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Εκπαιδευτικοί - Χώρες

Natalia Tzitzi
EFL Teacher
10th Helioupolis Primary School
Greece

Stefania Pieri
PE Teacher
ICS T. Valenti, 
Trevi (Pg),
Italy

Victoria Zigrika
EFL Teacher
7th Primary School of Halkida
Greece

Cristina Grau
EFL teacher
Escola Santa Teresa
Vilanova i la Geltrú
Spain

Paraskevi Dogia
EFL Teacher
10th Primary School of Karditsa
Greece

Sophia Kouzouli
EFL teacher
1st Experimental Primary School of 
Pyrgos
Greece
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Σχολεία - Χώρες

10th Helioupolis Primary School
Greece

ICS T. Valenti
Italy

Escola Santa Teresa, Vilanova i la Geltrú
Spain

10th Primary School of Karditsa
Greece

7th Primary School of Halkida
Greece

1st Experimental Primary School of Pyrgos
Greece
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Ενσωμάτωση διδακτέας ύλης
• Εργαστήρια Δεξιοτήτων
• Αγγλικά
• Πληροφορική
• Ιστορία
• Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
• Γλώσσα
• Εικαστικά
• Θετικές Επιστήμες

Κύκλος Δεξιοτήτων Δεξιότητα Τίτλος Δραστηριότητας 
TwinSpace -
Μετάφραση/επεξήγηση

Δεξιότητες  21ου αιώνα Δεξιότητες μάθησης 21ου 
αιώνα και ψηφιακής μάθησης 
(Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, 
Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Δημιουργία και επιλογή λογότυπου, 
εθελοντικές δράσεις π.χ. δημιουργία 
πίνακα ζωγραφικής με θέμα την 
αιμοδοσία, δημιουργία πινακίδων 
σήμανσης προς την Παιδική 
Βιβλιοθήκη, δημιουργία μικρών 
βιβλίων με ιστορίες με θέμα το 
ποδήλατο

Δεξιότητες ζωής Δεξιότητες κοινωνικής ζωής 
(Ενσυναίσθηση & ευαισθησία, 
Πολιτειότητα, Υπευθυνότητα),

 Ψηφιακής Ιθαγένειας 
(Ασφαλούς πλοήγησης στο 
διαδίκτυο)

Building a volunteer’s mindset
“Χτίζοντας”  νοοτροπία του 
εθελοντή
(Collaborative) Volunteer actions 
Συνεργατικές και μη εθελοντικές 
δράσες 

Netiquette and Data protection
(Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο 
διαδίκτυο & Προστασία 
προσωπικών δεδομένων)

Δεξιότητες της 
τεχνολογίας

Δεξιότητες δημιουργίας & 
διαμοιρασμού ψηφιακών 
δημιουργημάτων, Δεξιότητες 
διαχείρισης των μέσων 
(Ψηφιακός γραμματισμός, 
Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Όλες οι δραστηριότητες του έργου 
υλοποιούνται σύγχρονα ή 
ασύγχρονα στην πλατφόρμα 
TwinSpace π.χ. Collaborative 
activities: Historians, Biographers, 
Linguists, PR, Journalists, Ideas  

Δεξιότητες του Νου Στρατηγική σκέψη 
(οργανωσιακή σκέψη)

Σχεδιασμός & υλοποίηση 
συνεργατικών εθελοντικών δράσεων
π.χ. οργάνωση της δραστηριότητας 
“Think Positive 

Οι δραστηριότητες eTwinning μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν οι Δεξιότητες των αντίστοιχων Κύκλων Δεξιοτήτων
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Netiquette & Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων

Για τον εορτασμό της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου 2022 και για τον 
καθορισμό κανόνων για τα netiquette 
και την προστασία των δεδομένων, οι 
μαθητές του έργου ερευνούν τα θέματα 
"Netiquette" και "Προστασία 
δεδομένων" και κάθε σχολείο 
συνεισφέρει έναν κανόνα ανά θέμα στο :

https://create.piktochart.com/output/576
58077-netiquette-data-protection-rules

https://create.piktochart.com/output/57658077-netiquette-data-protection-rules
https://create.piktochart.com/output/57658077-netiquette-data-protection-rules
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Δραστηριότητες 
γνωριμίας
1.”Who are we?” game

https://www.jigsawplanet.com/

2. Christmas cards and songs and wishes for our project partners!: 
Ας ανταλλάξουμε ευχές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά! 

https://padlet.com/pdogia1/kwl46sfm8x5tlppe 

https://www.jigsawplanet.com/
https://padlet.com/pdogia1/kwl46sfm8x5tlppe
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“Χτίζοντας” τη νοοτροπία εθελοντή
•βιωματικά παιχνίδια
• ταινίες
• βιβλία
• εκπαιδευτικές εκδρομές
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Δημοσίων Σχέσεων

  

https://vimeo.com/798836714

https://vimeo.com/798836714
https://docs.google.com/file/d/1QBjq1xP5kBBYvi5w9lzgY65rOU7HX35A/preview
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Δημοσιογράφων

Οι μαθητές-μέλη της ομάδας Δημοσιογράφων:

• Συντάσουν μια λίστα ερωτήσεων για έναν 
εθελοντή ή έναν επαγγελματία που έχει 
προσφέρει εθελοντική εργασία για να μάθουν 
βασικές πληροφορίες, 

•  είτε βιντεοσκοπούν τη συνέντευξη είτε 
καταγράφουν το τηλεφώνημα (με τη 
συγκατάθεση του συνεντευξιαζόμενου και για τα 
δύο) ή ακόμα και γράφουν τις απαντήσεις και  
τις παρουσιάζουν σε μορφή άρθρου όπως θα 
εμφανιζόταν σε εφημερίδα.

Τελικό προϊόν: Journalists Wallpaper
Βίντεο, φωτογραφίες, ηχογράφηση & άρθρα στο σε padlet 
https://padlet.com/vzigrika/sb3nptyjsgtm2nqe 

Webtool που χρησιμοποιήθηκε : 
Έγγραφο Google 
https://docs.google.com/document/d/
1se3i-s9o-xuKyd4Z6604PMy2Smcen
0JjWuOAsel5iCg/edit?usp=sharing 

Εργαλείο επικοινωνίας: Σελίδα δημοσιογράφων 
Νήμα συζήτησης

https://padlet.com/vzigrika/sb3nptyjsgtm2nqe
https://docs.google.com/document/d/1se3i-s9o-xuKyd4Z6604PMy2Smcen0JjWuOAsel5iCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1se3i-s9o-xuKyd4Z6604PMy2Smcen0JjWuOAsel5iCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1se3i-s9o-xuKyd4Z6604PMy2Smcen0JjWuOAsel5iCg/edit?usp=sharing
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Βιογράφων

Οι μαθητές/ριες-μέλη της ομάδας των Βιογράφων:

• Συναντώνται στο forum της διασχολικής/διακρατικής τους 
ομάδας, συστήνονται, καταθέτουν τις προτάσεις τους για το 
σύμβολο της ομάδας και επιλέγουν το σύμβολο μετά από 
ψηφοφορία.

• Κάνουν έρευνα και φτιάχνουν μια λίστα με τα ονόματα 
διάσημων εθελοντών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 
χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή Jamboard.

• Στη συνέχεια, αναρτούν σε Padlet πληροφορίες σχετικές με 
τη ζωή και το έργο των διάσημων εθελοντών.

• Τέλος, δημιουργούν το τελικό προϊόν της ομάδας τους που 
είναι ένας  ψηφιακός Παγκόσμιος Χάρτης  Διάσημων 
Εθελοντών με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου 
Genial.ly. Oι μαθητές/ριες μέλη της ομάδας των Βιογράφων επικοινωνούν με την υπεύθυνη 

εκπ/κό καθώς και με τους/τις συμμαθητές/τριές τους στο forum της ομάδας τους.

https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/297619/thread/3374972
https://jamboard.google.com/d/15r2sR5GwEMxxZW4q4lPWef_ZGnXw3K_ZBhXPnXZ8LUE/edit?usp=sharing
https://padlet.com/grau_cristina191/50v7zpefb2dxmyju
https://app.genial.ly/editor/621fb17ad61cf700185f7fba
https://app.genial.ly/editor/621fb17ad61cf700185f7fba
https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/297619/thread/3374972
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Ιστορικών
Οι μαθητές/ριες-μέλη της ομάδας των Ιστορικών:

● Αξιοποιούν το forum της διασχολικής/διακρατικής τους ομάδας για να 

επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδρασουν: συστήνονται, καταθέτουν τις 

προτάσεις τους για το σύμβολο της ομάδας και επιλέγουν το σύμβολο μετά 

από ψηφοφορία μέσω μιας φόρμας Google.

● Διερευνούν την ιστορία του εθελοντισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες 

μας.

● Συλλέγουν πληροφορίες, εικόνες ή κείμενα στη συνεργατική παρουσίαση 

Google 

● Επισυνάπτουν σχετικό υλικό στον Φάκελο «Ιστορίας του Εθελοντισμού» στα 

Υλικά του Twinspace

● Δημιουργούν την ιστοριογραμμή του Εθελοντισμού  Genial.ly 

● Αναστοχάζονται τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή Tricider 

● Ανεβάζουν φωτογραφίες τεκμηρίωσης της δουλειάς τους στο Twinboard 

της σελίδας της Ομάδας τους

Οι μαθητές/ριες-μέλη της ομάδας των Ιστορικών:                                                     
Συν-δημιουργούν το ιστορικό χρονοδιάγραμμα του εθελοντισμού 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: https://joom.ag/bxad

https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/255202/thread/3486816
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRPZ_n5FvrXNmKYTOFdz5Cbc3_6OaP_tOEUTYULhraoTUyNQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1H1PK6mW188uqIqU-Pumm6PHxwJlMf8VataS2BLeRld4/edit#slide=id.g12a9cd30518_2_94
https://docs.google.com/presentation/d/1H1PK6mW188uqIqU-Pumm6PHxwJlMf8VataS2BLeRld4/edit#slide=id.g12a9cd30518_2_94
https://view.genial.ly/61f94d38c196a6001881f13a/interactive-content-volunteerism-timeline
https://www.tricider.com/admin/2r575WBF15h/EZ8CxB1xUMH
https://twinspace.etwinning.net/207006/pages/page/2078803
https://twinspace.etwinning.net/207006/pages/page/2078803
https://joom.ag/bxad
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Γλωσσολόγων

Καθ’όλα τα στάδια της δημιουργίας του τελικού προϊόντος της 
ομάδας, οι μαθητές/ριες-Γλωσσολόγοι επικοινωνούν με την 
υπεύθυνη εκπ/κό καθώς και με τους/τις συμμαθητές/τριές 
τους στο forum της ομάδας τους αλλά και μέσω TwinMail. 

Οι μαθητές/ριες-μέλη της ομάδας των Γλωσσολόγων:
• Συναντώνται στο forum της διασχολικής/διακρατικής τους ομάδας, συστήνονται, 

καταθέτουν τις προτάσεις τους για το σύμβολο της ομάδας και επιλέγουν το σύμβολο μετά 
από ψηφοφορία μέσω μιας φόρμας Google(Voting for our group symbol Google 
Form).

• Επιλέγουν από το AnswerGarden, που έχει ήδη δημιουργηθεί με τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών/ριών του έργου, τις 10 λέξεις ή φράσεις που πιστεύουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να 
συμπεριληφθούν στο λεξικό του Eθελοντισμού μέσω ψηφοφορίας στο Tricider.

• Bρίσκουν τα 24 τελικά λήμματα του λεξικού που προέκυψαν από την ψηφοφορία στο Final 
Lexical Entries Google Doc καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία του λεξικού στο 
Guidelines for our e-book Google Doc.

• Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Book Creator τοποθετούν τα λήμματα με 
αλφαβητική σειρά στα Αγγλικά, μεταφράζουν τις λέξεις/φράσεις στις μητρικές τους γλώσσες, 
εισάγουν για κάθε λήμμα την αντίστοιχη εικόνα καθώς και το αρχείο ήχου με την προφορά 
των λέξεων/φράσεων σε όλες τις γλώσσες των μελών και δημιουργούν το Volunteerism 
Multilingual Audiovisual Lexicon, το Πολυγλωσσικό Οπτικοακουστικό Λεξικό 
Εθελοντισμού που αποτελεί το τελικό προϊόν της ομάδας τους.

https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/255202/thread/3370936
https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/255202/thread/3370936
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLo-sCjH6AmNpwvMskmUqCqoxlB88ZDqRuMuKOCWfqtAOC6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLo-sCjH6AmNpwvMskmUqCqoxlB88ZDqRuMuKOCWfqtAOC6w/viewform
http://answergarden.ch/2333540
https://www.tricider.com/admin/2s6TguAoIYF/C8pHp00qpM1
https://docs.google.com/document/d/1te3Pxow9CpA9feFBKyaMcBFm36K8tk2RQohkaoqMsUQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1te3Pxow9CpA9feFBKyaMcBFm36K8tk2RQohkaoqMsUQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9xz5pGKzL15PbmrP-C4G4iyDZPCmPkcBCdc5t5Kv5k/edit?usp=drive_web&ouid=118286429597556364322
https://read.bookcreator.com/DC8sifWGRYRgHvAq0sOGFfdOJFk2/rLbb3nmURxGAfv2SczrEbw
https://read.bookcreator.com/DC8sifWGRYRgHvAq0sOGFfdOJFk2/rLbb3nmURxGAfv2SczrEbw
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Συνεργατικές δραστηριότητες & αποτελέσματα: 
Ομάδα Ιδεών

Οι μαθητές/ριες-μέλη της ομάδας των Ιδεών:

• Συναντώνται στο forum της διασχολικής/διακρατικής 
τους ομάδας, συστήνονται, καταθέτουν τις προτάσεις 
τους για το σύμβολο της ομάδας και επιλέγουν το 
σύμβολο μετά από ψηφοφορία μέσω μιας φόρμας 
Google. (https://forms.gle/g1dMSeAAsg6ycioV8)

• Στη συνέχεια, προτείνουν Ιδέες για την πραγμάτωση 
εθελοντικών πράξεων σε σχέση με τη Φύση 
(Volunteers4Nature), τον Πολιτισμό 
(Volunteers4Culture) και την Κοινότητα 
(Volunteers4 the Community) στον ψηφιακό 
Πίνακα Padlet που αποτελεί το τελικό προϊόν της 
ομάδας. 

Oι μαθητές/ριες μέλη της ομάδας των  Ιδεών επικοινωνούν 
με την υπεύθυνη εκπ/κό καθώς και με τους/τις συμμαθητές/τριές τους 

στο forum της ομάδας τους.

https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/299780/thread/3490739
https://forms.gle/g1dMSeAAsg6ycioV8
https://padlet.com/stefaniapi67/s4rfzty2xmj8fzdm
https://padlet.com/stefaniapi67/s4rfzty2xmj8fzdm
https://twinspace.etwinning.net/207006/forum/299780/thread/3490739
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Our Dream School: Students’ Voice 

 

A school for all children

Sports academy

A school I want to go to

A  green school equipped for STEM & PE classes

An inclusive school

A sustainable school A relaxing and fun school

http://www.youtube.com/watch?v=jyGjIdyiRGg
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Dream School Virtual Exhibition

https://www.canva.com/design/DAFG84i5J1M/b-smJMkXrRGhKDdSwb_4Gg/watch?utm_content=DAFG84i5J1M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFG84i5J1M/b-smJMkXrRGhKDdSwb_4Gg/watch?utm_content=DAFG84i5J1M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Κοινές εθελοντικές δράσεις

A poem for a good cause “Think Positive” Day



Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Επικοινωνία 
Μεταξύ μαθητών

Μεταξύ εκπαιδευτικών

Ανάμεσα σε μαθητές και εκπ/κούς
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 Συναντήσεις
Μεταξύ εκπ/κών
• Συνάντηση γνωριμίας

• 2η συνάντηση

Μεταξύ σχολείων
• Συνάντηση γνωριμίας

• Τελική συνάντηση
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Αξιολόγηση γνώσεων/δεξιοτήτων μαθητών/τριών

Στις διακρατικές ομάδες εργασίες Διδασκαλία & αξιολόγηση  συνομηλίκων Συνολική αξιολόγηση με διαδικτυακό 
παιχνίδι Quizizz
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Αξιολόγηση δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση από γονείς & εκπ/κούς στο forum Αξιολόγηση αρχικής φάσης από μαθητές 
στο forum

Αξιολόγηση με poll αλλά και στο forum
στις διακρατικές ομάδες εργασία
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Εργαλεία

https://docs.google.com/file/d/1G9_DKZHjmkSawPUbCab8bDIzMpUznt-0/preview
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Διάχυση
❖ Ιστοσελίδες σχολείων
❖ eTwinning Live 
❖ Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί ιστότοποι 
❖ 8ο Creative Classroom 

Unconference 
❖ European School Radio 
❖ Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
❖ Σχολική κοινότητα 
❖ 8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 

eTwinning
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές και όλες τις εθελόντριες που με αίσθημα ευθύνης και 
ανιδιοτέλεια μοιράστηκαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την εθελοντική τους προσφορά, και με το 

παράδειγμά τους ενέπνευσαν τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα, εν 
γένει, για την ενασχόληση σε εθελοντικές δραστηριότητες: 

Γκανιάτσα Όλγα  (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), Ελευθερίου Καλή (Κιβωτός του Κόσμου), 
Μαντά Άννα (ΑΝΙΜΑ), Μοιρέα Μαριάντζελα (Χαμόγελο του Παιδιού), 

Μπουρμά Ηλία (Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Αθλητισμού Στερεάς Ελλάδας), 
Σκλαβενίτη Ιωάννα (Εθελοντική Ομάδα Ηλιούπολης), Χατζηπαναγιώτου Στράτο (εθελοντή στον 

Ημιμαραθώνιο και Μαραθώνιο Αθήνας & στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Ο.ΔΙ.Κ.), Χονδρογιάννη 
Σοφία (αντιδήμαρχο Υγείας Χαλκιδέων-Εθελοντές Χαλκίδας ΓΕΑ «Γέφυρα Εκτάκτων Αναγκών»), τους 

Εθελοντές Πυροσβέστες Χαλκίδας, καθώς επίσης 
την κα Moira Paggi από την Εθελοντική Οργάνωση Anffas και 
την Πρόεδρο του Οργανισμού Caritas στο Τρέβι της Ιταλίας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


