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«PEACE» 

Peaceful Empathetic Affectionate Conscious Etwinners 

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 ε η΄ ηάμε ζπκκεηείρε ζην επξσπατθό πξόγξακκα e-

twinnig κε ην project «Peace» ην νπνίν δηήξθεζε από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 κέρξη ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2018. θνπόο ηνπ project  ήηαλ ε ηδέα ηεο Δηξήλεο θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα 

δηδάμνπκε ζηνπο καζεηέο καο λα δνπλ εηξεληθά θαη λα εμαπιώλνπλ ηελ ηδέα ηεο εηξήλεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Δπεηδή γύξσ καο δνπλ άλζξσπνη κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο, πξέπεη λα 

εκθπζήζνπκε ζηνπο καζεηέο καο ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ λα δνπλ κε αξκνλία, ζεβαζκό, αγάπε θαη 

εηξήλε.  

Συγκεκριμένα οι στόχοι ήταν: 

 Να ηνλίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο. 

 Να θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο λα κνηξάδνληαη ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνύο ηνπο θαη λα γίλνπλ εηξεληθνί, εκθαηηθνί, ζηνξγηθνί θαη ζπλεηδεηνί  

e- twinners. 

 Να ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο. 

 Να βειηησζνύλ νη δεμηόηεηεο ηνπο ζηηο ΣΠΔ. 

 Να θάλνπλ λένπο θίινπο από άιιεο ρώξεο. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο θαη γιώζζεο. 

     ην project πήξαλ κέξνο ζρνιεία από 17 ρώξεο: Αδεξκπατηδάλ, Αιβαλία, Αξκελία, Γαιιία, 

Γεσξγία, Διιάδα, Ιζπαλία, Ιηαιία, Ληζνπαλία, Πνισλία, Οπθξαλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 

εξβία, ινβελία, Σπλεζία, Σνπξθία θαη ζπκκεηείραλ 211 κέιε, 75 δάζθαινη θαη 135 καζεηέο. 

Όιεο καο νη δξάζεηο αλαξηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθό padlet, αλάινγα κε ην ζέκα πνπ είρε ε θάζε 

κία από απηέο.  

Δράσεις: 

 Σνπνζεηήζακε ην ζρνιείν καο ζε έλα ράξηε zeemap. 

 Μνηξαζηήθακε κε ηα ππόινηπα ζρνιεία ηηο ζθέςεηο καο γηα ηελ εκέξα ηεο εηξήλεο.  

 Φηηάμακε κε ην ζώκα καο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ην ζήκα ηεο εηξήλεο. 

 Καηαζθεπάζακε κε ινπινύδηα από γθνθξέ ραξηί ην ζήκα ηεο εηξήλεο ζε έλα poster 

θαη ην νλνκάζακε «GREECE FOR PEACE». 

 Γεκηνπξγήζακε ην δηθό καο logo πνπ ήηαλ ε ιέμε PEACE θαη ε ζεκαζία ησλ αξρηθώλ 

ηεο: Partnership –Education- Acceptance- Creation – Earth θαη ην γξάςακε θαη ζηα 

ειιεληθά: πληξνθηά- Μόξθσζε –Απνδνρή –Γεκηνπξγία – Γε. 

 Γεκηνπξγήζακε ην δηθό καο slogan «Peace is all we need» θαη πξνηείλακε ζηα 

ππόινηπα ζρνιεία λα ην ηξαγνπδήζνπκε όπσο ην «Love is all we need» ηνπ John 

Lennon θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα βηληεάθη. 

 Καηαζθεπάζακε έλα poster πνπ πεξηιάκβαλε έλα πεξηζηέξη-ζύκβνιν ηεο εηξήλεο λα 

θξαηά ζην ζηόκα ηνπ έλα θιαδί ειηάο. Μέζα ζην ζώκα ηνπ ηνπνζεηήζακε ηηο ζεκαίεο 

όισλ ησλ ζρνιείσλ –θξαηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζην project. ε ςεθνθνξία πνπ έγηλε 

από όια ηα κέιε ηνπ project, πήξακε ηελ 1
ε
 ζέζε. 
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 Βηληενζθνπήζακε ην slogan πνπ πήξε ηελ πξώηε ζέζε ζηα αγγιηθά αιιά θαη ζηε 

κεηξηθή καο γιώζζα θαη ην ζηείιακε γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα e-book κε απηό ζε όιεο 

ηηο γιώζζεο ησλ κειώλ-ζρνιείσλ ηνπ project.  

 Φηηάμακε πεξηζηέξηα πνπ ην ζώκα ηνπο πεξηείρε ην θαζέλα ηε ζεκαία ησλ 17 ρσξώλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, γξάςακε ηε ιέμε εηξήλε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ησλ παξαπάλσ 

ρσξώλ θαη ηα αλαξηήζακε ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ζρνιείν (αίζξην) καδί κε ηνλ ράξηε 

ηεο Δπξώπεο γηα λα ην βιέπνπλ όια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. 

 Μηιήζακε γηα ην project θαη ζηηο άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ καο παξνπζηάδνληαο ηνλ 

παξαπάλσ ράξηε ηεο Δπξώπεο θαη ηα πεξηζηέξηα- ζεκαίεο γηα λα κεηαιακπαδεύζνπκε 

ηελ ηδέα ηεο εηξήλεο θαη γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε ιέμε εηξήλε θαη ζηηο άιιεο 

γιώζζεο. 

 Απαληήζακε ζε εξσηεκαηνιόγην πνπ έγηλε γηα ηελ εηξήλε θαη εθθξάζακε ηηο ζθέςεηο 

κα πάλσ ζε απηή.  

 Φηηάμακε θάξηεο γηα ην λέν έηνο κε αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη ηηο ζηείιακε ζε ζρνιείν 

ηεο Σνπξθίαο (Μπξζίλε) κε ην νπνίν επηιερηήθακε γηα ηελ αληαιιαγή θαξηώλ. 

Παξαιάβακε ηηο δηθέο καο από ην παξαπάλσ ζρνιείν πξηλ ηε γηνξηή ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ.  

 Σξαγνπδήζακε ην ηξαγνύδη «Imagine» ηνπ John Lennon ζηε λνεκαηηθή γιώζζα ηελ 

νπνία καο έκαζε κηα δαζθάια πνπ θαιέζακε ζην ζρνιείν καο.   

 Σξαγνπδήζακε ην ηξαγνύδη «We can chance the world» ηνπ Mark Shepart.  

 Φηηάμακε 6 ηνύξηεο πνπ είραλ πάλσ ηνπο ην ζύκβνιν ηεο εηξήλεο θαη ηηο πξνζθέξακε 

ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα λα δνθηκάζνπλ ηε γιπθηά γεύζε ηεο εηξήλεο. 

 Φηηάμακε κε ςεθίδεο ηε ιέμε peace. 

 Κάλακε δσγξαθηέο κε ζέκα ηελ εηξήλε θαη ηηο ζπγθεληξώζακε ζε έλα poster. 

 Σξαγνπδήζακε ην ηξαγνύδη «Imagine» ζηε γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ όπνπ ηελ 

παξαθνινύζεζε όιν ην ζρνιείν. 

 πκκεηείρα ζην chat room όπνπ ζπδεηήζακε γηα ην project αιιά θαη γηα θάπνηεο 

θαηλνύξηεο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε. 

 ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θάλακε ηειεδηάζθεςε κε ην ζρνιείν ηεο Μπξζίλεο όπνπ είρακε 

ηελ αληαιιαγή θαξηώλ θαη ηνπο ηξαγνπδήζακε – αθηεξώζακε ην ηξαγνύδη «We can 

chance the world». 

 Με ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ αγγιηθώλ θάλακε 

ζρεδηαγξάκκαηα κε θεληξηθή έλλνηα ηηο ιέμεηο «εηξήλε» θαη «πόιεκνο» ηόζν ζηα 

αγγιηθά όζν θαη ζηα ειιεληθά θαη ζρεηηθέο κε απηέο ιέμεηο.   

 Όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο βηληενζθνπήζεθαλ θαη αλαξηήζεθαλ ζε αλάινγεο ζειίδεο 

ηνπ project αιιά θαη ζε έλα πξνζσπηθό padlet ην νπνίν πξνσζήζακε ζηε ζειίδα ηνπ 

έξγνπ γηα λα κπνξνύλ λα δνπλ όια ηα κέιε ηνπ ηηο όιεο ηηο δξάζεηο καο 

ζπγθεληξσκέλεο ζε κία ζειίδα. 

 πγθεληξώζακε ζε έλα βίληεν όιεο ηηο θαηαζθεπέο – δξάζεηο καο. 

 Πξνσζήζακε ην project καο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα λα κπνξνύλ 

λα δνπλ νη καζεηέο, νη γνλείο ηνπο αιιά θαη όπνηνο ελδηαθέξεηαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο καο γηα ην project καο «Peace». 

Η δαζθάια ηεο Σ΄ ηάμεο  Βαζηιεηάδνπ ηαπξνύια 

 


