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Σ Τ Η  Δ Ρ Α Σ Η  e T w i n n i n g  

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για τις διακρίσεις των Σχολικών 

Μονάδων της Διεύθυνσής μας σε έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 
Α) Απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας και τιμητική διάκριση στο 10ο Εθνικό Διαγωνισμό 

eTwinning στην κ. Τσιγγερλιώτη Άννα στην Ειδική Κατηγορία Νηπιαγωγεία/Δημοτικά για το έργο 
eTwinning «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική», το οποίο υλοποιήθηκε την σχολική 
χρονιά 2014-2015 από το κλασσικό τμήμα του 33ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου (Νοέμβριος 2015). 

 
Β) Απονομή Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, καθώς και 1ο Βραβείο στο 10ο 

Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning στην κ. Αγτζόγλου Ευρινόμη στην Ειδική Κατηγορία Αρχαρίων για 
το έργο eTwinning «Weather… changes!!!» (Του καιρού γυρίσματα…!!!), το οποίο υλοποιήθηκε 
την σχολική χρονιά 2014-2015 από το κλασσικό τμήμα του 2ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης 
(Νοέμβριος 2015). 

 
Γ) Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας για το eTwinning έργο: «Unesco World Heritage 

Monuments in my country», που υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε2 τάξης του 6ου 
Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, με υπεύθυνη την κ. Αγγίδου Χρυσή 
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 σε συνεργασία με την κ. Σαρίγκολη Ρόζα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 
κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (Οκτώβριος 2015). 

 
Δ) Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας για τα eTwinning έργα: «Children in Europe give 

each other their hands, their mind, their heart» και «Movie-Violence is not a Solution», που 
υλοποιήθηκαν από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας, με υπεύθυνη την κ. 
Κοσμίδου Μαρία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 (Οκτώβριος 2015). 

 
E) Απονομή Ετικέτας Ποιότητας για τo eTwinning έργo: «Bullying? No, Thanks!!!», που 

υλοποιήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, με 
υπεύθυνη την κ. Μπόσκου Ελένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 κατά το σχολικό έτος 2014-2015 
(Σεπτέμβριος 2015). 
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