ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«5 χρόνια eTwinning ‐ Η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη»
Τελετή απονομής Εθνικών Διαγωνισμών 2010

Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης‐ EYY eTwinning στοχεύοντας στη συνέχιση της
προσπάθειας ανάδειξης του ποιοτικού έργου των Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών,
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «5 χρόνια eTwinning ‐ Η κοινότητα των σχολείων στην
Ευρώπη» την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00, στην Αθήνα.
Έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων «Γαλάτεια
Σαράντη» του ΥΠΔΒΜΘ, για να τιμήσουν τις προσπάθειες των ελληνικών σχολικών
μονάδων σχετικά με τη δράση της Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης, του προγράμματος για τη
Διά Βίου Μάθηση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Υφυπουργός Παιδείας δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο κ. Φώτιος Αθανασόπουλος, Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ, στελέχη της
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, καθώς και πρεσβευτές της δράσης eTwinning.
Η κα Φουσέκη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπ/κων Δραστηριοτήτων παρουσίασε τις «Καινοτόμες
Δραστηριότητες στην Εκπαίδευση», ο κος Αθανασόπουλος παρουσίασε «το Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης (2007‐2013)», ο κ. Παρασκευάς υπεύθυνος της δράσης eTwinning για την
Ελλάδα συνδέθηκε μέσω Skype και παρουσίασε τη δράση, η κα Κομνηνού μέλος της
εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης παρουσίασε «Το eTwinning στην Ελλάδα. Καινοτομίες και
προοπτικές» και η κα Χουλιάρα μέλος της εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης παρουσίασε τα
βραβευμένα έργα.
Το δεύτερο μέρος της τελετής ήταν αφιερωμένο στη βράβευση των Ελλήνων μαθητών και
εκπαιδευτικών και που διακρίθηκαν στους Εθνικούς Διαγωνισμούς eTwinning 2010.
Η Υφυπουργός Παιδείας κα Εύη Χριστοφιλοπούλου απένειμε τα βραβεία στους μαθητές
και εκπαιδευτικούς που διακρίθηκαν.
Αρχικά έλαβε χώρα η τελετή απονομής του 5ου εθνικού διαγωνισμού eTwinning για τις
βραβευθείσες συνεργασίες ελληνικών σχολικών μονάδων για τα έτη 2008‐2009, 2009‐
2010.

Τα βραβευθέντα έργα είναι:
Νηπιαγωγείο ‐ Δημοτικό (5‐12)
•
•

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης, με το έργο Keep Fit (συντονιστής
του έργου: Ιωάννης Τουρλιδάκης)
1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής, με το έργο Let"s play together with stories,
(συντονίστρια του έργου: Μαρία Φουρνάρη)

Γυμνάσιο (13‐15)
•
•

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, με το έργο Music Library (συντονιστής του έργου:
π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης)
2o Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, με το έργο The Rights of the Children (συντονίστρια του
έργου: Σοφία Σμυρνή)

ΓΕΛ & ΤΕΕ ‐ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (16‐19)
•
•

Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων , με το έργο Imago Urbis, (συντονίστρια του
έργου: Αλεξάνδρα Μελίστα)
1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, με το έργο Pek, the Traveller Flea 1, (συντονίστρια του έργου:
Μαρία Σουργιαδάκη)

Έργα Comenius‐eTwinning
•
•

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, με το έργο Play with Us, (συντονίστρια του
έργου: Ναταλία Τζίτζη)
2ο ΓΕΛ Ευόσμου, με το έργο School libraries across Europe, (συντονίστρια του
έργου: Βαρβάρα Αναστασιάδου)

Έργα με περιβαλλοντικό θέμα
•
•

Clemton Park PS ‐ Αυστραλία(ελληνικές τάξεις), με το έργο Sea the sea ... overseas,
(συντονίστρια του έργου: Αγγελική Αθανασοπούλου )
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου, με το έργο IT"S UP 2 U, (συντονίστρια του
έργου: Άννα Καρύδη Πυρουνάκη)

Όλοι οι βραβευθέντες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε ένα από τα επόμενα PDWs και
στους μαθητές θα αποσταλούν αναμνηστικά eTwinning (μολύβια, κασετίνες και usb flash).
Οι μαθητές των έργων με περιβαλλοντικό θέμα πήραν επίσης και το βιβλίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

SOS ENVIRONMENT» της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών με
χιουμοριστικά σκίτσα ελλήνων σκιτσογράφων για το περιβάλλον.
Ακολούθως βραβεύτηκαν οι νικητές του εθνικού μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας
αφίσας με θέμα την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
•
•
•

Βραβείο στο έργο με αριθμό 39 του Δ1 τμήματος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ με θέμα : «Όλα τα παιδιά της γης έχουν δικαίωμα στη ζωή».
Έπαινος στο έργο με αριθμό 14 του μαθητή Λεονάρδου Κόγια του 10ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με θέμα : «Poverty».
Έπαινος στο έργο με αριθμό 57 της Ομάδα μαθητών (13 μαθητές) και η Βοηθός της
τάξης Παπαδάκη Αργυρή του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ με θέμα :
«Μοιάζουμε Διαφορετικοί... Αλλά Αισθανόμαστε τα Ίδια».

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
•
•
•

Βραβείο στο έργο με αριθμό 42 της Β Γυμνασίου (16 μαθητές) του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ με θέμα : «πενία ‐ παιδεία ‐ εγκατάλειψη».
Έπαινος στο έργο με αριθμό 33 της Μουρτίδου Ελευθερίας του 6ου ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ με θέμα : «Poverty will kill us».
Έπαινος στο έργο με αριθμό 31 Του Κλαούντιο Μίτα του 6ο ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ
με θέμα : «without words».

Στα βραβευθέντα σχολεία στο διαγωνισμό αφίσας θα αποσταλεί από μια ασύρματη ΙΡ
κάμερα εσωτερικού χώρου και από μια συσκευή ασύρματης πρόσβασης ευγενικές
χορηγίες της Cisco και στους μαθητές θα αποσταλούν αναμνηστικά eTwinning (μολύβια,
κασετίνες και usb flash).
Τέλος έγινε κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στα eTwinning Weeks
2010. Ο τυχερός εκπαιδευτικός κ. Μπέκος κέρδισε ένα ταξίδι σε ένα PDW.
Για τα υπόλοιπα δώρα που προσφέρθηκαν από τη Cisco και το πρόγραμμα Συνεργάτες στη
Μάθηση της Microsoft, τα οποία ήταν 3 συσκευές ασύρματης πρόσβασης της Cisco , 6
λογισμικά Microsoft Office OneNote 2007 και 1 Office 2010 Professional Edition, έγινε
κλήρωση στα γραφεία του ΕΑΙΤΥ παρουσία δικηγόρου ανάμεσα στα δέκα σχολεία νικητές
του 5ου εθνικού διαγωνισμού eTwinning, την Τέταρτη 22 Δεκεμβρίου.
Η αντιστοιχία των σχολείων και των δώρων που προέκυψε από την κλήρωση είναι:

Δημοτικό
Σχολείο
Θεσσαλονίκης

Αγγελοχωρίου Mια συσκευή ασύρματης πρόσβασης, Cisco

1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής

Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
2007

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Mια συσκευή ασύρματης πρόσβασης, Cisco

2o Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
2007

Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
2007

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
2007

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Mια συσκευή ασύρματης πρόσβασης, Cisco

2ο ΓΕΛ Ευόσμου

Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
2007

Clemton Park PS ‐ Αυστραλία(ελληνικές Ένα λογισμικό Microsoft Office OneNote
τάξεις)
2007
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου

Ένα Office 2010 Professional Edition

Τέλος μια παιχνιδομηχανή Xbox 360 Pro, ευγενική χορηγία του προγράμματος Συνεργάτες
στη Μάθηση της Microsoft κληρώθηκε την Τέταρτη 22 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του ΕΑΙΤΥ
παρουσία δικηγόρου, ανάμεσα στα δυο σχολεία που βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό αφίσας.
Τυχερό αναδείχθηκε το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και την εκδήλωση:
Ε.Υ.Υ. ΥΠΔΒΜΘ.: 210‐3443303,
Helpdesk eTwinning: 801‐11‐38946
http://etwinning.sch.gr ,
email: eTwinning@sch.gr

Δωροθέτες:

