
Ωραιόκαστρο, 07.07.2020

Συγχαρητήρια Π. Τσακίρη στο Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας
για την κατάκτηση 

του 2ου Βραβείου στον 14ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning

Το  2ο  βραβείο  στον  14ο  Εθνικό  Διαγωνισμό  eTwinning  με  το
πρόγραμμα «Puzzles,  Riddles  and Codes»,  «Γρίφοι,  Αινίγματα και
Κώδικες»,  κατέκτησε  το  Νηπιαγωγείο  Νεοχωρούδας  του  Δήμου
Ωραιοκάστρου.

Οι  μικροί  μαθητές,  οι  νηπιαγωγοί  και  οι  γονείς  ανέδειξαν  τη
σημασία  της  συνεργασίας,  συμμετέχοντας  σε  δράσεις-παιχνίδια
μέσω  των  οποίων  προβάλλονται  και  αξιοθέατα  του  τόπου  όπου
ζουν. Η απονομή των βραβείων έγινε διαδικτυακά την Παρασκευή 3
Ιουλίου 2020.

Ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου,  Παντελής  Τσακίρης,  συνεχάρη  τα
παιδιά,  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  γονείς  για  την  σπουδαία
διάκριση,  αποστέλλοντας  συγχαρητήρια  επιστολή,  στην  οποία
αναφέρεται:

"Επιθυμώ να  σας  εκφράσω τα  θερμά  μου  συγχαρητήρια  για  την
κατάκτηση του 2ου  Βραβείου στην κατηγορία  Νηπιαγωγείο  (4-5)
στον  14ο  Εθνικό Διαγωνισμό έργων eTwinning  με  το πρόγραμμα
«Puzzles, Riddles and Codes», «Γρίφοι, Αινίγματα και Κώδικες».

Επιθυμώ  να  συγχαρώ  την  κ.  Φανή  Δίγκα,  διευθύντρια  του
Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας, την κ. Πασχαλιά Σαρμή, υπεύθυνη του
προγράμματος, και την κ. Γιώτα Νάκου, που εργάστηκαν με ζήλο,
μεράκι και όρεξη και ενέπνευσαν με δημιουργικό τρόπο τα παιδιά.

Τα  πιο  θερμά  συγχαρητήρια  αξίζουν  στους  μικρούς  μαθητές  και
μαθήτριες μας,  που απέδειξαν ότι  με την κατάλληλη υποστήριξη
μπορούν να πετύχουν πολλά και  να κατακτήσουν την κορυφή.  Το
διαδραστικό  παιχνίδι  που  έφτιαξαν  τα  παιδιά  και  προβάλλει  τα
αξιοθέατα του όμορφου τόπου μας είναι εντυπωσιακό και αξιέπαινο.
Συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς, που σε όλη την διάρκεια



του προγράμματος ήταν στο πλευρό των μικρών μαθητών μέσα και
έξω από την τάξη, αλλά και διαδικτυακά. 

Το  μυστικό  της  επιτυχίας  είναι  η  συνεργασία  και  η  όρεξη  για
δημιουργία, το αποδείξατε με την διάκριση που πετύχατε. Όλοι σας
μας κάνετε υπερήφανους. Αποδεικνύετε ότι τα παιδιά, οι γονείς και
οι  παιδαγωγοί  του  τόπου  μας,  όχι  μόνο  δεν  υστερούν  σε
δημιουργικότητα  και  οργανωτική  ικανότητα,  αλλά μάλιστα  είναι
και  ικανοί  να  διακρίνονται  σε  υπερεθνικό  επίπεδο  υπό  συνθήκες
υψηλού ανταγωνισμού.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και δηλώνουμε πως είμαστε δίπλα
σας σε ότι  χρειαστείτε για να ενισχύσουμε την αξιέπαινη δράση
σας".


