
ΒΡΑΒΕΊΑ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΎ
• Το σχολείο της ομάδας που θα καταλάβει την 
1η θέση, θα κερδίσει τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 
5.000 ευρώ για εξοπλισμό του σχολείου.
• Το κάθε μέλος της πρώτης νικήτριας ομάδας 
και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα κερδίσει 
από ένα tablet.
• Το κάθε μέλος των πέντε πρώτων νικητήριων 
ομάδων και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της 
ομάδας θα κερδίσει δώρα και αναμνηστικά από 
το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και 
το British Council.
• Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό θα λάβουν ηλεκτρονικά δίπλωμα 
συμμετοχής.

ΠΩΣ ΣΎΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟ;
Η διαδικασία για τη συμμετοχή σου στο διαγωνισμό είναι απλή 
και περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματαπου πρέπει να κάνεις 
σε συνεργασία με τον δάσκαλο/καθηγητή σου:

1. Σχημάτισε μια ομάδα δύο έως πέντε ατόμων. 
2. Δημιούργησε ένα βίντεο διάρκειας τριών με πέντε λεπτών, 
ή μια παρουσίαση PowerPoint, δίνοντας το δικό σου μήνυμα 
κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού και υπέρ της ισότητας 
ευκαιριών με ευρηματικό και κατανοητό τρόπο. 
3. Ανάρτησε το βίντεο στο vimeo ή στείλε την παρουσίαση της 
ομάδας σου στο RespectingDiversity@olympictruce.org
 4. Με την συνδρομή του δασκάλου σου στείλε την αίτησή σου 
και τον προσωπικό κωδικό παρακολούθησης του βίντεο στην 
ηλεκτρονική  διευθύνση RespectingDiversity@olympictruce.org

ΘΕΜΑΤΊΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
• Οι μαθητές μπορούν να εμπνευστούν από τις Ολυμπιακές 
Αξίες-ισότητα, φιλία, σεβασμός, αριστεία- και τις παρακάτω 
αρχές της Ολυμπιακής Εκεχειρίας: 
1. Σεβασμός στη Διαφορετικότητα
2. Ίσότητα Ευκαιριών
3. Κοινωνική ένταξη 
4. Ειρηνική Επίλυση Διαφορών

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.

Σχολικός ψηφιακός διαγωνισμός

«Λέμε όχι στο σχολικό 
και διαδικτυακό εκφοβισμό»
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· Είσαι μαθητής από Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, σε σχολείο στην Ελλάδα;
· Σου αρέσει να εργάζεσαι σε ομάδα με τους φίλους σου;
· 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!

Mε την συνεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Χριστίνα Χαχαμίδη: Διεθνές Κέντρο 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Email: Christine.Chachamidis@olympictruce.org
T: +30 210 3611023 | F: +30 210 3611024

Με την έγκριση


