
Σσ. Έτορ  2017-18 

Εθνική και Εςπωπαϊκή Ετικέτα ποιότηταρ 

για το έπγο ‘’Sharing our musical heritage ‘’ 

(μοηραδόμαζηε ηε μοσζηθή μας θιεροκομηά ). 

 

 Με  3 εηηθέηεξ πμηόηεηαξ λεθηκμύκ ζηηξ απμζθεοέξ ημοξ μη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ .Τνία 

πνμγνάμμαηα eTwinning πμο οιμπμηήζεθακ ηεκ πνμεγμύμεκε ζπμιηθή πνμκηά βναβεύηεθακ με εηηθέηα 

πμηόηεηαξ  από ηεκ ακηίζημηπε επηηνμπή ζηεκ Αζήκα .Σε αοηά πήνακ μένμξ μαζεηέξ ηεξ Δ' -Ε' -Ση ' 

ηάλεξ .Σογπανεηήνηα ζημοξ μαζεηέξ πμο ενγάδμκηαη με μενάθη θαη οπεοζοκόηεηα ! 

 Εζκηθή θαη Εσρωπαϊθή εηηθέηα ποηόηεηας αποκεμήζεθε ζηο έργο eTwinning 

‘’ Sharing our musical heritage ‘’ , πμο οιμπμηήζεθε ηε ζπμιηθή πνμκηά2016-17 από ημοξ μαζεηέξ 

ηεξ Δ ‘-Ε’ θαη Ση ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ . Μέζα από αοηό ημ ένγμ αοηό πνμζπαζήζαμε κα μμηναζημύμε 

ηεκ πμιηηηζηηθή θιενμκμμηά μαξ ,πανάγμκηαξ παναδμζηαθά ηναγμύδηα θαη πμνμύξ από ηε πώνα μαξ θαη 

ηηξ άιιεξ πώνεξ πμο ζοκενγαζηήθαμε. Γηα ηεκ απμκμμή εηηθέηαξ ιαμβάκμκηαη οπόρηκ μεηαλύ άιιςκ ε 

παηδαγςγηθή θαηκμημμία θαη δεμημονγηθόηεηα ,ε εκζςμάηςζε ζηε δηδαθηέα ύιε , ε επηθμηκςκία , 

ακηαιιαγή θαη ζοκενγαζία ηςκ ζπμιείςκ. Ακ θαη γηα πνώηε θμνά μη μαζεηέξ μαξ ζομμεηείπακ ζε 

πνόγναμμα eTwinningλεπέναζακ πναγμαηηθά ηηξ πνμζδμθίεξ μαξ .  Μπνάβμ παηδηά! 

 

 

 Φέτορ ςλοπoιούνται στο σσολείο τα εξήρ ππoγπάμματα eTwinning : 

1.'Traditional games : a bridge of generations ,cultures and a 

vehicle for outdoor learning 

Παναδμζηαθά παηπκίδηα: μηα γέθονα γεκεώκ, πμιηηηζμώκ θαη έκα όπεμα γηα οπαίζνηα μάζεζε ( Δ-Ε) 

https://live.etwinning.net/projects/project/153485
https://live.etwinning.net/projects/project/153485


2.Traditional clapping games as a cultural bridge 

Παναδμζηαθά παηπκίδηα μα παιαμάθηα ςξ γέθονα πμιηηηζμμύ (Ση ). 

3. Come on! Photograph the Seasons!(Ε) 

Έια! Φςημγνάθεζε ηηξ επμπέξ! Φςημγναθίδμομε ηηξ επμπέξ θαη 

μαζαίκμομε ζπεηηθά ηναγμύδηα . 

4. Let's promote diversity - the European Day of Languages 

Αξ πνμςζήζμομε ηεκ πμηθηιμμμνθία - ηεκ Εονςπασθή Ημένα ηςκ 

Γιςζζώκ (Ε) 

Έκα ζύκημμμ πνόγναμμα με αθμνμή ηεκ Εονςπασθή εμένα γιςζζώκ ζηηξ 

26 Σεπηεμβνίμο     

  

 

 To παναθάης ιεληθό είκαη απμηέιεζμα ηςκ δηαθναηηθώκ μμάδςκ ζοκενγαζίαξ πμο δεμημονγήζεθακ ζηα 

πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ. 

<div style="width: 480px;max-width:100%;"><a 

href="//www.storyjumper.com/book/showframe/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-

VOCABULARY" class="storyjumper-book" style="text-decoration: none;"><img 

src="//www.storyjumper.com/book/coverImage/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-

VOCABULARY/480" alt="Book titled 'TRADITIONAL CLAPPING VOCABULARY'" 

style="border:none;width: 480px;max-width:100%;" /></a><a style="display: block; text-align: 

center; margin: 0 auto 20px; font-size: 12px; text-decoration: none;" 

href="//www.storyjumper.com/book/index/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-

VOCABULARY">Read this book made on StoryJumper</a><script>!function(){function 

d(){"undefined"==typeof SJMakeBookOpenLightBox?--

c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function 

e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var 

a="https:"==document.location.protocol?"https:":"http:";if("undefined"==typeof 

SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var 

b=document.createElement("script"),c=10;b.src=a+"//www.storyjumper.com/script/storyjumper-

embed.js",document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b),e()}}();</script></div> 

Σηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ ''παναδμζηαθά παηπκίδηα ,γέθονεξ πμιηηηζμώκ , γεκεώκ θαη εοθαηνία γηα 

οπαίζνηα μάζεζε'' , μη ζοκενγάηεξ γκώνηζακ ένγα θαιιηηεπκώκ ζπεηηθά με ημ παηπκίδη. Οη μαζεηέξ ημο 

ζπμιείμο μαξ έδςζακ ηε δηθή ημοξ θαιιηηεπκηθή άπμρε... 

2o βηβιηο γηα ηα παραδοζηαθά παητκίδηα 

<iframe src="https://www.ourboox.com/embed/?id=517691" scrolling="no" width="250" 

height="470" style="border:none;" allowtransparency="true"></iframe> 

 

 Γιοπτάστε  την  Εςπωπαϊκή  Μέπα  Γλωσσών  μαζί  μαρ!  

Η  Εονςπασθή  Μένα  Γιςζζώκ μνγακώκεηαη θάζε πνόκμ ζηηξ 26 Σεπηεμβνίμο ζε ζοκενγαζία ημο 

Σομβμοιίμο  ηεξ  Εονώπεξ  θαη  ηεξ  Εονςπασθήξ  Έκςζεξ 

https://live.etwinning.net/projects/project/151619
https://live.etwinning.net/projects/project/149850
https://live.etwinning.net/projects/project/149847
http://www.storyjumper.com/book/showframe/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY
http://www.storyjumper.com/book/showframe/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY
http://www.storyjumper.com/book/coverImage/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY/480
http://www.storyjumper.com/book/coverImage/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY/480
http://www.storyjumper.com/book/index/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY
http://www.storyjumper.com/book/index/51168746/TRADITIONAL-CLAPPING-VOCABULARY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fscript%2Fstoryjumper-embed.js%22%2Cdocument.getElementsByTagName(%22head%22)%5b0%5d.appendChild(b)%2Ce()%7D%7D()&h=AT2Ttvk5eeHTEBbfvozMmouc-kqHHoAArKIyVqfegaHoNxu2WlmP8GrQierR02hZO8NZpYLIsVH0P_hULJSlqUQL8jHd63wHatfIP8twSZBe3peR6oEwJyqSE0hzuw3GllDP6pa21FXQABxwQaJskA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fscript%2Fstoryjumper-embed.js%22%2Cdocument.getElementsByTagName(%22head%22)%5b0%5d.appendChild(b)%2Ce()%7D%7D()&h=AT2Ttvk5eeHTEBbfvozMmouc-kqHHoAArKIyVqfegaHoNxu2WlmP8GrQierR02hZO8NZpYLIsVH0P_hULJSlqUQL8jHd63wHatfIP8twSZBe3peR6oEwJyqSE0hzuw3GllDP6pa21FXQABxwQaJskA
https://www.ourboox.com/embed/?id=517691


Με αθμνμή ηεκ Εονςπασθή  Μένα  Γιςζζώκ  μη μαζεηέξ ηεξ Ε’ ηάλεξ ζομμεηέπμοκ ζε έκα πμιύ 

ζύκημμμ πνόγναμμα eTwinning με ηίηιμ : 

Let's promote diversity - the European Day of Languages 

(Αξ πνμςζήζμομε ηεκ πμηθηιμμμνθία - Εονςπασθή Ημένα ηςκ Γιςζζώκ) 

Σηόπμξ ημο ένγμο είκαη κα γημνηάζμομε μαδί ηεκ Εονςπασθή Ημένα ηςκ Γιςζζώκ , κα 

εοαηζζεημπμηεζμύκ μη μαζεηέξ ζπεηηθά με ηεκ πιμύζηα γιςζζηθή πμιομμνθία ηεξ Εονώπεξ θαη κα ημοξ 

δμζμύκ θίκεηνα γηα ηε δηα βίμο εθμάζεζεξ γιςζζώκ εκηόξ θαη εθηόξ ζπμιείμο. 

  

Η μμοζηθή είκαη έκα όπεμα ,έκα μέζμ, γηα ηεκ εοπάνηζηε εθμάζεζε λέκςκ γιςζζώκ. 

Οη μαζεηέξ ζα δεμημονγήζμοκ θάνηεξ θαη πόζηεν ζηε μεηνηθή ημοξ γιώζζα θαη ζηα αγγιηθά. ζα ηηξ 

ζηείιμομε με ημ ηαποδνμμείμ θαη ζα ιάβμομε θαη εμείξ από ηηξ άιιεξ πώνεξ. 

Θα ηναγμοδήζμοκ ηναγμύδηα άιιςκ πςνώκ ,ηα μπμία γκώνηζακ από ημ πνόγναμμα eTwinnning πμο 

πναγμαημπμηήζαμε ηεκ πνμεγμύμεκε ζπμιηθή πνμκηά. 

Λέκε γιςζζμδέηεξ ζηε μεηνηθή ημοξ γιώζζα θαη ηα αγγιηθά. Εμείξ ημοξ απμδώζαμε νοζμηθά με ηε 

ζοκμδεία θνμοζηώκ μνγάκςκ. 

Όιμη ζα ηναγμοδήζμομε ζηε γιώζζα μαξ έκα θμηκό ηναγμύδη ( Iliketomoveit ) θαη αοηό ζα απμηειέζεη 

έκα θμηκό πμιογιςζζηθό μμοζηθό απμηέιεζμα (βίκηεμ). 

Ιδνύηνηεξ πώνεξ : Ιηαιία –Πμιςκία 

https://live.etwinning.net/projects/project/149847

