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Το σχολείο μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 2139 σχολεία σε όλη την Ευρώπη, 88 
στην Ελλάδα, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning για το 2020-2021 

 

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της εργασίας που 

γίνεται σε επίπεδο ομάδας στην κάθε σχολική μονάδα. Τα σχολεία που τιμούνται με 

τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως η 

χρήση των νέων τεχνολογιών, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι καινοτόμες και 

δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η προώθηση της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης, τα έργα 

eTwinning προσφέρουν στους μαθητές πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη μεταξύ των 

οποίων τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ξεδιπλώσουν την 

δημιουργικότητά τους και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης με 

εργαλείο το διαδίκτυο. 

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα των μαθητών και εκπαιδευτικών eTwinning 

του σχολείου μας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην εκπαιδευτικό Αθανασία 

Ζαφειροπούλου ΠΕ86, βασικό συντελεστή της όλης προσπάθειας και ψυχή της 

ομάδας. 

Η ομάδα των eTwinning εκπαιδευτικών αποτελείται από τους: Ζαφειροπούλου 

Αθανασία ΠΕ86,Μπότσαρη Αναστασία ΠΕ02, Λιακουρίσιου Αδαμαντία ΠΕ06, 

Χατζηφιλίππου Αδριανή ΠΕ04, Μπέτσου Θεοδώρα ΠΕ02, Τσουκνάκη Ευαγγελία 

ΠΕ86, Δρόσου Αικατερίνη ΠΕ02, Πνευματικού Ελένη ΠΕ11, Σουφλέρη Βασιλική 

ΠΕ04, Μαλέσιου Κων/να ΠΕ03, Κωνσταντινίδου Αγάπη ΠΕ01, Αγγελόπουλο Κων/νο 

ΠΕ08.Eυελπιστούμε σύντομα να προστεθούν και άλλοι . 



 

 

 Επίσης, το σχολείο μας τιμήθηκε με 5 ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας για τα 

έργα:-«Ερατοσθένης 2019», με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ 

Ζαφειροπούλου Αθανασία ΠΕ86 και την κ. Χατζηφιλίππου Αδριανή ΠΕ04 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 «World Investigation» με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Ζαφειροπούλου 

Αθανασία ΠΕ86 και την κ. Λιακουρίσιου Αδαμαντία ΠΕ06 

             
 

 «360 Big European Solar Tour» με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ 

Ζαφειροπούλου Αθανασία ΠΕ86  

 

 



 

Επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning  https://www.etwinning.net  και η ιστοσελίδα 

του eTwinning για την Ελλάδα: http://www.etwinning.gr/ 

 Βραβευμένα Ευρωπαϊκά σχολεία eTwinning:  

https://www.etwinning.net/el/pub/support/2020--2021-etwinning-school-

l?fbclid=IwAR3zZ94V_gxSyhRhFR_x7893wUAD1-

Z8DAB3xrAA07cc32gp5EYL_Krm3z4#c300 

 
 Περισσότερα για την Ετικέτα Σχολείου eTwinning: 
 https://www.etwinning.net/el/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm 
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