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Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 
 
Προς τη Διευθύντρια του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 
κ. Τουνουσίδου 
 
Θέμα: 1ο Βραβείο στην Α’ Γυμνασίου    
 
Αξιότιμη Κυρία Διευθύντρια , 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η A’ τάξη του Γυμνασίου σας, με καθηγήτρια την 
κ. Κονδυλία Χοϊδά, κέρδισε το 1ο Βραβείο για το έργο που παρήγαγαν οι μαθητές, έχοντας 
συνεργαστεί με μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Γυμνασίου «Alexandru Macedonski» στη 
Ρουμανία. Η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η Γαλλική. Η συνεργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Συνεργασία Ξενόγλωσσων Τάξεων» (Virtual e-
Class, 2012), το οποίο οργανώθηκε από επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου Έρευνας 
για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Το πρόγραμμα συντόνισε η καθηγήτρια Γαλλικής, κ. Σοφία Αργυροπούλου (ΠΕ05). 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να συγχαρούμε θερμά τους μαθητές του Γυμνασίου 
σας που εργάστηκαν με ζήλο και δημιουργικότητα, υπό την καθοδήγηση της αξιέπαινης 
εκπαιδευτικού τους κ. Χοϊδά, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τη γαλλική γλώσσα για να 
φτιάξουν ένα βίντεο για την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου τους.  

Η διαδικασία παραγωγής του βίντεο που έφτιαξαν τα παιδιά, κάνοντας εκτεταμένη χρήση 
μέσων της τεχνολογίας και πληροφορίας, αξιοποιώντας το email, Skype, blogs και άλλα 
μέσα δικτύωσης, έδωσε την ευκαιρία –τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους μαθητές– 
να μεταδώσουν γνώσεις για το δικό τους πολιτισμό, να μάθουν για τον ξένο, και να 
αναπτύξουν ένα πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.  

Η εργασία τους είναι εξαιρετική όπως μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να διαπιστώσει αν 
επισκεφτεί τις ακόλουθες διευθύνσεις όπου ανάρτησαν το προϊόν τους:  

  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=P1R9FsKx_0o 

  http://www.youtube.com/watch?v=AnZsr7cRNyA&feature=youtu.be  

 https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/1o-protypo-peiramatiko-
gymnasio-thessalonikes---groupe-scolaire-alexandru-macedonski-melinesti 

Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012, στη διάρκεια Ημερίδας για τους Σχολικούς Συμβούλους 
Ξένων Γλωσσών, έγινε η επίσημη ανακοίνωση των βραβείων ενώπιον της ηγεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Με τις θερμές ευχαριστίες μας στην εκπαιδευτικό κ. Χοϊδά αλλά και σε σας κυρία 
Διευθύντρια για την συμπαράστασή σας, εύχομαι καλή σχολική χρονιά. 

 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη 

 

 

 

Καθηγήτρια Β. Δενδρινού 
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