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.

