8ος
Πανελλήνιος
Σχολικός
Ψηφιακός
Διαγωνισμός «Λέμε όχι στον σχολικό και
διαδικτυακό εκφοβισμό»/“Say no to bullying and
cyberbullying”
1η θέση (1ο Πανελλήνιο Βραβείο) για το 6ο Διαπολιτισμικό
Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης

Στο
πλαίσιο
του
εκπ/κού
προγράμματος
«Σέβομαι
τη
διαφορετικότητα»,
το
Διεθνές
Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και
το
British
Council
(Βρετανικό
Συμβούλιο) σε συνεργασία με το
Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων, συνδιοργάνωσαν διαγωνισμό με τίτλο «Λέμε όχι στον σχολικό
και διαδικτυακό εκφοβισμό»/“Say no to bullying and cyberbullying”.
Απευθυνόταν σε μαθητές της Ε και ΣΤ Δημοτικού και των τριών τάξεων του
Γυμνασίου (10-15 ετών) σε όλα τα σχολεία εντός Ελλάδας.
Συμμετείχαν
σε
μια
πολύ
δύσκολη περίοδο (πανδημία) και
με κλειστά σχολεία περισσότερες
από 139 ομάδες Π.Ε. & Δ.Ε., από
25 πόλεις από ολόκληρη τη
χώρα. Σε μια πολύ όμορφη
διαδικτυακή απονομή που έγινε
την Παρασκευή 28/5/2021 και
στην οποία συντονίστρια ήταν η
κα
Ντόρα
Πάλλη
(υποδιευθύντρια του Διεθνούς
Κέντρου
Ολυμπιακής
Εκεχειρίας),
συμμετείχαν
η
Υπουργός
Παιδείας
&
Θρησκευμάτων
κα
Νίκη
Κεραμέως,
η
υφυπουργός
Παιδείας κα Ζέττα Μακρή, η
Ευρωβουλευτής κα Άννα Μισέλ
Ασημακοπούλου, ο κ. Κων/νος Φίλης, διεθνολόγος και Διευθυντής του
Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, η κα Αναστασία Ανδρίτσου,
Διευθύντρια στην Ελλάδα του British Council, ο κ. Βαγγέλης Κραβαρίτης
Υπεύθυνος Προγραμμάτων του British Council, η κα Εύη Μωραϊτίδου,
πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Ολυμπιονίκης κα Βούλα
Κοζομπόλη, πρόεδρος της ΕΣΟΑ, ο Ολυμπιονίκης κ. Δημήτρης Καφφάτος και
ο χρυσός Παραολυμπιονίκης κ. Γρηγόριος Πολυχρονίδης.

1ο Πανελλήνιο Βραβείο πήρε η
ομάδα «Stop Bullying Animation
Team» του 6ου Διαπολιτισμικού
Δημοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού
με την 3λεπτη ταινία «Υπάρχει
Λύση», η οποία δημιουργήθηκε με
την τεχνική της κινούμενης
εικόνας
(Stop
Motion
Animation).
Καθοδήγηση, τελικό μοντάζ και
μίξη ήχου, η υπεύθυνη εκπ/κός,
πληροφορικός
του
σχολείου
Ελένη Δελημπέη. Συνεργάστηκε
στο μουσικό κομμάτι η μουσικός
μας Ηλέκτρα Καρακατσάνη.
Λόγω
του
πολυπολιτισμικού
χαρακτήρα του σχολείου, αλλά
και των αξιών που προωθούνται
σε αυτό, 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), και στα Αλβανικά,
Ρωσικά
(μητρικές
γλώσσες
μαθητών/-τριών), 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), Nastia Aslanidi (Ρωσικά), Δελημπέης
Γεώργιος & Τσούλου Γεωργία (Αγγλικά), Ευδοκία Κουγιουμτζή-Σωτηρίου
(Γαλλικά), Δελημπέης Γεώργιος & Ελένη (Γερμανικά).
Στην ομάδα του 1ου βραβείου, υπήρχε μια μεγάλη έκπληξη, ταξίδι για τα
παιδιά και τους εκπ/κούς για 3 μέρες στις Βρυξέλλες στην Έδρα του
Ευρωκοινοβουλίου, για να παρουσιάσουν το σχολείο και την δουλειά τους.
Την ομάδα "Stop Bullying Animation Team" αποτελούσαν κατά αλφαβητική
σειρά οι: Γιώργος Μ. , Επαμεινώνδας Π., Χρήστος Ζ., Χρήστος - Ραφαήλ Σ.,
Χριστίνα Σ. Ακούγονται οι φωνές των: Γιώργος Μ., Επαμεινώνδας Π.,
Χρήστος Ζ. Σχεδιασμός χαρακτήρων/σκίτσο: Χριστίνα Σ., Χρήστος Ζ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μικρό Αλέξανδρο Σ. που με τις ιδέες του
ενέπνευσε την ομάδα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το εξαιρετικό βίντεο μας:

……………………………………………………………………………………………………………………
Στον ίδιο διαγωνισμό η άλλη
ομάδα του σχολείου μας STOP
VIOLENCE FRIENDS πήρε την
1η πανελλήνια τιμητική διάκριση
της πιο πρωτότυπης δημιουργίας.
Υπό
την
καθοδήγηση
της
υπευθύνου
εκπαιδευτικού
Ελένης Δελημπέη δημιούργησαν
το
σενάριο
του
βίντεο,
συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό
των εικονιζόμενων χαρακτήρων,
αντικειμένων και φόντων και
δημιούργησαν frame-by-frame
το animated βίντεο. Την ομάδα
"Stop
Violence
Friends"
αποτελούσαν κατά αλφαβητική
σειρά
οι:
Δημήτρης
Λ.,
Επαμεινώνδας Π., Κυριακή Κ.,
Όλγα Μ., Χρήστος - Ραφαήλ Σ.
Πατήστε εδώ για να δείτε το βιντεάκι της πιο πρωτότυπης δημιουργίας

……………………………………………………………………………………………………………………
Επίσης συμμετείχαμε με ακόμη
μια ομάδα και ένα βιντεάκι στον
διαγωνισμό, την ομάδα "Μ.Ε.Κ.Α"
με υπεύθυνη της δράσης την
εκπαιδευτικό
Πληροφορικής
Δελημπέη Ελένη. Τα μέλη της
ομάδας
δημιούργησαν
συνεργατικά
το
σενάριο,
κατασκεύασαν τα σκηνικά και ηχογράφησαν τις φωνές τους
χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως σύγχρονη επικοινωνία. Την ομάδα
"M.E.K.A. Team" αποτελούσαν κατά αλφαβητική σειρά οι: Ανθή Ν., Ελένη
Δ., Κυριακή Λ., Μάρθα Μ. Πατήστε εδώ για να δείτε το βιντεάκι τους.

Αφιερώματα στα ΜΜΕ και στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2020-21

Ρεπορτάζ του Δημοσιογράφου Χρήστου Κατσικογιώργου στο
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσ/νίκης
TV100 για το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο που κατέλαβε η ομάδα
«Stop Bullying Animation Team» του σχολείου μας στον
Πανελλήνιο Σχολικό Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε όχι στον σχολικό
και διαδικτυακό εκφοβισμό»/“Say no to bullying and cyberbullying”
με την ταινία «Υπάρχει Λύση».

2020-21

Η πληροφορικός του σχολείου μας Ελένη Δελημπέη μιλά στην
εκπομπή «Οκτώ με τόνο» του Πρακτορείου 104,9 fm με τον Φάνη
Γρηγοριάδη και την Αναστασία Τελιανίδου για το 1ο Πανελλήνιο
Βραβείο που κατέλαβε η ομάδα «Stop Bullying Animation Team» του
σχολείου στον Πανελλήνιο Σχολικό Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε όχι
στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»/“Say no to bullying and
cyberbullying” με την ταινία «Υπάρχει Λύση». Ένας πολύ σημαντικός
ψηφιακός Διαγωνισμός που διενεργούν από κοινού κάθε χρόνο (8η
χρονιά) το British Council και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής
Εκεχειρίας με την στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

2020-21

Η πληροφορικός του σχολείου μας Ελένη Δελημπέη μίλησε στο
Ραδιόφωνο «Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4 fm» και την
δημοσιογράφο Ευγενία Χατζηγεωργίου στην εκπομπή «Κάτι παίζει
στο Κόκκινο» για την ταινία μικρού μήκους stop motion animation με
τίτλο: «Υπάρχει Λύση», μια ταινία για τον σχολικό και τον
διαδικτυακό εκφοβισμό που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες με τον
συντονισμό και την καθοδήγησή της και η οποία έλαβε το πρώτο
βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε όχι στον
σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»/“Say no to bullying and
cyberbullying”. Μίλησε για την ιδέα, την υλοποίησή της εν μέσω
καραντίνας και κατά πόσο το θέμα που πραγματεύτηκε η ταινία
μπορεί να δώσει έναυσμα για συζήτηση στην σχολική κοινότητα.

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “ alfavita.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “ertnews.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “thes.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “grtimes.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “juniorsclub.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “ipaidia.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “cityportal.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “newsbase.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “typosthes.gr”

2020-21

Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα “agkidapress.gr”

