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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  E-TWINNING : 

 

 

 

 

«Αρχικά, η δραστηριότητα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014. Αφού έγιναν όλα τα απαραίτητα ξεκίνησε η 

συνεργασία με τους μαθητές της Σλοβακίας  μέσω  chat  του twinspace. Τον επόμενο μήνα, με τη συμμετοχή 

όλων μας- και των συμμαθητών μας από τη Σλοβακία- γράψαμε ανέκδοτα, εύθυμες- σύντομες ιστορίες. 

Τους επόμενους μήνες γράψαμε τα δικά μας ανέκδοτα και  μάθαμε πως μπορούμε να φτιάχνουμε τα δικά 

μας blog. Το πιο σπουδαίο που καταφέραμε ήταν να υποδυθούμε τους ρόλους των εύθυμων 

ιστοριών/ανεκδότων που γράψαμε  και να αποτελέσουν το υλικό μιας μικρής ταινιούλας. Ο κύριος 

Κοκκινίδης , ο J. Kokki, πάντα δίπλα μας, υποστηρικτικός κι ωραίος… τον Ευχαριστούμε πολύ .  

Στο τέλος του χρόνου παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στους συμμαθητές μας.  

Για όλ’ αυτά βραβευθήκαμε κιόλας …. τι βραβευθήκαμε σαρώσαμε τις «ταμπέλες ποιότητας» - έτσι 

ονομάζονται τα βραβεία του διαγωνισμού αυτού- το σημαντικό όμως είναι ότι ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ…»  

                                                                                                                                      Γιάννης  Σταμλόγλου  και η ομάδα  

 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν :  

Οι μαθητές της Β2΄τάξης: Μάρκος Παπασπανός, Θωμάς Ρήγας, Ελένη Σκούμπα, Γιάννης Σταμλόγλου, 

Γιάννης Στεργιόπουλος, Μάρκος Στεργιόπουλος, Κατερίνα Στεργιοπούλου, Θανάσης Συρόπουλος, Κική 

Ταϊγανίδου, Θοδωρής Τσίκας, Κατερίνα Τσιτσιμίκλη, Γκρισέλντα Χάνι,  Μάρκος Χατζηνικολάου, Ιωάννα 

Χρήστου 

Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιάννης Κοκκινίδης (Πληροφορικής) 

 

 

 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ :  

        Δεν πας καλά μου φαίνεται !!!  

       Έμαθα να κάνω μοντάζ στο βίντεο !!!  

        Ναι, πες μου μπαμπά τι θέλεις να μάθεις ;  

       Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Άλλη φάση !!!  

       Μην σταματάς !!!                                                        

        Μια συναρπαστική εμπειρία με πολλές καλές στιγμές.  

        Σας κάναμε να χαμογελάσετε για μια στιγμή.  Αυτό είναι υπέροχο !!!  

       Ο κηπουρός την έκανε όλη τη δουλειά!!!                                                        

      Έχουμε γύρισμα !!! 

       Το καλύτερο πρόγραμμα με διαφορά.  Μάθαμε πολλά και γελάσαμε με την ψυχή μας. 

       Θεέ μου κάνε η Θεσσαλονίκη να γίνει πρωτεύουσα της Ελλάδος..  

       Ωπ.. Ωραίος !!                                                                        

     Τοτός εν δράσει !! Αξέχαστη εμπειρία. 

      Μια αξέχαστη εμπειρία, με πολύ χρήσιμες εμπειρίες !!!  

 

 

     “Laugh Out Loud” 

                 ή 

«Το σκάμε και Γελάμε» 


