Σχολικός ψηφιακός διαγωνισμός

«Λέμε όχι στο σχολικό
και διαδικτυακό εκφοβισμό»
Καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022
Διαγωνισμός: βίντεο, παρουσίαση powerpoint, ζωγραφιά ή κατασκευή
· Είσαι µαθητής/μαθήτρια από Ε’ ∆ηµοτικού έως Γ’ Γυµνασίου, σε σχολείο στην Ελλάδα;
· Σε ενδιαφέρει να αναδείξεις θέµατα όπως η ισότητα και η αποδοχή του διαφορετικού;
· Πιστεύεις στις αξίες και τα ιδανικά του Ολυµπισµού και της Ολυµπιακής Εκεχειρίας;
· Είσαι λάτρης της τεχνολογίας και των νέων µέσων;
Εάν ναι, τότε µπορείς να λάβεις µέρος στο διαγωνισµό και να αποκτήσεις µια συναρπαστική εµπειρία!

ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ
• Οι µαθητές µπορούν να εµπνευστούν από τις Ολυµπιακές
Αξίες-ισότητα, φιλία, σεβασµός, αριστεία- και τις παρακάτω
αρχές της Ολυµπιακής Εκεχειρίας:
1. Σεβασµός στη ∆ιαφορετικότητα
2. Ισότητα Ευκαιριών
3. Κοινωνική ένταξη
4. Ειρηνική Επίλυση ∆ιαφορών

ΠΏΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ;
Η διαδικασία για τη συµµετοχή σου στο διαγωνισµό είναι απλή
και περιλαµβάνει κάποια βασικά βήµατα που πρέπει να κάνεις
σε συνεργασία µε τον δάσκαλο/καθηγητή σου:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
1. Σχηµάτισε µια οµάδα δύο έως πέντε ατόµων.
2. ∆ηµιούργησε ένα βίντεο διάρκειας τριών µε πέντε λεπτών,
ή µια παρουσίαση PowerPoint, δίνοντας το δικό σου µήνυµα
κατά του σχολικού ή/& του διαδικτυακού εκφοβισµού και υπέρ
της ισότητας ευκαιριών µε ευρηµατικό και κατανοητό τρόπο.
3. Ανάρτησε το βίντεο ή την παρουσίαση της οµάδας σου στο
google drive και στείλε μας το link στο www.britishcouncil.gr
ή στο www.olympictruce.org.
4. Με την συνδροµή του δασκάλου σου στείλε την αίτησή σου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.britishcouncil.gr.

Mε την συνεργασία

Με την έγκριση

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Email: Christine.Chachamidis@olympictruce.org
T: +30 210 3611023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ/
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ
1. Δημιούργησε μια ζωγραφιά ή κατασκευή κατά του
εκφοβισμού ή/& του διαδικτυακού εκφοβισµού και
υπέρ της ισότητας ευκαιριών.
2. Aνέβασε την εικαστική δημιουργία σου σε μορφή
Pdf ή jpeg στο google drive και στείλε μας το link στο
www.britishcouncil.gr ή στο www.olympictruce.org
3. Με την συνδροµή του δασκάλου σου στείλε την
αίτησή σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.britishcouncil.gr.

ΒΡΑΒΕΊΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
• Το κάθε µέλος των τριών πρώτων νικητήριων οµάδων
και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της οµάδας θα κερδίσει
δώρα και αναµνηστικά.
• Οι τρείς νικητές της κατηγορίας «εικαστική
δημιουργία» θα κερδίσουν δώρα και αναµνηστικά.
• Όλες οι μαθητές που θα συµµετάσχουν στον
διαγωνισµό θα λάβουν ηλεκτρονικά δίπλωµα
συµµετοχής.
Ο διαγωνισµός έχει στόχο να αναδείξει τα ιδανικά
και τις αξίες του Ολυµπισµού και της Ολυµπιακής
Εκεχειρίας, και πώς αυτές βοηθούν στην επίλυση
διαφορών και γενικότερα στην ανάπτυξη µιας
φιλειρηνικής κουλτούρας. Έχει σκοπό να βοηθήσει
τους µαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και
δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους.

