
 1 

 

 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

«7ος Εθνικός Διαγωνισμός eTwinning» 
 
 

Τελετή απονομής Εθνικών Βραβείων 2012- Οι νικητές 
 

 
Η ευρωπαϊκή δράση της Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης eTwinning εντάσσεται στο πρόγραμμα για τη Δια 
Βίου Μάθηση (2007-2013) και προωθεί τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών 
σχολείων σε ευρεία κλίμακα. Το eTwinning έχει ήδη διανύσει 7 χρόνια επιτυχούς πορείας σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, γνωρίζοντας ταυτόχρονα μεγάλη απήχηση στην ελληνική εκπαιδευτική 
κοινότητα, γεγονός που πιστοποιείται από την ένθερμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση και τις 
πανευρωπαϊκές διακρίσεις των ελληνικών σχολικών μονάδων. 

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών σχολικών μονάδων για το  
σχολικό  έτος 2011-2012, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τους νικητές του 7ου Εθνικού Διαγωνισμού eTwinning. 

Η αξιολόγηση των έργων, έγινε με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
από επιτροπή μελών της ΕΥΥ.  

Οι νικητές των 7ων Εθνικών Βραβείων eTwinning είναι: 

 

1. Μιχαηλίδης Πέτρος  που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " And the Oscar goes to 
…" του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, το οποίο απέσπασε 1o βραβείο στην 
κατηγορία: Νηπιαγωγείο - Δημοτικό (5-12) στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

 
2. Μπατσή Θεοδώρα που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " 3Ls _ Lighthouses Link 

lands" του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, το οποίο απέσπασε 2o βραβείο στην 
κατηγορία: Νηπιαγωγείο - Δημοτικό (5-12)  στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

 
3. Μονεφτσή Άννα που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " What About a Greener 

School? " του 1ου Γυμνασίου Συκεών, το οποίο απέσπασε 1o βραβείο στην κατηγορία: 
Γυμνάσιο (13-15) στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

 
4. Παπαδοπούλου Σταματία που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " E Bio Cooking " του 

 Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου Λήμνου, το οποίο απέσπασε 2o βραβείο στην κατηγορία: 
Γυμνάσιο (13-15) στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 
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5. Κωστοπούλου Ελένη που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " Fly me to the Moon " 
του  5ου Λυκείου Βέροιας, το οποίο απέσπασε 1o βραβείο στην κατηγορία: ΓΕΛ, ΤΕΕ, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και EEEEK (16-19) στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

 
6. Λεοντάκης Μιλτιάδης που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " Fly me to the Moon " 

του  5ου Λυκείου Βέροιας, το οποίο απέσπασε 1o βραβείο στην κατηγορία: ΓΕΛ, ΤΕΕ, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και EEEEK (16-19) στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

 
7. Χατζηγιώση Μαρία που υλοποίησε το έργο eTwinning με τίτλο: " Jugendliche aus Europa" 

του  Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο απέσπασε 
2o βραβείο στην κατηγορία: ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και EEEEK (16-19) στον 7ο Εθνικό 
Διαγωνισμό eTwinning 

 
 
Τα βραβεία των νικητών θα απονεμηθούν σε τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό 
με Πανευρωπαϊκό συνέδριο για πρεσβευτές της δράσης.  
 
Η πρώτη μέρα του συνεδρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε τη μετάδοση στο http://vod.sch.gr/video/iptv/646. 

 
Κατά τη διάρκεια της τελετής:  
 
• Θα απονεμηθούν βραβεία στις καλύτερες eTwinning συνεργασίες ελληνικών σχολικών μονάδων 

για τα έτη 2011-2012 στο πλαίσιο του 7ου εθνικού διαγωνισμού eTwinning. 
• Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα eTwinning Weeks. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 7ο εθνικό διαγωνισμό eTwinning:  http://etwinning.sch.gr/   
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