείηε ηηξ εοπέξ πνμξ ηε Rebeca 

ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΒΓΒΑΙΑ ΜΓ ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΟΠΟ?ΣΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΓΙΟ ΠΟΤ ΑΚΟΜΗ ΓΥΓΙ 

ΣΗ ΔΙΚΗ ΣΟΤ ΓΟΗΣΓΙΑ? 

 

" We sing Merry Christmas" 

ηηξ 15 Δεθεμβνίμο ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Etwinning  "Sharing our musical 

heritage" δειώζαμε ζομμεημπή ζηε δηαδηθηοαθή ζοκάκηεζε  " We sing Μerry Christmas” 

 

https://youtu.be/zCuhyEu40o8
http://1dim-ampel.lar.sch.gr/images/photos/e-twinning/wishes.ppt
http://1dim-ampel.lar.sch.gr/images/photos/e-twinning/saints.ppt
http://1dim-ampel.lar.sch.gr/images/photos/e-twinning/rebeca.ppt


"Sharing our musical heritage" 

ημκ παναθάηω πάνηε μπμνείηε κα δείηε ηηξ πώνεξ πμο ζομμεηέπμοκ ζημ πνόγναμμα our musical 

heritage 

 

ηα πιαίζηα ηεξ γκωνημίαξ ηωκ πωνώκ ζοκενγαηώκ ημο 

πνμγνάμμαημξ E Twinning << Sharing our musical heritage >> έγηκε ακηαιιαγή θανηώκ ηωκ μαζεηώκ 

.ημ παναθάηω βίκηεμ μπμνείηε κα δείηε ηηξ θάνηεξ πμο εημίμαζακ με πμιύ μενάθη μη μαζεηέξ ημο 

ζπμιείμο μαξ ! 

https://youtu.be/2Nj6CBHQhGI 

? αοηό ημ βίκηεμ μπμνείηε κα δείηε ηηξ θάνηεξ πμο ιάβαμε από ηηξ ζοκενγαδόμεκεξ πώνεξ.. 

https://youtu.be/qNUb4BBRvLE 

 

" Our musical heritage "  -  " Η μοσσική μας κληρονομιά " 

Μέζα από ημ ένγμ αοηό, ζα πνμζπαζήζμομε κα μμηναζημύμε ηεκ πμιηηηζηηθή  θιενμκμμηά μαξ. 

Πανάγμκηαξ  παναδμζηαθά ηναγμύδηα θαη πμνμύξ από ηε πώνα μαξ θαη ηηξ άιιεξ πώνεξ πμο 

ζομμεηέπμοκ ζημ ένγμ, ζα γκωνίζμομε ζογθεθνημέκεξ παναδόζεηξ από θάζε πώνα . Οη μαζεηέξ ζα 

βειηηώζμοκ ηηξ δεληόηεηέξ ημοξ ζηε πνήζε ηωκ αγγιηθώκ ημοξ , ζα γκωνίζμοκ ηεκ πμιηηηζηηθή 

πμιομμνθία ηωκ  εηαίνωκ , ζα μάζμοκ κα ζοκενγάδμκηαη με άιιμοξ πνμθεημέκμο κα δηδάλμοκ ζε αοημύξ 

θαη κα μάζμοκ γη 'αοημύξ θαη ηηξ μμοζηθέξ παναδόζεηξ ημοξ.. 

 Μέιε ημο ένγμο : 13 

Ιδνύηνηεξ πώνεξ : Ιζπακία -Πμιωκία 

Δηάνθεηα 23.08-15.06 

Σάλεηξ : Δ - Ε  -Σ 

π. Έημξ : 2016-17 

https://youtu.be/2Nj6CBHQhGI
https://youtu.be/qNUb4BBRvLE


Τπεύζοκεξ Πνμγν.  :  Καηενίκα Βειεζηώημο  - Υνηζηίκα Σζηκηδηνάθμο 

 

 " Our Saints "  -  " Οι Άγιοι μας " 

Η θάζε πώνα πμο ζομμεηέπεη ζ ?αοηό ημ πνόγναμμα εημημάδεη  μία πανμοζίαζε (powerpoint ) με ημοξ 

αγίμοξ πμο επηιέγμοκ μη μαζεηέξ. Η πανμοζίαζε πενηιαμβάκεη αγημγναθίεξ μαζεηώκ θαη ζύκημμμ βίμ ηωκ 

αγίωκ .ηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ θαη μεηά  ημ ηέιμξ αοημύ  γίκεηαη ακαθμνά ζηε βοδακηηκή μμοζηθή 

θαη  μαζαίκμοκ εθθιεζηαζηηθμύξ ύμκμοξ .Σμ ηειηθό απμηέιεζμα ζα είκαη έκα ειεθηνμκηθό βηβιίμ. 

Κάκηε θιηθ εδώ γηα κα θαηεβάζεηε ζημκ Η/Τ  ζαξ πανμοζίαζε θάπμηωκ Αγίωκ 

 

Μέιε ημο ένγμο : 7 

Ιδνύηνηεξ πώνεξ : Οοθνακία , Πμιωκία 

Δηάνθεηα : 7 Οθηωβνίμο-30  Νμεμβνίμο 

Σάλεηξ : E-η 

π. Έημξ : 2016-17 

Τπεοζ. Πνμγν.  :  Εοζομία Παιάζθα -Σζηγάνα  &  Καηενίκα Βειεζηώημο 

 

 A birthday card for Rebecca - getting viral on etwinning - short term project 

Έκα ζύκημμεξ δηάνθεηαξ πνόγναμμα ? έθπιελε/ πάνηη γεκεζιίωκ. 

Σμ επηιέλαμε γηαηί μπμνεί κα ζοκδοαζηεί με ηεκ Παγθόζμηα Ημένα ηωκ Αηόμωκ με Ακαπενία , ζηηξ 3 

Δεθεμβνίμο. 

Η Rebeca είκαη έκα θμνίηζη από ηεκ Αγθόια πμο δεη ζημ παηδηαηνηθό κμζμθμμείμ ηεξ Ληζαβόκαξ γηα 2 

πνόκηα ηώνα. 

 Παν 'όια αοηά, είκαη θμηηήηνηα ενγάδεηαη ζθιενά, αγαπά κα μαζαίκεη , παναθμιμοζεί μαζήμαηα ζημ 

κμζμθμμείμ θάζε μένα, θαη εοπανίζηωξ αθμιμοζεί ηηξ εκδείλεηξ ηωκ εθπαηδεοηηθώκ ημο ζπμιείμο ηεξ, 

από έκα ζπμιείμ ζηε Ληζαβόκα. Οη ζομμαζεηέξ ηεξ, ηεξ εημημάδμοκ ηεκ έθπιελε : ζέιμοκ κα πιεμμονίζεη 

ημ κμζμθμμείμ θάνηεξ εοπώκ( ζα ζηαιμύκ μέζω ηαποδνμμείμο) 

Οη μαζεηέξ θάκμοκ θάνηεξ γεκεζιίωκ ζε μία από ηηξ 4 θαηεγμνίεξ: ηε θηιία, θαναμέιεξ, ηα δώα ή ηεκ 

παναιία, πμο είκαη ηα αγαπεμέκα ζέμαηα Ρεβέθθα .ηηξ 8 Ιακμοανίμο είκαη ηα γεκέζιηά ηεξ !Θα γίκεη 14 

εηώκ. ζα ηεξ ηναγμοδήζμομε θαη ζα ακανηήζμομε ζημ Twinspace ηηξ θάνηεξ θαη ηηξ επμγναθήζεηξ μαξ 

,γηα κα θάκμομε ηε Rebeca κα παμμγειάζεη? 

 

Μέιε ημο Πνόηδεθη (166) 

Ιδνύηνηεξ πώνεξ : Πμνημγαιία ,Ρμομακία 

http://1dim-ampel.lar.sch.gr/images/photos/e-twinning/OurSaints.ppt


Σάλε : Γ 

π. Έημξ : 2016-17 

Τπεοζ.  Πνμγν. : Βειεζηώημο Καηενίκα 

 

  3 Νοεμβρίοσ 2016 

ήμενα είπαμε ηεκ εοθαηνία κα πάμε ζηεκ αίζμοζα πιενμθμνηθήξ θαη κα γκωνίζμομε ηεκ πιαηθόνμα ημο 

E twinning. Πνωηόγκωνε εμπεηνία γηα ημοξ μαζεηέξ . Γίδαμε ηηξ ακανηήζεηξ άιιωκ πωνώκ γηα ημ 

πνόγναμμά μαξ «Our musical heritage» - ε μμοζηθή μαξ θιενμκμμηά , θάπμηα από ηα ζπμιεία θαη ημοξ 

μαζεηέξ κα εημημάδμοκ ηηξ θάνηεξ πμο μαξ έζηεηιακ.. 

ημ πνόγναμμα ζομμεηέπμοκ μαζεηέξ ηωκ Γ' θαη Σ' ηάλεωκ, ημο ζπμιείμο μαξ 

  

 

   

 
  

  

Σμ ζπμιείμ μαξ οιμπμηεί πνόγναμμα e Twinning , 

με ηίηιμ « sharing our musical heritage », θαηά ηε δηάνθεηα ημο μπμίμο ζα πανμοζηάζμομε ζηηξ 

ζοκενγαδόμεκεξ πώνεξ ηε μμοζηθή μαξ θιενμκμμηά. 

  



Σμ eTwinning είκαη ε θμηκόηεηα ηωκ ζπμιείωκ ηεξ Γονώπεξ 

  

Γθπαηδεοηηθμί από όιεξ ηηξ πώνεξ πμο ζομμεηέπμοκ, μπμνμύκ κα εγγναθμύκ θαη κα πνεζημμπμηήζμοκ ηα 

online (δηαδηθηοαθά ) ενγαιεία ημο eTwinning γηα κα βνεζμύκ μεηαλύ ημοξ, κα ζοκακηεζμύκ εηθμκηθά, κα 

ακηαιιάλμοκ ηδέεξ θαη παναδείγμαηα πναθηηθήξ. 

Καζώξ ε πενηζζόηενε δμοιεηά γίκεηαη online. εγγοάηαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη ζημοξ μαζεηέξ μηα 

πνμζηαηεομέκε πενημπή όπμο ε δμοιεηά ημοξ παναμέκεη απόννεηε θαη ζηεκ μπμία δεκ έπμοκ πνόζβαζε 

ελωηενηθμί πνήζηεξ. 

ήμενα ημ eTwinning είκαη ίζωξ ημ μεγαιύηενμ δίθηομ εθπαηδεοηηθώκ ζηεκ ηζημνία ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

  

Δείηε ζηεκ παναθάηω δηεύζοκζε ηεκ πανμοζίαζε ημο ζπμιείμο μαξ ζηα οπόιμηπα ζπμιεία πμο 

ζομμεηέπμοκ ζημ eTwinning : 

https://www.youtube.com/watch?v=y20Zz3TjLek&feature=youtu.be 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y20Zz3TjLek&feature=youtu.be

