
                                              

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση Βράβευσης των  

Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Ψηφιακής Δημιουργίας 

 της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  

και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»  

«Στο Δρόμο με Προσοχή!» και «Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων» 

 

Με μεγάλη μαθητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Ιουνίου, στον 

Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, η Εκδήλωση Βράβευσης των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών 

Ψηφιακής Δημιουργίας «Στο Δρόμο με Προσοχή!» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και «Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων» για 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας. Οι διαγωνισμοί διοργανώθηκαν από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική 

υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.  

Σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα, από την Λέσβο μέχρι τη Χαλκιδική και από την 

Κοζάνη μέχρι την Κρήτη, παρουσίασαν τις βραβευμένες δημιουργίες τους (ταινίες μικρού 

μήκους, σποτ και ψηφιακές εφαρμογές), με θέμα τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής 

και της τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ., τονίζοντας την ανάγκη να συμπεριφερόμαστε στο 

δρόμο με προσοχή, για να μπορούμε όλοι μας, οδηγοί και πεζοί, να είμαστε ασφαλείς. Οι 

δημιουργίες των παιδιών συνδυάζουν πρωτότυπο σενάριο, εντυπωσιακές εικόνες, μουσική, 

παιχνίδια και ψηφιακά μέσα, για να μεταφέρουν με δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο τα 

κοινωνικά τους μηνύματα και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες. 



Την εκδήλωση άνοιξε ο Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καλωσορίζοντας τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς. Έγιναν χαιρετισμοί εκ μέρους των Υφυπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κυρίου Δημήτρη Μπαξεβανάκη και κυρίας Μερόπης Τζούφη και εκ μέρους 

της κυρίας Μαρίνας Χρυσοβελώνη, Προέδρου Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. 

Βραβεία απένειμαν ο κύριος Σπύρος Λάσκος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας, ο κύριος 

Δημήτριος Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής 

Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, η κυρία Κωνσταντίνα Κολυζέρα, εκ 

μέρους της Υφυπουργού κυρίας Μερόπης Τζούφη, η κυρία Δήμητρα Κοροκίδα, 

Παραολυμπιονίκης Rio 2016, η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» και ο κύριος 

Χρήστος Παληγιαννόπουλος, σκηνοθέτης και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης. 

Όλοι εξήραν τις εξαιρετικές δημιουργίες των παιδιών που έλαβαν μέρος στους 

Διαγωνισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε 

όλους τους πολίτες. 

 

Δείτε εδώ τις βραβευμένες μαθητικές δημιουργίες. (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) 

Δείτε εδώ τις βραβευμένες μαθητικές δημιουργίες. (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) 


