
Ιωνίδειος 2020-2021: e-twinning project:  

«Οn the way to Freedom…» 

  

 

 Με αφορμή τον εορτασμό της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης για 

την ανεξαρτησία  και τη δημιουργία ενός νέου ελληνικού κράτους το Πρότυπο Λύκειο 

της Ιωνιδείου με συντονίστρια εκπαιδευτικό την κ. Δεληγιάννη Άρτεμις ίδρυσε  ένα 

έργο e-twinning  με  τίτλο: «On the way to Freedom…»  και τη συμμετοχή 24 

εκπαιδευτικών και 81 μαθητών από έξι  χώρες: Ελλάδα ,  Πολωνία ,  Σερβία ,  

Μολδαβία ,  Ρουμανία  ,  Ουκρανία  και Κροατία .  

 Παρά την εκτεταμένη υγειονομική κρίση και τους αναγκαίους  περιορισμούς, 

το έργο ενθάρρυνε διεθνείς επαφές,  προώθησε τη χρήση νέων εργαλείων 

επικοινωνίας και επέτρεψε τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Μέσω του 

προγράμματος αυτού  καλλιεργήθηκαν φιλικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών 

από διαφορετικές χώρες, ιδρύθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

τους, επετεύχθη διαμοιρασμός ιδεών και απόψεων, διευρύνθηκαν οι ορίζοντες όλων 

των μελών του προγράμματος σχετικά με τις έννοιες Ελευθερία, Ανεξαρτησία, 

Δημοκρατία, Αυτοδιάθεση λαών και βελτιώθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες τους αλλά 

και οι γνώσεις τους της Αγγλικής, αφού όλες οι εργασίες εκπονήθηκαν όχι μόνο στα 

Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά. 

 Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του έργου έπρεπε να ανταποκριθούν σε πέντε 

δραστηριότητες, τις οποίες συντόνιζαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα: κατέθεσαν την άποψή τους για το τι σημαίνει Ελευθερία, Δημοκρατία 



και Ανεξαρτησία, ανέλυσαν και παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια σχετικά την 

ελευθερία, προσέγγισαν την ελληνική επανάσταση μέσα από τα μάτια μεγάλων 

καλλιτεχνών αναδεικνύοντας το ρόλο της τέχνης σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα,  

διερεύνησαν το ρόλο των γυναικών στην επανάσταση και ανέδειξαν τη σημαντική 

συμβολή του Φιλελληνισμού κατά την περίοδο του αγώνα. Όλες οι δραστηριότητες 

που είχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έργου e-

twinning δημοσιεύθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του twinspace.  

 Στην προσπάθειά μας ωστόσο να διαμοιράσουμε στην ευρύτερη σχολική 

κοινότητα το έργο των μαθητών μας και να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα από 

την προσπάθεια όλων μας δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό κ. Δεληγιάννη 

Άρτεμις και το ακόλουθο ιστολόγιο στο οποίο έχουν αναρτηθεί όλες οι εργασίες 

των μαθητών που συμμετείχαν από το σχολείο μας υπό την καθοδήγηση και 

επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών με τους αντίστοιχους ενεργούς 

υπερσυνδέσμους. Μπορείτε να δείτε το ιστολόγιο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:  

 

https://ionidios2021artemisdeligianni.blogspot.com/ 

 

• Συντονίστρια   του   έργου:  Δεληγιάννη Άρτεμις 

Συμμετέχοντες      εκπ/κοί: Αρέτου Γεωργία,  Κωνσταντάρας Αντώνης, 

    Λουράντου Σουλτάνα,  Λέκκα Κυριακή,    

    Μπακούρος Βασίλειος, Κοκορέλης Γεώργιος,  

               Γκουβά Παρ.,  Τζάμου Αικατερίνη 

 

• Συμμετέχοντες μαθητές/ μαθήτριες:  

Τμήμα Α1:  Κόντη Μαρία, Επιτροπούλου Μαρία 

Τμήμα Α2:  Μπερβανάκη  Μαριλίτα,  Μακαριγάκη Κέλλυ,  

  Παπαδοπούλου Έλενα,  Παπουτσή Κατιάνα,  

  Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα,  Μακρής Παναγιώτης,    

  Μπιτσαχτσίδης Σοφοκλής,  Σαπουντζάκη Μυρτώ,  

  Πολυχρόνη Ειρήνη,  Παυλή Ηλέκτρα,  

  Νικολάου Άγγελος 

Τμήμα Α3:  Θεοδώρου Λαμπρινή, Δημητρόγλου Δημήτρης,  

  Βακρινός Αντώνης, Μελίδου Ελένη 

Τμήμα Α4:  Σουβαλιώτη Ανδριάνα, Ποτηρόπουλος Γεώργιος,  

  Τζιβελέκας  Αθανάσιος 

Τμήμα Β1:  Γεωργουλέτης Ελευθέριος, Αναργύρου Αικατερίνη,  

  Καλλέργη Εύα, Βασιλείου Ιωάννα 

Τμήμα Β2:  Ματενιάδου Μάιρα 

Τμήμα Γ4:  Σπανούδη Κέλλυ 
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