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    Θέμα: «Συγχαρητήρια επιστολή - Ενημέρωση  2012» 
 

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!  
 

Με χαρά συγχαίρω τη συνάδελφο, εκπαιδευτικό ΠΕ 07 -Γερμανικής γλώσσας κ. 

Χαρίκλεια Λιάκου και τους μαθητές/τις μαθήτριες του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας για τη 

βράβευση με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας, η οποία απονεμήθηκε για την τελειότητα 

της εργασίας στο έργο eTwinning "Being Young in Europe" από το Διεθνές Πρόγραμμα 

Βραβείων 2012 της Παιδαγωγικής Υπηρεσίας της Διαρκούς Συνδιάσκεψης των Υπουργών 

Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών. Οι Ετικέτες Ποιότητας του eTwinning χορηγούνται 

στους καθηγητές που έχουν διεξάγει άριστα eTwinning έργα και υποδηλώνουν ότι το έργο 

έχει αγγίξει κάποια εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας είναι μια επιβράβευση τόσο της εργασία της κ. Λιάκου όσο 

και των μαθητών/τριών του σχολείου στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα έργο "Being Young in Europe" εμφανίζεται στον χώρο της Ευρωπαϊκής 

Διαδικτυακής Πύλης www.etwinning.net και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 

http://www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=55499 

Το μεράκι και η διάθεση της ας είναι παράδειγμα για όλους μας! 

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης εκτός από τη νικήτρια και σε όσες και όσους 

πραγματοποιήσατε πρόγραμμα eTwinning, ανοίγοντας ένα παράθυρο επικοινωνίας στους 

μαθητές σας και προσφέροντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη γλώσσα στόχου. 

Με την ευκαιρία σας ενημερώνω για τον ετήσιο Διαγωνισμό 

Europäischer-Wettbewerb, ο οποίος γιορτάζει την 60η επέτειό του το 2013, το 

οποίο είναι «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών». 

Αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ένα έργο με θέμα: «η ιδιότητα του πολίτη, ή οι 

πτυχές της ιθαγένειας», θα βρείτε σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση: 

http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/european_year_2013-_european_y.htm 
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 Κερκινοπούλου Γιάννα 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Προς  
 

Τις Σχολικές μονάδες  Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Δ/νσεων Ανατ. Θεσ/νίκης 
 και των Νομών:  
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Σερρών & Χαλκιδικής. 
 για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 
 (Δια μέσου των Δ/νσεων) 

Ταχ. Δ/νση 
 
Τ.Κ. 
Ταχ. Θυρ. 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
Fax 
E- mail 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Χάλκης 8, 10ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης - Μουδανιών:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320& 365340 
6977638419 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 
Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου & 
Θεσσαλίας 
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Ο διαγωνισμός αφορά 4 κατηγορίες, στις οποίες μπορεί να υποβάλει συμμετοχή ένα 

eTwinning έργο και κατ’ ανώτατο όριο 3 σχολείων. 

60. Europäischer Wettbewerb 2013 
Wir sind Europa! Wir reden mit! - Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger 

Κατηγορίες/ 
Θέματα: 

 

1. Ηλικία: 6 έως 9 ετών: Somehow different - somehow equal in Europe. 
Παραγωγή σειρών βίντεο, κόμικς ή εικονογραφημένων ιστοριών, σχετικά με 
καθημερινές καταστάσεις και λύσεις σε προβλήματα 

2. Ηλικία: 10 έως 13 ετών: Create a profile of a European neighbor: Μία κοινή 
παρουσίαση μίας αφίσας ή μίας ιστοσελίδας, που περιλαμβάνει το προφίλ 
του ‘ιδανικού Ευρωπαίου πολίτη’ 

3. Ηλικία: 14 –έως 16 ετών: Our Political Party: Σχεδιασμός μίας έννοιας για 
ένα πολιτικό κόμμα. 

4. Ηλικία: 17 έως 21 ετών: Europia – Europe today and tomorrow: Σχεδιασμός 
μίας κοινωνικής ουτοπίας ή μίας πόλης του μέλλοντος που επιτρέπει την 
ενεργή ιθαγένεια” 

Αξιολόγηση: Τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ετικέτα ποιότητας 
Προθεσμία 
υποβολής συμ: 

Ιούνιος 2013 

Βραβεία: 4000 Euro για όλους τους νικητές 

Πηγές: 
 

Η Γερμανική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης δημιούργησε ένα ειδικό πακέτο 
έργου, με σχέδια δραστηριοτήτων στα ελληνικά 
http://www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=841&klang=el&l
ang=el 
Η Γερμανική έκδοση βρίσκεται εδώ  
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/ 

 

Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Όσες 

και όσοι θέλετε ακόμη να εμπλακείτε σεeTwinning σας υπενθυμίζω πως τα σχέδια 

προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 23/11/2012 στην τοπική 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις σας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά βάσει της διαδικασίας, η οποία είναι 

αναρτημένη στον ισότοπο www.etwinning.gr. Στη συνέχεια η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 

της δράσης eTwinning θα αποστείλει συγκεντρωτικά τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα 

έγγραφα στις αρμόδιες Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων, μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2012.  

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το eTwinning θα βρείτε στις οδηγίες που 

δημιουργήθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης και τις Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης. 

Επιδιώκουν να σας παρέχουν συμβουλές σε όλη τη διάρκεια της eTwinning εμπειρίας σας  

http://resources.eun.org/etwinning/80/eTwinning_GENERAL_GUIDELINES_2010_EL.pdf  

Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι 2 ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Ειδικότερα για 

πρόγραμμα eTwinning, η διάρκεια του προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης 2 ωρών 

στο ωράριο) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον/στην 

εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και 

επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση του twin blog, κάρτα προόδου κλπ) και για την 

επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του.  

Για ερωτήσεις και απορίες παραμένω στη διάθεσή σας. 

    

              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Γιάννα Κερκινοπούλου 

          Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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