Σχ. έτος 2019-20
A Journey with a lot of Rhythm ( Στ ΄ τάξη)
( έκα ηαλίδη με πμιύ νοζμό)

Αοηό ημ ηαλίδη ζπεδηάζηεθε γύνς από ημ ζπμιηθό πνόγναμμα ζπμοδώκ ζε μηα project-based
πνμζέγγηζε .Οη μαζεηέξ από ηεκ Ιζπακία λεθίκεζακ ημ μμοζηθό ηαλίδη δεμημονγώκηαξ μηα πμιηηηζηηθή
γέθονα μεηαλύ ηςκ εηαίνςκ θαη όπη μόκμ. Μέζα από ζηάζεηξ πμιηηηζμμύ μμηναζηήθαμε αγαπεμέκα μαξ
ηναγμύδηα όνγακα ζοκζέηεξ πμνμύξ μμοζηθέξ ημπία θαη δηάζεμα μκεμεία θάζε πώναξ. Γκςνίζαμε ηεκ
παναδμζηαθή θαη μμκηένκα μμοζηθή ηεξ Ιζπακίαξ θαη Ιηαιίαξ .Τμ ηαλίδη αοηό μιμθιενώζεθε δηαθμνεηηθά
απ’ ό,ηη ζπεδηάζηεθε ιόγς ημο covid.Έγηκε εηθμκηθή πανμοζίαζή ημο. Όιε αοηή ε δηαδηθαζία ζοκέβαιε
ζηεκ πνμζςπηθή
έθθναζε ηςκ μαζεηώκ, ζηεκ εκίζποζε θηιηθώκ δεζμώκ, ζηεκ ακάπηολε
πμιοπμιηηηζμηθήξ εθηίμεζεξ θαη θαηακόεζεξ. Τμ θαιιηηεπκηθό ένγμ είκαη εκηοπςζηαθό με ηεκ εκενγό θαη
βηςμαηηθή ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ ζε θάζε βήμα . Οη εθπαηδεοηηθμί ζοκενγαζηήθαμε γηα κα
δεμημονγήζμομε ηα πνμκηθά θαη ζεμαηηθά πιαίζηα.Μέζα από αοηό ημ δηαζεμαηηθό μμοζηθό ηαλίδη μη
μαζεηέξ ακέπηολακ θαη βειηίςζακ ηηξ ακηίζημηπεξ δεληόηεηεξ θαη ηθακόηεηέξ ημοξ
Χώνεξ : Ιζπακία –Γιιάδα- Ιηαιία
1. Γδώ μπμνείηε κα δείηε ημ πάνηε:
https://padlet.com/rutaniorte/uwrt71frd4m9
2. Γηθόκεξ από ηεκ ρεθμθμνία γηα ημ ιμγόηοπμ :

3. Α) Ωδή ζηε πανά:
https://www.youtube.com/watch?v=oPfzvLbuJa0&feature=emb_logo
Β) O μαζεηήξ μαξ παίδεη ζηεκ Γιιάδα θαη ζοκμδεύεη ε θ.Rut από Ιζπακία .Δεκ είκαη μαγηθό ?
https://www.youtube.com/watch?v=X_8ka6iOQ9Y&feature=emb_logo
4. Chariots of fire ( δνόμμη ηεξ θςηηάξ) .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=nq-QrmScRdk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=aFuM5xFH69s&feature=emb_logo
5. Γκςνίδμομε ημ Μηθε ζεμδςνάθε
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=e6hAVINyTdI&feature=emb_logo
6. Οη μαζεηέξ αλημιμγμύκ ημ ένγμ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=2sqIHuGHLRw&feature=emb_logo

7. Θαομάζηε εδώ ημ ζοκενγαηηθό εηθμκηθό μαξ ηαλίδη!!
https://view.genial.ly/5e05d3f229e55b0f05a6ef2f/presentation-a-journey-with-a-lot-ofrhythm

Sharing traditional dances (Γ’ ταξη)
Τμ ένγμ ζα δεμημονγήζεη μηα πμιηηηζηηθή γέθονα μέζα από πμνμύξ θαη δίκεη ζημοξ μαζεηέξ ηεκ εοθαηνία
κα μμηναζημύκ πμνμύξ ηεξ πώναξ ημοξ.
Χνεζημμπμηώκηαξ μηα πμηθηιία νοζμηθώκ, μειςδηθώκ ηύπςκ / ζημηπείςκ, ζα βειηηώζμομε ηηξ μμοζηθέξ
δεληόηεηέξ μαξ, ζα δμοιέρμομε ζε μμάδεξ θαη ζα μμηναζημύμε ηε πανά κα μάζμομε πμνμύξ θαη ηναγμύδηα
άιιςκ πμνώκ .
Χώρες :



Eλλάδα -Ιζπαμία ( ιδρύηριες έργοσ)
Ιζπαμία – Λεηομία – Λιθοσαμία
1. Οι μαθηηές ζωγραθίζοσμ για ηο λογόησπο ηοσ προγράμμαηος

padlet
2. Δείηε ηημ πρώηη προζπάθεια ηωμ παιδιώμ για ηο τορό << ποδαράκι>>
podaraki
Έμα έογξ πξρ νεκίμηζε μόλιπ αοςέπ Φεβοξραοίξρ και ζηαμάηηζε με ηημ ελπίδα μα ζρμεςιζηεί ηημ
επόμεμη ςοξμιά.

eTwinning School Label 2019-2020
Σε ακαγκώνηζε ημο δηεζκμύξ μαξ ένγμο, ημ 1μ Δεμμηηθό Σπμιείμ Αμπειώκα έπεη βναβεοηεί με ημ
eTwinning School Label 2019-2020 θαη αοηό είκαη έκα μεγάιμ επίηεογμα γηα ημ ζπμιείμ μαξ! Aοηόξ μ
ηίηιμξ απμκεμήζεθε μόκμ ζε 69 ζπμιεία ζηεκ Γιιάδα!
http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/928-etwinning-2019-2020
Τα ζπμιεία πμο ηημήζεθακ με ημκ ηίηιμ αοηόκ είκαη πνςημπόνα θαη ακαγκςνίδμκηαη ςξ εγέηεξ ζε ημμείξ
όπςξ ημοξ ελήξ:






Ψεθηαθή πναθηηθή
Πναθηηθή ειεθηνμκηθήξ αζθάιεηαξ (eSafety)
Καηκμηόμεξ θαη δεμημονγηθέξ παηδαγςγηθέξ πνμζεγγίζεηξ
Πνμώζεζε ζοκεπμύξ επαγγειμαηηθήξ ακάπηολεξ ημο πνμζςπηθμύ
Πνμώζεζε πναθηηθώκ ζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ με ημ πνμζςπηθό θαη ημοξ μαζεηέξ.

https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
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ζεμαηηθό ζοκέδνημ eTwinning Schools .Από ηεκ Γιιάδα επηιέπζεθακ 7 εθπαηδεοηηθμί ,μεηαλύ ηςκ
μπμίςκ θαη ε Βειεζηώημο Καηενίκα, μμοζηθόξ ημο ζπμιείμο μαξ. Μέζα από ενγαζηήνηα ,θεκηνηθέξ

ακαθμνέξ ,ακηαιιαγέξ θαιώκ πναθηηθώκ θαη ζοκενγαζία με εθπαηδεοηηθμύξ άιιςκ πςνώκ έγηκε ζαθέξ
πςξ πάμω απ’ όλα όμως ασηά ηα ζτολεία παίζοσμ ηο ρόλο ηωμ μομηέλωμ ζηομ κόζμο ηης
εκπαίδεσζης : εμπκέμοκ θαη θαζμδεγμύκ άιια ζπμιεία γηα κα επηηύπμοκ ηα επίπεδα πμο έπμοκ επηηύπεη
μη ίδημη. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ δηαζθαιίδμοκ όηη δηαηενείηαη ε οπόζπεζε ηεξ αιιαγήξ ζηεκ εθπαίδεοζε, έηζη
ώζηε μη κέμη ζηεκ θνμκηίδα ημοξ κα θαιιηενγμύκηαη γηα κα γίκμοκ θαιύηενμη, θαιύηενμη μαζεηέξ,
θαιύηενμη θαη πημ εκενγμί πμιίηεξ
Σε εοπανηζηώ Έθε Τζηγάνα Παιάζθα πμο είζαη ζοκενγάηεξ μμο / ζοκμδμηπόνμξ. Σαξ εοπανηζηώ πμιύ
αγαπεημί ζοκάδειθμη γηα ημ όηη είζηε ηόζμ οπμζηενηθηηθμί. Γοπανηζηώ ηε δηεοζύκηνηά μμο.
Γοπανηζηώ
ημοξ
μαζεηέξ
πμο
με
εμπκέμοκ
!
Τμ μοζηηθό είκαη ε ζύμπκμηα!!!

MUSIC BOX: PRACTICING OUR SKILLS
( Μμοζηθό θμοηί :ελαζθώκηαξ ηηξ δεληόηεηέξ μαξ)

Τμ ένγμ ζα δεμημονγήζεη μηα μμοζηθή γέθονα μεηαλύ ηςκ πςνώκ . Μμηναδόμεκμη μμοζηθέξ εμπεηνίεξ ζα
βειηηώζμομε ηηξ μμοζηθέξ δεληόηεηέξ μαξ, ζα έπμομε ηεκ εοθαηνία γηα πνμζςπηθή έθθναζε θαη ζα
ακηιήζμομε ηεκ εοηοπία πμο δμοιεύμομε ζηηξ μμάδεξ. Θα ηναγμοδήζμομε, ζα πμνέρμομε, ζα μμηναζημύμε
δναζηενηόηεηεξ, ζα απμθηήζμομε γκώζε θαη ζα γκςνίζμομε ηηξ παναδόζεηξ θαη ηηξ γημνηέξ ηςκ πςνώκ.
Πνόθεηηαη γηα μηα πμιηηηζηηθή ζοκάκηεζε.Τμ ένγμ επηπεηνεί επίζεξ κα απμθαιύρεη ηε ζεμαζία ηεξ
μμοζηθήξ παηδείαξ ςξ θαιιηηεπκηθήξ θαη ακαπόζπαζηεξ πηοπήξ ηεξ θάζε θμοιημύναξ, ε μπμία
πνεζημεύεη ςξ αδηαμθηζβήηεηε οπμζηήνηλε γηα ηεκ αεηθόνμ ακάπηολε θαη ηε μεηάβαζε πνμξ έκακ
Πμιηηηζμό ηεξ Αεηθμνίαξ.
Χώνεξ : Greece- Spain –Finland

Πανμοζίαζε ημο πνμγνάμμαημξ ζηα παηδηά.

Δ1-Γ1

Τα παηδηά γνάθμοκ ζπόιηα ζημ θόνμομ

Οη μαζεηέξ δεμημονγμύκ ημ ιμγόηοπμ . Γνγάδμκηαη ζε δηαθναηηθέξ μμάδεξ , ζπεδηάδμκηαξ ηαοηόπνμκα ε
θάζε μμάδα (με μαζεηέξ όιςκ ηςκ πςνώκ) ημ δηθό ηεξ ιμγόηοπμ.

Οη μαζεηέξ ρεθίδμοκ ρεθηαθά ημ ιμγόηοπμ

Τμ μμοζηθό μαξ e-book
https://www.ourboox.com/books/music-box-songs/

Σημ παναθάης βίκηεμ μπμνείηε κα παναθμιμοζήζεηε ημοξ μαζεηέξ μαξ κα ηναγμοδμύκ ημ ηναγμύδη από
ηεκ Ιζπακία θαη ηε Φηκιακδία
https://youtu.be/oPkIjBBYkXs

ETwinnersTown citizens in action for sustainability
( πμιίηεξ ζε δνάζε γηα ηεκ βηςζημόηεηα ηεξ πόιεξ).

Πένοζη, μάζαμε πμιιά πνάγμαηα γηα ηηξ πόιεηξ μαξ θαη δεμημονγήζαμε ημ ETwinnersTown, με θηήνηα
από όιεξ ηηξ ζοκενγαδόμεκεξ πώνεξ.

Δεμημονγήζαμε επίζεξ ηε μμοζηθή μαξ πόιε.

Τώνα μαζεηέξ ακαιαμβάκμοκ δνάζε γηα ηε βηςζημόηεηα ηεξ πόιεξ πμο ζέβεηαη ηηξ πνμηεναηόηεηεξ ηεξ
αεηθόνμο ακάπηολεξ θαη επηηνέπεη ζημοξ θαημίθμοξ κα δμοκ ζε θαιέξ ζοκζήθεξ θαη ζε ανμμκία με ηε
θύζε.
Οη μαζεηέξ ενγάδμκηαη γηα ηεκ επίηεολε ηςκ παγθόζμηςκ ζηόπςκ ηεξ Αηδέκηαξ 2030 , θαηακμώκηαξ
πςξ ε αεηθόνμξ ακάπηολε απμηειεί αδηαμθηζβήηεηε πνόηαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ εοεμενίαξ ζηε Γε θαη
θονίςξ πςξ έπεη ακάγθε από εοαηζζεημπμηεμέκμοξ ,εκεμενςμέκμοξ , εκενγμύξ πμιίηεξ

Τμ αλημζεμείςημ είκαη όηη πμιιέξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ πναγμαημπμηήζεθακ από απόζηαζε, ζηεκ
πενίμδμ ηεξ θανακηίκαξ. Οη μαζεηέξ μμηνάζηεθακ δςγναθηέξ, βίκηεμ, μμοζηθέξ, ηναγμύδηα, θαηαζθεοέξ,
εηθόκεξ από ηηξ πώνεξ ημοξ.

Expressing everything I live..1st Primary School of Ampelonas Greece

https://www.youtube.com/watch?v=daexN1cnpFs

Πνώημ βναβείμ από ηεκ Πνςημβάζμηα Γθπαίδεοζε Λάνηζαξ γηα ημ ηναγμύδη θαη ηηξ δναζηενηόηεηεξ θαηά
ηεκ πενίμδμ ηεξ θανακηίκαξ!

https://www.youtube.com/watch?v=Z80jw9wF0tM&feature=emb_logo

Οη πώνεξ πμο ζομμεηέπμοκ : Ιηαιία, Ιζπακία, Τμονθία (Aydin / Ασδίκημ) , Γιιάδα θαη Γαιιία.
Γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο ένγμο ζοκενγάδμκηαη ε ε δαζθάια ημο ζπμιείμο Γσθσμία Τζιγάρα –Παλάζκα θαη
ε μμοζηθόξ Αικαηερίμη Βελεζιώηοσ
Αθμύ είδαμε ζπεηηθά βίκηεμ θαη ακαιύζαμε ημ ζέμα , ζεμεηώζαμε ιέλεηξ θιεηδηά θαη θηηάλαμε ημ δηθό μαξ
word art γηα ημ ζοκενγαηηθό ειεθηνμκηθό μαξ βηβιίμ

Οη μαζεηέξ ενγάζηεθακ γηα ημ ιμγόηοπμ θαη ρήθηζακ γη’ αοηό.

Ψεθίδμομε γηα ημ ιμγόηοπμ

Τμ ιμγόηοπό μαξ!

Σηέικμομε θαη ιαμβάκμομε Γνάμμαηα

Δεμημονγήζεθε ζοκενγαηηθό site ,ρεθηαθό θοιιάδημ θαη ειεθηνμκηθό πενημδηθό.

Απμιαύζηε ημοξ μαζεηέξ ζημ παναθάης βίκηεμ κα ηναγμοδμύκ γηα ηεκ ακαθύθιςζε!
https://www.youtube.com/watch?v=MTPKayG4oYY&feature=emb_logo
Τμ ένγμ μαξ πήνε εζκηθή εηηθέηα πμηόηεηαξ ζε όιεξ ηηξ πώνεξ!

