
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012, στo πλαίσιο της διημερίδας των Σχολικών Συμβούλων Ξένων 

Γλωσσών, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού έγινε η ανακοίνωση των βραβείων για το πρόγραμμα Virtual e-Class 2011-12 

(Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων τάξεων). 

 
Η έκτη τάξη (ΣΤ’) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ στην Ελλάδα και η αντίστοιχη τάξη 

του SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 – BOTOSANI στη Ρουμανία  με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την 

κ. Θεολογία Πασχαλίδου  και την κ. Popa Loredana αντίστοιχα, κέρδισαν το πρώτο Βραβείο για την 

από κοινού εργασία τους με γλώσσα επικοινωνίας την Αγγλική.  

Με την ομαδική εργασία τους για τα παραμύθια και τους μύθους του τόπου τους 

γνώρισαν καλύτερα το δικό τους πολιτισμό και έμαθαν τον πολιτισμό των άλλων 
χωρίς επικρίσεις και με σεβασμό στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα και 
διαφορετικότητα. Συγκεκριμένα, προέβησαν στην εκτεταμένη χρήση τεχνολογικών 
μέσων, όπως recording material, PowerPoint presentations, email, Skype, blogs και 
έφτιαξαν και «ανέβασαν» στο διαδίκτυο ένα virtual e-book όπου παρέθεσαν 
μύθους και παραμύθια και από τις δυο χώρες! Παράλληλα, εργάστηκαν με τους 
εκπαιδευτικούς τους για να βελτιώσουν το επίπεδό τους στην κατανόηση και την 
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά 
την Αγγλική ως γλώσσα επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν ευκαιρίες 
για να γνωρίσουν τις μητρικές τους γλώσσες εκατέρωθεν.  

 

Η πρώτη τάξη (Α’) του 1ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜNAΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην Ελλάδα και 

η αντίστοιχη τάξη του GROUPE SCOLAIRE “ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI στη Ρουμανία με 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς την κ. Κονδυλία Χοϊδά  και τον κ. Aurel Rosca αντίστοιχα, κέρδισαν το 

πρώτο Βραβείο για την από κοινού εργασία τους με γλώσσα επικοινωνίας τη Γαλλική. 

Με την κοινή εργασία τους για την τέχνη γνώρισαν καλύτερα το δικό τους πολιτισμό και 
έμαθαν τον πολιτισμό των άλλων, δημιουργώντας ένα πολύ οργανωμένο και πλούσιο blog 
με ποικιλία παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, παρουσίαση λεξιλογίου ανά θεματικές, μικρά 
βίντεο, τραγούδια, χρήσιμα links και διαδραστικά παιχνίδια που βοηθούν και στην 
εκμάθηση γραμματικών φαινομένων μέσα από την παιγνιώδη χρήση της ξένης γλώσσας. 
Δημιούργησαν ακόμη μια παρουσίαση PowerPoint και δύο βίντεο στο YouTube.com. 
Παράλληλα, εργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς τους για να βελτιώσουν το επίπεδό τους 
στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και χρησιμοποίησαν 
αποτελεσματικά τη Γαλλική ως γλώσσα επικοινωνίας.  

 

http://1gym-peir-thess.thess.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.liceulmelinesti.ro/

