ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools
«Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» 2018
ολοκληρώθηκε, ενός θεσμού που προωθεί την
εκπαίδευση και ενημέρωση για τους 17
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τις εργασίες που
αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα. Συμμετείχαν
202 σχολεία από όλη την Ελλάδα με 545 εκπ/κές
προσεγγίσεις. Οι ενεργοί πολίτες του αύριο
παρουσίασαν τις δικές τους προτάσεις για τη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από τις
εκπ/κές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τους 17
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο στόχο (4.
ποιοτική εκπαίδευση) στην κατηγορία «σχέδιο
μαθήματος», με τίτλο: «Ορχήστρα με μουσικά
όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά». Υπεύθυνη
εκπ/κός η μουσικός Ηλέκτρα Καρακατσάνη.

Στόχοι της δράσης ήταν:
Ανακύκλωση, ευαισθητοποίηση για την
προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη της
μουσικής αντίληψης και των μουσικών
ικανοτήτων, ενθάρρυνση του πνεύματος
συνεργασίας,
της
αλληλεπίδρασης,
της
υπευθυνότητας και της αποδοχής, καλλιέργεια
του αισθητικού κριτηρίου και ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης, της μουσικής δημιουργίας και
του αυτοσχεδιασμού

Δείτε τη μουσική ομάδα του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού να συμμετέχει στο 6o
Φεστιβάλ Ανοιχτής Έκφρασης & Δημιουργίας "ΚΟΘ Underground" στο συναυλιακό χώρο Block 33 στο
λιμάνι με τη μουσικό μας Ηλέκτρα Καρακατσάνη και 32 παιδιά της ΣΤ τάξης.

To 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού συμμετείχε και με άλλες
σημαντικές δράσεις στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2018
«Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο»
1. Θεματική ενότητα – Καλές πρακτικές
«Υπηρεσία Καθαριότητας» υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης Κυριακίδου Ρούλα, Χρόνη Ολυμπία
Στόχος της δράσης: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για ένα πιο καθαρό περιβάλλον
Περιγραφή: Η «υπηρεσία καθαριότητας» εφαρμόζεται από τους μαθητές της ΣΤ τάξης και απευθύνεται σε
όλους τους μαθητές του σχολείου. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διατηρούμε την αυλή μας καθαρή αλλά
κυρίως να συμβουλεύουμε τους υπόλοιπους μαθητές να πετάνε τα σκουπίδια τους στους ειδικούς κάδους
και όχι στην αυλή.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Κυρίως σε μαθητές καθώς η δράση λαμβάνει χώρο στο σχολικό περιβάλλον.
Όμως έχει βαθύτερες επεκτάσεις καθώς η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον
επεκτείνεται κι εκτός σχολείου κι έχει επίδραση σε όλες τις ηλικίες.
Χρόνος δράσης: Η δράση αυτή πραγματοποιείται εδώ και δύο χρόνια στο σχολείο μας.
Τόπος δράσης: Σχολική αυλή , εσωτερικοί χώροι σχολείου.
Αποτελέσματα/επίδραση:
Με σύνθημά μας: «Το σκουπίδι μην πετάς στην αυλή που περπατάς. Μάζεψε το αν μπορείς, θα ‘σαι εσύ ο
ΝΙΚΗΤΗΣ!!!». Είδαμε πως τα παιδιά αναλάμβαναν ενεργό ρόλο και η αυλή διατηρούνταν καθαρή απ’ όλους
τους μαθητές κι όχι μόνο από αυτούς που συμμετείχαν στη δράση. Τα παιδιά χαίρονται πολύ όταν
συμβάλλουν σε έναν καλό σκοπό!

2. Θεματική ενότητα – Καλές πρακτικές
«Πρωτοβουλία αγάπης» υπεύθυνη εκπαιδευτικός της δράσης Κυριακίδου Ρούλα
Στόχος της δράσης: Μηδενική Φτώχεια
Περιγραφή: Δείξαμε το κοινωνικό μας πρόσωπο καθώς επισκεφθήκαμε, βοηθήσαμε στην προετοιμασία
αλλά και το μοίρασμα του συσσιτίου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ελευθέριο Κορδελιό.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Τοπική κοινωνία
Χρόνος δράσης: Δυο μέρες
Τόπος δράσης: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Αποτελέσματα/επίδραση: Ευαισθητοποιήθηκαν οι μαθητές καθώς μέσα από τέτοιες εμπειρίες
εθελοντισμού και προσφοράς προετοιμάζονται ως αυριανοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες.

3. Θεματική ενότητα – Καλές πρακτικές
«Αστικός Λαχανόκηπος στη σχολική αυλή» υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης Κυριακίδου Ρούλα, Χρόνη Ολυμπία, Αριζάνης Μανόλης
Στόχος της δράσης: Κατασκευή σχολικού λαχανόκηπου και καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.
Περιγραφή:
1. Κατασκευή παρτεριών στην εξωτερική επιφάνεια της αυλής, η οποία είναι καλυμμένη από άσφαλτο.
2. Γενικές γνώσεις για φύτευση και σπορά και μεταφύτευση φρούτων και λαχανικών (πριν από κάθε
βιωματική δράση).
3. Δημιουργία φυτωρίου λαχανικών μέσα στην τάξη (ανακυκλώσιμα υλικά).
4. Εμπλουτισμός εδάφους με βιολογική κοπριά.
5. Φύτευση φραουλών & σπορά λαχανικών (Μαρούλια, Καρότα, Παντζάρια).
6. Εξαερισμός εδάφους και αφαίρεση ζιζανίων.
7. Συγκομιδή φραουλών και άμεση κατανάλωση από τους μαθητές.
8.Συγκομιδή λαχανικών (Ιούνιο).
9. Παρασκευή σαλατών με λαχανικά από τον λαχανόκηπό μας.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: 48 Μαθητές της ΣΤ Τάξης και οι γονείς τους
Χρόνος δράσης Επτά μήνες ( Νοέμβριος- Ιούνιος)
Τόπος δράσης: Πίσω αυλή του σχολείου
Αποτελέσματα/επίδραση:
 Ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών για σπορά, φύτευση, καλλιέργεια, συγκομιδή και κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών.
 Απόκτηση γνώσεων για τη διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών και σπόρων
 Αξιοποίηση του αστικού περιβάλλοντος με δημιουργία χώρων πρασίνου και σεβασμό στην αειφορία
 Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών
 Απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών
Συνεργασίες:
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου
 Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου (χορήγηση χώματος)
 Ιδιωτικές Εταιρίες (χορηγίες τσιμεντόλιθων, πανί εδαφοκάλυψης)

4. Θεματική ενότητα – Καλές πρακτικές
«Το πρόβλημα σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ» υπεύθυνη εκπαιδευτικός της δράσης Κυριακίδου Ρούλα
Στόχος της δράσης:
Να προσφέρει λύσεις από τα παιδιά για τα παιδιά για τα προβλήματα που τα απασχολούν στο σχολικό
περιβάλλον ώστε να είναι χαρούμενα και να ‘χουν διάθεση για μάθηση και δημιουργία.
Περιγραφή: Αποφασίσαμε, να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή μέσα από την οποία κάθε μαθητής/τρια θα
μπορεί να μπαίνει και να αναζητά λύση στο τυχόν πρόβλημα που μπορεί να τον/την απασχολεί στο σχολικό
περιβάλλον. Αρχικά, ζητήσαμε από συμμαθητές μας να μας αναφέρουν πέντε προβλήματα που μπορεί να
είχαν ή να έχουν στο σχολείο. Στη συνέχεια επεκταθήκαμε και ερευνήσαμε τις απόψεις των μαθητών και
άλλων τάξεων στο προαύλιο. Συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε στα εξής προβλήματα που
εμφανίζονται πιο συχνά:
1. Δεν έχω φίλους, 2. Ντρέπομαι, 3. Έχω άγχος, 4. Δυσκολεύομαι στα μαθήματα, 5. Με χτυπούν, με
κοροϊδεύουν, 6. Ξεχνάω εύκολα, χάνω τα πράγματά μου
Συζητήσαμε τα παραπάνω προβλήματα και δώσαμε λύσεις που πιθανόν να είχαν αποτέλεσμα από δική μας
προηγούμενη εμπειρία. Βοηθοί μας ήταν το διαδίκτυο, καθώς και ένα βιβλίο με τίτλο «Τα φιλαράκια» ,της
Ρίτσας Ψύλλου, Μαρίας Ζαφειροπούλου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα. Το επόμενο βήμα ήταν η
εικονογράφηση. Ζωγραφίσαμε όπως αντιλαμβανόμασταν τις παραπάνω «προβληματικές» καταστάσεις. Στη
συνέχεια χρησιμοποιήσαμε το Power Point για να φτιάξουμε τις παρουσιάσεις και με τις υποδείξεις του
μέντορά
μας
δημιουργήσαμε
μια
ιστοσελίδα
μέσω
της
εφαρμογής
mobirise.
Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε γνώσεις κώδικα, ούτε προγραμματισμού είχαμε. Είχαμε όμως πολλή διάθεση.
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας. Σκοπός της λειτουργίας
της, είναι να έρθει σε επαφή και να αλληλεπιδράσει με εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση και άνεση με τα τεχνολογικά
εργαλεία. Η σελίδα αυτή είναι κατάλληλα φτιαγμένη και φιλτραρισμένη –σε αντίθεση με τα σύγχρονα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης- με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ψυχολογία, ώστε να προσφέρει τα μέγιστα
στον μαθητή/τρια που ταυτίζεται με τις καταστάσεις της ιστοσελίδας. Στόχο έχει να προσφέρει λύσεις από
τα παιδιά για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε στο σχολείο και να είμαστε χαρούμενοι. Μόνο
έτσι θα ‘χουμε διάθεση για μάθηση και δημιουργία. Το σύνθημα της ιστοσελίδας μας είναι:
« Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ».
Κάθε παιδί δε θα αποτελεί μόνο αποδέκτη της λύσης που αναφέρεται στην ιστοσελίδα, αλλά θα μπορεί
διαδραστικά να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας υπάρχει η
δυνατότητα για το παιδί να γράφει τη δική του πρόταση-λύση σε κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα,
παρέχοντας διεξόδους σε πράγματα που το απασχολούν καθημερινά.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου
Χρόνος δράσης Η διάρκεια δημιουργίας της ιστοσελίδας ήταν τρεις μήνες όμως έχει διαχρονικό χαρακτήρα
και συνεχώς ανανεώνεται και αναβαθμίζεται μέσα από τις λύσεις που στέλνουν τα ίδια τα παιδιά.
Τόπος δράσης: Εντός σχολικού χώρου.
Αποτελέσματα/επίδραση:
Πολλές συμβουλές έδωσαν λύσεις σε παιδιά που είχαν προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον.
Δείτε σχετικό 3/λεπτο βιντεάκι
Μπείτε στην πλατφόρμα
Η ομάδα Smarkk Team του ΣΤ2 παρουσίασε την καινοτόμα ψηφιακή δημιουργία του "Το πρόβλημα σου πες
και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ", στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας. Απόσπασμα από
ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ3, από 1:37 ως 2:21 (με μια μικρή διακοπή).

5. Θεματική ενότητα – Μαθητικές δημιουργίες
«Τι μπορώ να κάνω»
υπεύθυνη εκπαιδευτικός της δράσης Μαλιβίτση Ζωή
Στόχος της δράσης: Τα παιδιά μέσα από το ποίημα που δημιούργησαν, ανέδειξαν θέματα περιβάλλοντος
και βιώσιμης ανάπτυξης
Περιγραφή: Αρχικά, έγινε παρουσίαση των 17 στόχων της ΠΣΒΑ και στην ελληνική και στην αγγλική
γλώσσα, έτσι όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου
Πληροφόρησης του ΟΗΕ. Ακολούθησε συζήτηση στην τάξη για τους 17 αυτούς στόχους. Στην πορεία
φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν την τάση να συζητούν περισσότερο για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης
ανάπτυξης, ίσως λόγω της δουλειάς που είχε προηγηθεί στο σχολείο για τα θέματα αυτά (αλλά και σε
θέματα πολέμου). Επιλέχθηκε να γράψουμε ένα ποίημα που να αναδεικνύει τα προβλήματα αυτά.
Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών. Η εκπ/κός σημείωσε στον πίνακα τις ιδέες των παιδιών (βλ. συνημμένα
αρχεία). Έγινε επιλογή των στίχων που είναι πιο αντιπροσωπευτικοί και μπορούν να αξιοποιηθούν στο
ποίημα. Σε επόμενη φάση η εκπ/κός παρουσίασε στα παιδιά το ποίημα έτσι όπως το είχε καταγράψει σε
χαρτί και έγιναν οι τελευταίες παρεμβάσεις (διορθώσεις-βελτιώσεις) απ’ τα παιδιά.
Σε επόμενη φάση το ποίημα θα αποδοθεί στην αγγλική γλώσσα.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: 48 Μαθητές της ΣΤ Τάξης
Ιδέες μαθητών και καταγραφή στον πίνακα.

Το τελικό αποτέλεσμα (ποίημα) της δράσης

Τι μπορώ να κάνω εγώ…
Μπορεί να είμαστε μικροί
Μα στόχους έχουμε κι εμείς,
Πάρε μολύβι και χαρτί
Κι άρχισε να τους αριθμείς.
Δεν ξέρω αν βγουν δεκαεπτά
Μα έχει σημασία;
Να φτάσουν στα σωστά αφτιά
Αυτό έχει αξία.
Σ’ όμορφη πόλη βιώσιμη
Θέλουμε να ζούμε,
Για καθαρή ατμόσφαιρα
Όλοι μας διψούμε.

Σώσ’ τα δάση αν μπορείς
Και θα’ σαι εσύ ο νικητής.
Τη φύση δες χωρίς καπνούς
Βάλε στόχους τόσο απλούς!

Κάνε ντουζ στο τάκα-τάκα
Το νερό δεν είν’ για πλάκα,
Όχι πια ανοιχτή η βρύση
Βρες αμέσως μια λύση.

«Την ενέργεια σπαταλάω
Χωρίς να την μετράω»…
Αυτά τα λόγια αν τα πεις,
Διάλεξες λάθος στιλ ζωής.

Πόλεμος άμα αρχίζει
Κάποιος σίγουρα πλουτίζει.
Πίσω θύματα θα αφήσει
Και κατεστραμμένη φύση.

Σταμάτα τώρα, το απαιτώ
Των πόρων τη σπατάλη,
Νερό δεν έχει αρκετό
Σε κάποια χώρα άλλη.
Στη θάλασσα που κολυμπάς
Το σκουπίδι μην πετάς,
Τη σακούλα σου την άδεια
Θα την καταπιούν τα ψάρια.

Μπορώ πολλά να κάνω εγώ
- κι εσύ κι αυτός κι όλοι μαζί Να σταματήσει το κακό.
Ο κόσμος μας δεν θα’ ναι εδώ
- δεν είν’ κανενός το μαγαζί Άμα δεν κάνω το σωστό.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20
Μια ακόμη πολύ μεγάλη Πανελλήνια Διάκριση στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Bravo schools 2020
Το σχολείο μας αναδείχτηκε ως η καλύτερη
εκπαιδευτική προσέγγιση στο Στόχο 4 (Ποιοτική
Εκπαίδευση) στην κατηγορία Σχέδιο Μαθήματος με
τίτλο: «Ημέρες καραντίνας. Ένα μουσικό project.» κι
εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημέρες καραντίνας: Ένα μουσικό πρότζεκτ με όργανα
από ανακυκλώσιμα υλικά και επαναχρησιμοποιημένα
αντικείμενα. Η δράση αφορά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση της Δ’, E’ και ΣΤ’ τάξης στο μάθημα της
Μουσικής
και
της
Πληροφορικής
που
πραγματοποιήθηκε
στην
σχολική
διαδικτυακή
πλατφόρμα Edmodo. Συμμετέχοντες και υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί: Ηλέκτρα Καρακατσάνη (εκπ.
Μουσικής), Ελένη Δελημπέη (εκπ. Πληροφορικής).
Δείτε το βίντεο: πατώντας εδώ
Ένα μεγάλο BRAVO στα 236 σχολεία που με τους/τις
22.650 μαθητές/τριες και τις 657 εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις συμμετείχαν στον 3ο χρόνο διοργάνωσης
του Bravo Schools, ενός θεσμού που προωθεί την
εκπαίδευση και ενημέρωση για τους 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αναδεικνύοντας κάθε
χρόνο τις εργασίες που αναπτύσσονται στη σχολική
κοινότητα.

Οι διακριθέντες υπεύθυνοι εκπ/κοί:
Ηλέκτρα
Καρακατσάνη
& Ελένη
Δελημπέη μας εύχονται καλό καλοκαίρι
με τον δικό τους τρόπο. Πατήστε εδώ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
Δύο (2) Πανελλήνιες Διακρίσεις στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Bravo schools 2021
Το σχολείο μας αναδείχτηκε μεταξύ των καλύτερων
προσεγγίσεων στο Στόχο 16 στην κατηγορία
«Μαθητική Δημιουργία» με τίτλο: «Υπάρχει Λύση,
Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό με
STOP Motion Animation» κι εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπάρχει Λύση: Το βίντεο δημιουργήθηκε από την
ομάδα μαθητών "Stop Bullying Animation Team" με την
υποστήριξη
και
καθοδήγηση
της
δασκάλας
Πληροφορικής Δελημπέη Ελένης (ΠΕ86). Η δράση
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης τους μήνες Φεβρουάριο - Απρίλιο 2021
στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής. Στόχος
της δράσης ήταν αφενός η ευαισθητοποίηση των
μαθητών και μαθητριών στο θέμα της σχολικής βίας και
αφετέρου η ενίσχυση του οπτικοακουστικού
γραμματισμού τους, μέσα από τη δημιουργία οπτικών
εννοιών και την παραγωγή οπτικών μηνυμάτων. Οι
μαθητές/τριες κλήθηκαν να ασχοληθούν με τη θεματική
του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και να
εκφραστούν δημιουργικά, χρησιμοποιώντας την τεχνική
της κινούμενης εικόνας (Stop Motion Animation). *
Υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού δημιούργησαν το σενάριο του βίντεο, συνεργάστηκαν στον
σχεδιασμό των εικονιζόμενων χαρακτήρων, αντικειμένων και φόντων και δημιούργησαν frame-by-frame το
animated βίντεο. Στη συνέχεια απέδωσαν μουσικά και ηχογράφησαν στίχους που προέκυψαν από την
πλοκή της εικονιζόμενης ιστορίας, με την υποστήριξη της κας Δελημπέη Ελένης και της κας Καρακατσάνη
Ηλέκτρας (εκπαιδευτικός Μουσικής).
Το τελικό μοντάζ και η μίξη ήχου πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό Δελημπέη Ελένη. Την
ομάδα "Stop Bullying Animation Team" αποτελούν κατά αλφαβητική σειρά οι:
Γιώργος Μ. , Επαμεινώνδας Π., Χρήστος Ζ., Χρήστος - Ραφαήλ Σ., Χριστίνα Σ.
Τους στίχους του τραγουδιού έγραψαν οι: Δελημπέη Ελένη (ΠΕ86) και Καρακατσάνη Ηλέκτρα (ΠΕ 79.01)
Μουσική: Sad Trap Beat "happy" (Prod By lcor4do) https://www.youtube.com/watch?v=odIlQI_qX4Q
Υπεύθυνη δράσης: Δελημπέη Ελένη (ΠΕ86)
Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου και των αξιών που προωθούμε σε αυτό
(συμπερίληψη, αλληλοσεβασμός, αποδοχή της διαφορετικότητας), η προβολή του βίντεο συνοδεύεται από
τη δυνατότητα επιλογής υπότιτλων στα Ελληνικά (για άτομα με ειδικές ανάγκες και για μαθητές που
διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα), στα Αλβανικά και Ρωσικά (μητρικές γλώσσες μαθητών
και μαθητριών), στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά (ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο), που
επιμελήθηκαν οι φίλοι και συνάδελφοι: Δελημπέη Ελένη (Ελληνικά), Ντάγιος Σταύρος "Literatus
Μεταφράσεις" (Αλβανικά), Ασλανίδη Νάστια (Ρωσικά), Δελημπέης Γεώργιος & Τσούλου Γεωργία (Αγγλικά),
Κουγιουμτζή Ευδοκία (Γαλλικά), Δελημπέης Γεώργιος & Ελένη (Γερμανικά).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μικρό Αλέξανδρο που με τις ιδέες του ενέπνευσε την ομάδα, στην κα
Καρακατσάνη Ηλέκτρα που συνέβαλλε ουσιαστικά στη δράση και στους φίλους συναδέλφους που
βοήθησαν στη μετάφραση των στίχων.
*Το Stop Motion Animation αποτελεί έναν δημοφιλή και διασκεδαστικό τρόπο δημιουργίας βίντεο, καθώς
το παραγόμενο βίντεο δίνει την αίσθηση πως τα αντικείμενα κινούνται μόνα τους. Στην πραγματικότητα
κινούνται ελάχιστα από κάποιον και φωτογραφίζονται καρέ - καρέ. Ωστόσο η γρήγορη εναλλαγή των
φωτογραφιών δίνει την αίσθηση της αυτόνομης κίνησης τους.
Δείτε το βίντεο: πατώντας εδώ

Η δεύτερη διάκριση του σχολείου μας αφορούσε την
μεγάλη ενεργοποίηση & συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας που πέτυχαν, κατά την διαδικασία της
ανοικτής ψηφοφορίας κοινού στο πλαίσιο του θεσμού
Bravo Schools 2021, τον Πανελλήνιο Σχολικό
Διαγωνισμό κατά τον οποίο οι Ενεργοί Πολίτες του
αύριο αναδεικνύουν τις προτάσεις τους για τη
Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου, μέσω της δράσης
μια "Ιθάκη Α σύγχρονη", μια εικαστική, συμβολική
video performance που μας ταξίδεψε σε κάθε νέα και
παλιά Ιθάκη.
Βρέθηκαν μέσα στην 1η δεκάδα
ανάμεσα σε 342 σχολεία και 867 συμμετοχές από όλη
την Ελλάδα.
«Μια "Ιθάκη Α σύγχρονη": Έτσι φτιάχτηκε το Ithaca
μια video performance των μαθητών του σχολείου μας,
ταξιδεύοντας για κάθε Ιθάκη παλιά ή νέα! Η εικόνα
ενός μη λεκτικού μέσου, ενός λευκού κομματιού
χαρτιού, μεταμορφώνεται στον ήχο που κάνει ο πόνος,
απαλύνεται μέσα από την γλωσσική εκφορά των
λέξεων και των στίχων του ποιήματος που
αναδεικνύουν συμβολικά τη δύναμη του ανθρώπου και
ταξιδεύει μέσα από την μουσική υπόκρουση του
πιάνου στις ψυχές, τις εμπειρίες και τις ελπίδες των
παιδιών μας για το μέλλον. Η επιλογή της απαγγελίας
του ποιήματος Ιθάκη στα αγγλικά είναι εξίσου συμβολική. Συμβολίζει την πολυγλωσσική φύση του
διαπολιτισμικού σχολείου μας αλλά και την παγκοσμιότητα του λογοτεχνικού μηνύματος, ανεξαρτήτως
γλώσσας. Ειδικά σε μια εποχή πλούσια συναισθημάτων όπως η εποχή της πανδημίας, είναι σημαντικό για
εμάς μέσα από την δράση αυτή όχι μόνο οι μαθητές μας αλλά και οι θεατές της να μετατρέψουν τα γκρίζα
συναισθήματα σε πολύχρωμα και να αντιληφθούν ότι τα εμπόδια και οι περιπέτειες είναι εμπειρίες που θα
μας κάνουν σοφότερους και πλουσιότερους.
Η εκπαιδευτική αυτή πρακτική ξεκίνησε μέσα στις σχολικές τάξεις με την εικαστική απόδοση του ποιήματος.
Σε αυτή συμμετείχε το 80% των μαθητών του σχολείου. Ολοκληρώθηκε με την εξ αποστάσεως ηχογράφηση
του ποιήματος στα αγγλικά μέσα από σύγχρονη (webex) αλλά και ασύγχρονη (edmodo) συνεργασία
δημιουργώντας ένα παζλ φωνών εικοσιτριών μαθητών των τάξεων της Ε και ΣΤ δημοτικού.
Το video περιλαμβάνει υπότιτλους σε 8 γλώσσες παρέχοντας την δυνατότητα πολυγλωσσικής
ανάγνωσης. Συγκεκριμένα στις 6 γλώσσες που αποτελούν την ταυτότητα του σχολείου μας:
 Ελληνικά
 Αγγλικά - μετάφραση E. Keeley & R. Sherrard
 Γαλλικά - μετάφραση: Marguerite Yourcenar
 Γερμανικά - μετάφραση: Josing, Wolfgang; Gundert, Doris
 Αλβανικά - μετάφραση: Dr. Luan Zyka, Arteda Gjergji
 Ρωσικά - μετάφραση: Joseph Brodsky
Αλλά και σε δύο ακόμη ευρωπαϊκές γλώσσες:
 Ιταλικά - μετάφραση: Margherita Dalmàti e Nelo Risi
 Ισπανικά - μετάφραση: Pedro Bádenas de la Peña
Καλλιτεχνική επιμέλεια / ψηφιακή επεξεργασία: Γκούτζος Φίλιππος, εκπαιδευτικός εικαστικών (ΠΕ08)
Γλωσσική επιμέλεια / ψηφιακή επεξεργασία: Νικολοπούλου Χρυσούλα, εκπ/κός αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06)
Πρωτότυπη μουσική: Καλαντζόγλου Χριστιάνα, μουσικός (εξωτερικός συνεργάτης)
Δείτε το βίντεο: πατώντας εδώ
Ένα μεγάλο BRAVO στα 342 σχολεία που με τις 867 σχολικές προσεγγίσεις και με τη συμμετοχή 30.427
μαθητών/τριών και περισσοτέρων από 42.000 ενεργών πολιτών συμμετείχαν στον τέταρτο χρόνο
διοργάνωσης του Bravo Schools, ενός θεσμού που προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση για τους 17
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τις εργασίες που
αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα.

Η τρίτη μας συμμετοχή στο «Bravo Schools 2021», το
μουσικό καραόκε βίντεο «Ζωγραφίζουμε και
τραγουδάμε ... και τον κορονοϊό νικάμε!» σχετικά με
τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού.
Μαθητές/τριες του σχολείου μας, εμπνέονται από το
τραγούδι «Ο Γλάρος» και εκφράζονται καλλιτεχνικά
αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους
στο χαρτί.

«Ζωγραφίζουμε και τραγουδάμε ... και τον κορονοϊό
νικάμε!» Μια παρέα διαφορετικών παιδιών κάνει
πραγματικότητα την επιθυμία για τη δημιουργία ενός
τραγουδιού που θα ενθαρρύνει όλα τα κορίτσια και τα
αγόρια σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα
ελληνικά σχολεία. Εκφράζοντας τη δική τους οπτική και
διάθεση απέναντι στην πανδημία γράφουν στίχους και
τους αποδίδουν μουσικά με τη βοήθεια του
τραγουδιού "Ο ΓΛΑΡΟΣ" (Αλίκη Βουγιουκλάκη).
Σε αυτό το ταξίδι προσκαλούν τους μαθητές/τριες του σχολείου μας, οι οποίοι/ες εμπνέονται από το
τραγούδι και εκφράζονται καλλιτεχνικά αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους στο χαρτί.
Υπεύθυνη δράσης: Δελημπέη Ελένη (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)
Συνεργάστηκε η δασκάλα ΠΕ70 Κεσκιλίδου Υπερμαχία
Στίχοι: Αλέξανδρος Σ. και Χριστίνα Σ.
Τραγούδι: Αθηνά Κ., Αλέξανδρος Σ. και Χριστίνα Σ.
Καλλιτέχνες - Ζωγράφοι: μαθητές/τριες 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελευθερίου - Κορδελιού
Μουσική: Ο ΓΛΑΡΟΣ - Αλίκη Βουγιουκλάκη [KARAOKE Version / Γυναικείο] By Chris
Sitaridis https://www.youtube.com/watch?v=qjf6gbcylP8&t=0s
Δείτε το βίντεο: πατώντας εδώ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
Πανελλήνια Διάκριση (1η) στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Bravo Schools 2022
Οι μαθητές/τριες του Α2 με την δασκάλα τους
Ελευθερία Παπαδημητρίου πήραν την 1η πανελλήνια
διάκριση για το καινοτόμο πρόγραμμά τους «Οι Ήρωες
του Περιβάλλοντος» στον 11ο Παγκόσμιο Βιώσιμο
Στόχο (Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες) στην κατηγορία
εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα όπου
συμμετείχαν συνολικά 142 δράσεις από όλη την
Ελλάδα.
Περιγραφή:
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας της
οικολογικής συνείδησης στα παιδιά ως μελλοντικοί
πολίτες, υλοποιούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
θέμα την προστασία του σχολικού περιβάλλοντος, την
ανακύκλωση, τον εθελοντισμό, την εξοικονόμηση
ενέργειας κ. ά.
Κύριος σκοπός είναι η επιλογή ενός τρόπου ζωής που
επηρεάζει τις αξίες και τη στάση ζωής των παιδιών
απέναντι στο περιβάλλον, καθώς ενδυναμώνει τον
χαρακτήρα τους με σημαντικές και ουσιαστικές
οικολογικές ενέργειες.
Στόχος της δράσης:
Να ενημερωθούν για θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και των ζώων , εξοικονόμησης ενέργειας
και ανακύκλωσης · Να γνωρίσουν τη σημασία του
εθελοντισμού και την αξία της προσφοράς · Να
αναγνωρίσουν την αξία της εξοικονόμησης του νερού
στη ζωή μας · Να κατανοήσουν τη σχέση της
προστασίας του σχολικού περιβάλλοντος γενικά για τη
διατήρηση της καλής υγείας · Να ανακαλύψουν
βιωματικά τη σπουδαιότητα της ένταξης των τρόπων
ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας · Να παρακινηθούν ώστε να αποκτήσουν σωστές οικολογικές
συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής · Να εκφράζονται μέσα από τις τέχνες στην εκπαίδευση (εικαστικά,
μουσική, θεατρική αγωγή) και να αναστοχάζονται δημιουργικά και με την παραγωγή καλλιτεχνικών
δρώμενων και δραστηριοτήτων
Δείτε το 3/λεπτο βιντεάκι τους πατώντας εδώ
Ένα
μεγάλο
BRAVO
στα 351 σχολεία που
με
τις 650 σχολικές προσεγγίσεις και με τη συμμετοχή
20.229
μαθητών/τριών
και
περισσοτέρων
από 32.000 ενεργών
πολιτών
συμμετείχαν
στον
πέμπτο χρόνο διοργάνωσης του Bravo Schools, ενός
θεσμού που προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση για
τους 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τις εργασίες που
αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα.

Η δεύτερη πολύ αξιόλογη συμμετοχή μας στο «Bravo
Schools 2022», ένα ηλεκτρονικό, διαδραστικό βιβλίο με
τίτλο: Sound Explorers! A phonics trip in nature!
Υπεύθυνη δράσης: Νικολοπούλου Χρυσούλα, εκπ/κός
αγγλικής γλώσσας
Περιγραφή:
Καθώς οι μαθητές της Β’ τάξης ιχνηλατούν τα γράμματα
του αγγλικού αλφάβητου, δίνοντας έμφαση στον ήχο
που αυτά παράγουν, φτιάχνουν μικρές ιστορίες αναφορές οι οποίες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν
σταθερές συνειρμικές συνδέσεις μεταξύ ήχων και
γραμμάτων στα παιδιά. Το περιεχόμενο των ιστοριών
είναι η ζωή μας στην στεριά, εστιάζοντας στο
περιβάλλον! Οι μικροί μαθητές επίσης ηχογραφούν τις
ιστορίες τους, αναπαράγοντας τους ήχους των αγγλικών
γραμμάτων δημιουργώντας έτσι ένα διαδραστικό βιβλίο
που περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα και ήχο. Οι
αφηγήσεις είναι στην ελληνική γλώσσα καθώς τα παιδιά
της Β’ Δημοτικού δεν μπορούν ακόμη να παράγουν
αφηγηματικό λόγο στην αγγλική γλώσσα. Παρόλα αυτά,
για κάθε ιστορία ηχογραφούν μια αγγλική φράση ως
τίτλο της. Μέσα από τις μικρές ιστορίες τους, οι
μαθητές
ήρθαν
σε
επαφή,
εμπνεύστηκαν,
ευαισθητοποιήθηκαν και εν τέλει επικοινώνησαν και
προώθησαν την βιώσιμη χρήση των χερσαίων, υδάτινων
και ορεινών οικοσυστημάτων για ένα καλύτερο κόσμο.
Περιβαλλοντολογικά θέματα που προάγονται μέσα από
ένα τρόπο σύστοιχο της ηλικίας τους είναι τα παρακάτω:
 Η ζωτική σημασία των δασών ως πηγή ζωής, ως
«σπίτι» μιας πληθώρας φυτών, ζώων αλλά και
αυτόχθονων πληθυσμών, ως καταφύγιο της άγριας
ζωής και ως καίριας σημασίας οργανισμών
προστασίας της βιοποικιλότητας, της κλιματικής αλλαγής και βιοπορισμού.
 Η κατανόηση των προβλημάτων που απειλούν την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η
αποψίλωση των δασών, η απώλεια βιοπικοιλότητας, ο κίνδυνος εξάλειψης απειλούμενων ειδών, η
λαθροθηρία, η ερημοποίηση, η μόλυνση και η υποβάθμιση της γης και η κλιματική αλλαγή.
 Η επίγνωση της ανάγκης καταπολέμησης της υποβάθμισης της γης από ποικίλους παράγοντες, της
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, της αναδάσωσης, της προστασίας των
οικοσυστημάτων και της γενικότερης ανάληψης δράσης με στόχο την συντήρηση και διάσωση του
πλανήτη.
Με σκοπό να εμπλακούν στην δημιουργική διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές, έχουν
αναλάβει διαπολιτισμική φωνολογική αναγνώριση οι μαθητές της τετάρτης τάξης στην ελληνική, αλβανική
και ρωσική γλώσσα και την εικονογράφηση μαθητές της έκτης τάξης. Η διαπολιτισμική φωνολογική
αναγνώριση αφορά την αναζήτηση εκείνων των γραμμάτων που παράγουν τους ίδιους (με τα αγγλικά
γράμματα) ήχους στις προαναφερθείσες γλώσσες. Τις γλώσσες από τις οποίες προέρχεται το μαθητικό
δυναμικό του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου μας.
Στόχος της δράσης: Η σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με την προώθηση του στόχου 15 της
βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος διαπολιτισμικής αξίας
μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών τάξεων.
Το τελικό αποτέλεσμα της μαθητικής δημιουργίας μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ:

