
I CAN TOUCH A CLOUD
 I CAN DREAM MY 

SCHOOL!
T H E  N E W  E T W I N N I N G  

P R O J E C T ! ! !

Ένα συννεφάκι με το όνομα 
"ΜΠΟΡΩ" μας ταξιδεύει σε έναν 

κόσμο μαγικό!!!
 Μπορούμε να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε το ιδανικό 

σχολείο; Μπορούμε να παρέμβουμε στο σχολείο μας για να το 
κάνουμε πιο συναρπαστικό και ενδιαφέρον; Μπορούμε να 

ονειρευτούμε, να θέτουμε μικρούς και μεγάλους στόχους, να 
σχεδιάζουμε και να οδηγούμε το δρόμο για να τους κάνουμε 

πραγματικότητα; Μέσω του eTwinning τα παιδιά 16 σχολείων 
από Ελλάδα και Κύπρο, οργανώνουν δραστηριότητες και

συνεργάζονται για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
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Κάθε σχολείο δημιούργησε ένα βίντεο και παρουσιάστηκε 
στα άλλα σχολεία- συνεργάτες!!!

Η μασκότ του προγράμματός μας είναι ένα συννεφάκι με 
το όνομα ΜΠΟΡΩ και με μεγάλη ιστορία...

Η εικονογράφηση της ιστορίας του ΜΠΟΡΩ 
από όλα τα σχολεία



ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
"ΕΙΜΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑ 
ΜΠΟΡΩ" ΜΟΛΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

 

Ένα τραγούδι που μιλάει 
για τα όνειρα και την 
προσπάθεια να τα 

πραγματοποιήσουμε 
ξεπερνώντας όλα τα 

εμπόδια

Το νέο συνεργατικό 
παιχνίδι Beebot 

είναι και αυτό 
έτοιμο. Εδώ 

βλέπετε τον χάρτη 
όπως 

δημιουργήθηκε με 
τη συνεργασία 

όλων των 
σχολείων. Στόχος 

του παιχνιδιού είναι 
το συννεφάκι να 
ακολουθήσει μια 
διαδρομή και να 
φτάσει στο τέλος 
ξεπερνώντας όλα 

τα εμπόδια



Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ!
ΌΛΑ  Τ Α  Σ ΧΟΛ Ε Ί Α  

Ε Τ Ο ΙΜΑ ΖΟΝ ΤΑ Ι  Γ Ι Α  ΝΑ  
ΥΠΟΔ Ε Χ ΤΟΥΝ  Τ Ο  'ΜΠΟ ΡΩ '

Το ΜΠΟΡΩ έκανε 
την εμφάνισή του 
στο κάθε σχολείο 
και τα παιδιά το 
καλωσόρισαν με 

μεγάλο 
ενθουσιασμό



ΣΤΟΧΟΣ 1: ΜΙΑ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ!

 Κάθε σχολείο μέσα από διάφορες και διαφορετικές δράσεις 
και δραστηριότητες προσπαθεί να πετύχει τον στόχο και 

να δημιουργήσει μία τάξη χαρούμενη!!!







Το ταξίδι του ΜΠΟΡΩ συνεχίζεται και μαζί του θα 
ταξιδέψουμε και εμείς με σκοπό να 

δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σχολείο... 


