
 

  

 
ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήριο για βράβευση στο διαγωνισμό eTwinning» 
 

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 12ου Εθνικού Διαγωνισμού 
αναγνώρισης των καλύτερων έργων eTwinning για το σχολικό έτος 2016-2017 και την 
τιμητική διάκριση του σχολείου σας, το οποίο κέρδισε το 2ο βραβείο στην  κατηγορία ΓΕ.Λ., 
ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τη δράση του με τίτλο «Ε.Τ. call Europe», με 
προηγηθείσα τη διάκριση με την Εθνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας,  θα 
ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος κ. Κοκκινίδη Ιωάννη, καθώς 
επίσης και την ομάδα των μαθητών/τριών της Β και Γ τάξης που συμμετείχαν σ’αυτό: 
Ελαφρού Νικολέτας, Εμμανουήλ Μαρίας, Ζανδέ Δημητρίου, Ζαφείρη Αφροδίτης, Ζέρβα 
Αστερίου, Αγγουριδάκη Παναγιώτη, Γκέκα Εμμανουήλ, Ευαγγέλου Ιάσωνα, Καραδιάκου 
Ευάγγελου, Κάσα Άμπρα, Παπατσιάρα Μαριλένας και Στεργίου Κωνσταντίνου. 

Η Ευρωπαϊκή δράση eTwinning εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+,  προωθεί την 
διαδικτυακή επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 
και καλλιεργεί την κοινοτική μάθηση με παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 

Συγχαίρω τους μαθητές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα, οι οποίοι γνωρίστηκαν, 
επικοινώνησαν, δημιούργησαν και μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες με μαθητές και 
εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών σχολείων. Συγχαίρω και τον υπεύθυνο καθηγητή της 
ομάδας για την ένθερμη συμμετοχή του στη δράση, τη συμβολή του στη συνεργατική 
μάθηση και στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο σύγχρονο σχολείο. 
Για άλλη μία φορά, τα θερμά μου συγχαρητήρια σε ολόκληρο το Σύλλογο Διδασκόντων και 
τη Διεύθυνση του Σχολείου. Εύχομαι η βράβευση αυτή να γίνει μοχλός για δυναμική και 
δημιουργική γνώση στο μέλλον. 
 
                                                                                    Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
                                                                                                         Π.Ε. Κοζάνης 
 
 
                                                                                                    Δρ Βόντσα Βασιλική 
                                                                                                             Φιλόλογος  
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Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη,            09/11/2017 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ 31/10803   
 
ΠΡΟΣ: ΓΕ.Λ. Βελβεντού  
 
 

 
 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27 (Διοικητήριο) 
Τ.Κ. : 50131  Κοζάνη 
Τηλέφωνο : 2461041746 
Τηλεομοιοτυπία : 2461028332 
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Βόντσα Βασιλική 
mail@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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