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Οι μαθητές του σχολείου μας που έλαβαν μέρος 
Αγγελική-Σοφία Μαραβέγια 

Αλέξανδρος Γιαννάκος 

Αναστασία Παπαδοπούλου 

Αναστασία Μουρατίδου 

Ανδρέας Χατζηβασιλειάδης 

Αποστολία-Πολυξένη Ζουμπουλίδου 

Αθανάσιος Κυριάκου 

Χριστίνα Τσαρντάκου 

Χρήστος Σιμίτας 

Desilda Barci 

Δέσποινα Εμμανουηλίδου 

Δημήτριος-Σταύρος Μπουζέλος 

Ελευθερία –Μαρία Παπαδοπούλου 

Ελένη Αθανασίου 

Ελένη Κάζου 

Φανή Ράντσιου 

Γεωργία- Μαρία Χατζηιωάννου 

Γεώργιος Καραβελίδης 

Γεώργιος Κεΐσογλου 
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Haval Hamza Ali 

Ιάκωβος Σουγκουρλής 

Ιωάννης Αντωνιάδης 

Ειρήνη Μπαλτά 

Jilan Hamza Ali 

Καλλιόπη Πασχάλη 

Κλαούντια Ρέτσι 

Κωνσταντίνα Βαλμά 

Μαγδαληνή Μάρκου 

Μαρία Χατζηιωαννίδου 

Μαρία-Ειρήνη Θωμά 

Μαρία-Ησαΐα Γιάμπατζη 

Μαρία Σιώρα 

Μαρία Αδαμίδου 

Παρασκευή-Αγγελική Βασιλείου 

Σοφία Μποζάτζη 

Suliman Abushalha 

Ali Hamza Ali 

Ταμάρα Παντελίδου 

Τζέσικα Χότζα 

Βασιλική Καραπρώϊμου 

Βασιλική Κυριάκου 

Ζαχαρένια Καζόγλου 



Αναπτύσσοντας τη συνεργασία…



Παρουσίαση 
του σχολείου 
και της πόλης 
μας μέσα από 
το twinspace



Παρουσίαση 
των άλλων 
σχολείων



Γνωριμία 
μαθητών και 
καθηγητών 
μέσω Padlet



Γνωριμία 
μαθητών 
μέσω voki



Μοιραστήκαμε 
τις γνώσεις μας 
πάνω στα
manga μέσα 
από το forum



Λίγα λόγια για τα Manga… 



•Manga (ιαπωνικά: 漫画, μάνγκα) ονομάζονται, εκτός της 
Ιαπωνίας, τα ιαπωνικά κόμικς. Τα manga αναπτύχθηκαν από την 
ανάμειξη ουκίγιο-ε (浮世絵 ή εικόνες του επιπλέοντος κόσμου)   και 
της ζωγραφικής δυτικής τεχνοτροπίας, και έφτασαν στη σημερινή 
τους μορφή λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 



• Σε κατά λέξη μετάφραση manga σημαίνει "τυχαίες (ή 
παράξενες) εικόνες". Η λέξη μπήκε σε κοινή χρήση μετά τη 
δημοσίευση του Hokusai Manga (Χοκουσάι Μάνγκα) τον 19ο 
αιώνα. Αυτή περιείχε ταξινομημένα σχέδια του καλλιτέχνη 
Hokusai της τεχνοτροπίας ukiyo-e (Ουκίγιο-ε). Παρόλα αυτά, 
τα gi-ga (γκι-γκα) (κατά λέξη μετάφραση: "αστείες εικόνες") 
που ζωγραφίζονταν τον 12ο αιώνα από διάφορους 
καλλιτέχνες, περιέχουν πολλές ιδιότητες των manga όπως 
είναι η έμφαση στην ιστορία και οι απλές, καλλιτεχνικές 
γραμμές.



Hokusai Manga



• Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα στον υπόλοιπο κόσμο, ο όρος manga 
αναφερόταν στα κόμικς, παρόλο που στην Ιαπωνία η λέξη κόμικ
χρησιμοποιείται για να περιγράψει παιδικά κινούμενα σχέδια. Δύσκολα μπορεί 
να θεωρηθούν ισοδύναμα με τα αμερικανικά κόμικς, αφού τα manga είναι πολύ 
σημαντικότερο μέρος της ιαπωνικής κουλτούρας από ότι τα κόμικς για την 
αμερικανική. Χαίρουν σεβασμού τόσο σαν τέχνη όσο και σαν μια μορφή λαϊκής 
λογοτεχνίας. Όπως και τα αμερικανικά κόμικς, έτσι και τα manga έχουν υποστεί 
κριτική τόσο για τα μεγάλα ποσοστά βίας όσο και για διάφορα σεξουαλικά 
θέματα που φιλοξενούν στις σελίδες τους. Από την άλλη μεριά, δεν έχει γίνει 
καμιά επίσημη προσπάθεια ούτε θέσπιση νόμου για να περιορίσει τη 
θεματολογία των manga (εξαίρεση: Απαγορεύεται η πώληση σε μεγάλο βαθμό 
απρεπούς υλικού). Αυτού του είδους η ελευθερία επέτρεψε στους δημιουργούς 
να φτιάξουν manga για κάθε ηλικία και για πάρα πολλά θέματα.



Shōnen
και shōjo

• Τα manga κατηγοριοποιούνται κυρίως ανάλογα με την 
ηλικία και το φύλο του κοινού στο οποίο απευθύνονται. 
Πιο συγκεκριμένα, βιβλία και περιοδικά που απευθύνονται 
σε αγόρια (Shōnen) και κορίτσια (shōjo) διακρίνονται από 
το εξώφυλλο και τοποθετούνται σε διαφορετικά ράφια 
στα περισσότερα βιβλιοπωλεία.



Manga
kissaten

• Στην Ιαπωνία υπάρχουν τα μανγκα κίσσατεν
(manga kissaten), ένα είδος καφετέριας στις 
οποίες συγκεντρώνονται άτομα για να πιούν 
καφέ και να διαβάσουν manga. 



Manga εκτός 
Ιαπωνίας

• Πολλά manga έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες 
σε αρκετές χώρες όπως η Κορέα, η Κίνα, η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βραζιλία και 
φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελευταία, τα 
manga αποτελούν ακόμη μικρή βιομηχανία σε σύγκριση 
με την τεράστια διείσδυση που έχουν παρουσιάσει τα 
anime. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί 
είτε από ηλεκτρονικά καταστήματα είτε από τα λίγα 
βιβλιοπωλεία που τα εισάγουν. 



Τρόπος 
γραφής

• Παραδοσιακά, τα manga γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά και έτσι 
εκδίδονται στην Ιαπωνία. Μερικές φορές, όταν εκδίδονται σε χώρες όπου τα 
κόμικς κανονικά διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, η εικόνα 
αντιστρέφεται για να μη μπερδεύονται οι αναγνώστες. Όμως πολλοί δημιουργοί, 
(όπως ο Akira Toriyama, δημιουργός του Dragonball) δεν ενέκριναν την 
τροποποίηση των έργων τους με αυτόν τον τρόπο. Πλέον, εξ' αιτίας της 
απαίτησης τόσο των δημιουργών όσο και των οπαδών, τα περισσότερα manga 
εκδίδονται χωρίς καμία τροποποίηση στην εικόνα. 



Αμερικανικές 
εταιρίες 

• Η δημοτικότητα των manga έχει 
οδηγήσει πολλές αμερικανικές 
εταιρίες να εκδίδουν δικά τους 
έργα, εμπνευσμένα από τα manga, 
στα οποία εφαρμόζονται οι ίδιες 
τεχνικές στο σχέδιο και στην 
ανάπτυξη της ιστορίας με τα 
ιαπωνικά manga. Το πρώτο τέτοιο 
έργο έγινε πραγματικότητα όταν το 
1985 ο Ben Dunn (ιδρυτής της 
Antarctic Press) εξέδωσε το 
Mangazine και το Ninja High School. 



La nouvelle manga

• Στη Γαλλία υπάρχει το 
κίνημα "La nouvelle manga" 
που ξεκίνησε από τον 
Frédéric Boilet. Σκοπός του 
είναι να συνδιάσει τα 
"ώριμα" manga που 
καταπιάνονται με την 
καθημερινή ζωή και την 
τεχνοτροπία των Γαλλο-
Βελγικών κόμικς. Το κίνημα 
περιλαμβάνει τόσο Ιάπωνες 
όσο και Γάλλους 
δημιουργούς. 



Dōjinshi

• Ανεπίσημα κόμικς φτιαγμένα από 
οπαδούς ονομάζονται dōjinshi 
(ντοουτζινσί) (同人誌). Μερικά 
συνεχίζουν την ιστορία από εκεί που 
την άφησε ο δημιουργός ενώ άλλα 
ξεκινούν μια εντελώς καινούρια 
ιστορία χρησιμοποιώντας τους 
πρωτότυπους χαρακτήρες 
(αντίστοιχο του αγγλικού fan fiction). 
Επιπρόσθετα, άλλα ντοουτζινσί
εκδίδονται από ερασιτέχνες εκτός της 
κυρίαρχης (mainstream) αγοράς



Comiket

• Η Comiket, το μεγαλύτερο 
συνέδριο κόμικς που 
διοργανώνεται δύο φορές το 
χρόνο στο Τόκυο, συγκεντρώνει 
πάνω από 400 χιλιάδες 
ανθρώπους στις τρεις ημέρες 
που διαρκεί και είναι 
αφιερωμένο στα ντοουτζινσί.



Mangaka (manga-κα) (漫画家) είναι στην 
ιαπωνική γλώσσα η λέξη που περιγράφει τον 
δημιουργό manga. 



Γνωστοί Έλληνες δημιουργοί manga
Mangatellers



Οι Mangatellers ιδρύθηκαν τον Αύγουστο του 2008 από τους 
Καρυοφύλλη-Χρίστο Χατζόπουλο και Ραφαήλ Βουτσίδη με 
στόχο την δημιουργία screenplay σεναρίων για original manga. 
τόχος και σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία manga 
σύμφωνα με τα ανατολικά πρότυπα, την δωρεάν διάθεση τους 
προς όλους τους αναγνώστες μέσα από Online communities
και readers και την συμμετοχή τους σε διεθνής διαγωνισμούς  
με One Shot ιστορίες, καθώς επίσης και μακροσκελείς σειρές. 
Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργήσει screenplay για δύο 
μεγάλες σειρές και για αρκετά One Shots.
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Ο καβαλιώτης δημιουργός manga
• Ο Αδριανός Σταγγίδης

γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Καβάλα. Ασχολείται από μικρός 
με την ζωγραφική, τα κόμικ και 
πιο συγκεκριμένα τα μάνγκα, με 
τις γραφιστικές τέχνες και την 
concept art. Αποφοίτησε το 2015 
από την Σχολή Πλαστικών 
Τεχνών στα Ιωάννινα. Έχει πάρει 
μέρος σε ομαδικές εκθέσεις 
ζωγραφικής και έχει σχεδιάσει 
εξώφυλλα για δίσκους μουσικής.

• Έχει ολοκληρώσει διάφορες 
δουλειές, κόμικ και μάνγκα, 
κάποια συνεχιζόμενα, κάποια 
αυτοτελή, και συνεχίζει να 
ασχολείται με διάφορα νέα 
project.



Αναζητήσαμε τις κοινές αξίες



Προτείναμε 
κοινές αξίες



Ανάδειξη των τριών 
κοινών αξιών μέσω 
ερωτηματολογίου.





Οι δημιουργίες μας…



Τα Logos που 
προτείναμε για το 

project μας























Παρουσίαση 
των logos και 
ψηφοφορία 
των εργασιών 
όλων των 
σχολείων στο 
eTwinning 
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Ο δικός μου ήρωας!

• Βασιζόμενοι στους σχεδιαστικούς κανόνες των manga σχεδιάσαμε 
τους προσωπικούς μας ήρωες.























Τα εικαστικά μας ενώνουν!

Τα ατομικά έργα των προσφύγων και μεταναστών 
συμμαθητών μας που παρόλες τις δυσκολίες τους στη 
γλώσσα συμμετείχαν ενεργά τόσο στις ατομικές όσο και 
στις  ομαδικές εργασίες.







Τα manga μας!
Έπειτα από ψηφοφορία με τα συνεργαζόμενα σχολεία επιλέξαμε να δημιουργήσουμε σε 
ομάδες manga που να προβάλουν τις εξής κοινές αξίες: 

Α) γυναικεία δικαιώματα

Β) αντίθεση στον ρατσισμό

Γ) εν συναίσθηση 



Manga
με θέμα 
την 
αντίθεση 
στον 
ρατσισμό
, 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας 
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Manga με 
θέμα τα 
γυναικεία 
δικαιώματα, 
6ο ΓΕΛ 
Καβάλας 



Manga με 
θέμα τα 
γυναικεία 
δικαιώματα, 
6ο ΓΕΛ 
Καβάλας  



Σχέδιο Mustafa Kemal Atatürk MTAL-
διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας με θέμα τα 
γυναικεία δικαιώματα



Σχέδιο Mustafa Kemal Atatürk 
MTAL-
διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας με 
θέμα τα γυναικεία δικαιώματα



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας
manga με θέμα την αντίθεση στον ρατσισμό



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο EAL - διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας



Σχέδιο Mustafa Kemal Atatürk MTAL-
διάλογοι 6ο ΓΕΛ Καβάλας με θέμα την εν συναίσθηση 







Σχέδιο 6ο 
ΓΕΛ 
Καβάλας –
διάλογοι 
EAL με 
θέμα τα 
γυναικεία 
δικαιώματα





Σχέδιο 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας – διάλογοι 
EAL με θέμα τα 
γυναικεία 
δικαιώματα



Σχέδιο 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας – διάλογοι 
EAL με θέμα τα 
γυναικεία 
δικαιώματα



Σχέδιο 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας – διάλογοι
Mustafa Kemal 
Atatürk MTAL 



Σχέδιο 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας – διάλογοι 
Mustafa Kemal 
Atatürk MTAL 



Σχέδιο 6ο ΓΕΛ 
Καβάλας –
διάλογοι 
Agrupamento 
de Escolas 
Henriques 
Nogueira και 
Mustafa Kemal 
Atatürk MTAL 



Χρησιμοποιήσ
αμε  το forum 
για ανταλλαγή 
απόψεων 
πάνω στα 
σχέδια και όχι 
μόνο…



Το λεύκωμα 
μας…



Το e-book μας…





Παιδαγωγικά Οφέλη 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα
• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο διαδίκτυο
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχέδιο  
• Ανάπτυξη στην ικανότητα σε συνεργασίες
• Ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου



Τα βραβεία μας…





H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να 
φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που 
έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας 
είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το 
υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, 
προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, 
μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την 
ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.





Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί 
ένα δεύτερο δείγμα επιτυχίας και 
καταδεικνύει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε 
ένα ορισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο καθώς 
έχει πετύχει τους υψηλότερους στόχους 
ποιότητας και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 
πλέον επίπεδο.



Ευχόμαστε 
να 
μοιραστούμε 
κι άλλες 
όμορφες 
στιγμες



Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας
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