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“European Student Council” 

Τρίτη δραστηριότητα 

Βραβείο Malala 

Η τρίτη δραστηριότητα ζητούσε από τους μαθητές όλων των χωρών 

να ερευνήσουν το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και να μελετήσουν ιδιαίτερα την περίπτωση της Malala Jusafsai, που σε 

ηλικία 16 ετών κέρδισε το nobel ειρήνης υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των 

παιδιών (και ιδιαίτερα των κοριτσιών) στην εκπαίδευση.   

 

Τα παιδιά δημιούργησαν παρουσιάσεις για τη Malala και τη δράση της. 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές ξεκίνησαν τη διαδικασία για την απονομή ενός 

βραβείου (Malala price) σε μία προσωπικότητα από τον Ευρωπαϊκό ή το διεθνή 

χώρο που διακρίνεται για την αφοσίωσή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων.  Η διαδικασία για την επιλογή του προσώπου αυτού, περιγράφεται 

στο ακόλουθο βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=tvt5OnpYT6E 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε διακρατικές ομάδες. Κάθε ομάδα απέκτησε το 

δικό της forum στο twinspace του έργου. Κάθε μαθητής πρότεινε μία 

προσωπικότητα. Οι μαθητές κάθε ομάδας συζήτησαν πολύ προκειμένου να 

καταλήξουν σε μία από αυτές τις προσωπικότητες. Έτσι, από τις πέντε ομάδες 

προέκυψαν πέντε υποψήφιοι, για καθέναν  από τους οποίους ετοιμάστηκε μία 

παρουσίαση. Σε μία από αυτές τις ομάδες προκρίθηκε η ελληνική πρόταση που 

αφορούσε την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη.  

Μία φωτογραφία από το φόρουμ της τέταρτης διακρατικής ομάδας στην 

οποία συμμετείχε η μαθήτρια της Β Λυκείου του σχολείου μας Γαβριέλλα 

Χαραλαμπίδη. Η Γαβριέλλα πρότεινε στην ομάδα της ως υποψήφια για το 

βραβείο Malala την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη και προσπαθεί να πείσει τους 

συμμαθητές της από τις άλλες χώρες να υπερψηφίσουν τη δική της επιλογή. 

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που ετοίμασαν οι μαθητές των 

εκπαιδευτηρίων Πάνου για την προώθηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας 

στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://prezi.com/cacgygclljwu/malala-prize-2018/#  

Από αυτή τη διαδικασία προκρίθηκαν πέντε προσωπικότητες: 

Group 1:  Alessandro Leogrande 

Group 2:  Don Luigi Ciotti 

Group 3:  Barack Obama 

Group 4:  Marianna V. Vardinoyannis 

Group 5:  Befeqadu Hailu 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=tvt5OnpYT6E
https://prezi.com/cacgygclljwu/malala-prize-2018/
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Στην παρακάτω φωτογραφία από το twinspace του έργου μπορείτε να δείτε την 

ανακοίνωση της διαβούλευσης των πέντε ομάδων και τον κατάλογο των πέντε 

υποψηφίων:  

 

Η τελική επιλογή έγινε στο Στρασβούργο  με άμεση ψηφοφορία από τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συμβουλίου. Στην ψηφοφορία αυτή που έγινε 

στις 23 Μαρτίου 2018, υπερψηφίστηκε η προσωπικότητα που πρότειναν οι 

μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου. Το βραβείο Malala θα παραδοθεί επίσημα 

σε λίγες μέρες στην κ. Βαρδινογιάννη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μαθητικού 

Συμβουλίου, από τους μαθητές του σχολείου μας.    

 


