ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποηελέζμαηα Γιαγωνιζμού Αθίζας
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Αγαπεηνί καζεηέο,
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 4οσ Πανελληνίοσ Σσνεδρίοσ κε
ηίηιν «Η Βιολογία ζηην Δκπαίδεσζη» ζέιεη λα επραξηζηήζεη όινπο
ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Πανελλήνιο Στολικό
Γιαγωνιζμό Γημιοσργίας Αθίζας κε ζέκα: «Η Ελλάδα και οι
θάλαζζές ηης : παρελθόν, παρόν και μέλλον».
Ο Γηαγσληζκόο Αθίζαο ζηέθηεθε από κεγάιε επηηπρία θαζώο ε ζπκκεηνρή μεπέξαζε θάζε
πξνζδνθία καο θαη ε πνηόηεηα ησλ έξγσλ δπζθόιεςε αθάληαζηα ην έξγν ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο.
πλνιηθά ζπκκεηείραλ 60 ζτολεία (30 Γπκλάζηα θαη 30 Λύθεηα) από όιε ηε ρώξα, κε 107 αθίζες
(45 θαη 62 αληίζηνηρα) είηε αηνκηθήο είηε νκαδηθήο δεκηνπξγίαο. Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ απνθαζίζηεθε λα βξαβεπηνύλ, αληί γηα πέληε (5) δηαθξηζέληα έξγα όπσο είρε
αλαθνηλσζεί, ζσνολικά δέκα (10) έργα, ζε δύν θαηεγνξίεο : πέληε αθίζεο Γπκλαζίσλ θαη πέληε
αθίζεο Λπθείσλ.
Με ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζα ζέιακε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνύ
ζηηο δύν θαηεγνξίεο.
Οη πέληε αθίζεο πνπ επηιέρζεθαλ από ηελ θαηεγνξία «Γσμνάζια» είλαη νη αθόινπζεο κε
αλθαβηηική ζειρά:
 1ν Γπκλάζην Αηγάιεσ (Διέλε Πάιε, Αηθαηεξίλε Βαίηζα)
 1ν Γπκλάζην Χνξηηάηε (Αδακίδνπ Αηθαηεξίλε, Μπνπθνπβάια Αγγειηθή)
 3ν Γπκλάζην Νάνπζαο (Γξεγνξίνπ Διέλε)
 6ν Γπκλάζην εξξώλ (ηγνύξα Γεσξγία)
 Γπκλάζην Δθπαηδεπηηθήο Αλαγέλλεζεο (Πάηζε Μαίξε Αθίζα-2)
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Οη πέληε αθίζεο πνπ επηιέρζεθαλ από ηελ θαηεγνξία «Λύκεια» είλαη νη αθόινπζεο κε αλθαβηηική
ζειρά:
 1ν ΓΔΛ Γξεβελώλ (Βηθηώξηα Λνπθά)
 1ν ΓΔΛ Μεηζόβνπ (Χξηζηάλα Χαξίθιεηαο)
 ΓΔΛ Γηνλύζνπ «Φώηεο Κόληνγινπ» (Αγγειαθόπνπινο

Γεκήηξηνο, Αγγειαθόπνπινο

Πέηξνο )
 Ιδησηηθό ΓΔΛ Διιελνγεξκαληθή Αγσγή (Μειίζζα Παπαδνπνύινπ)
 Ράιιεην ΓΔΛ Θειέσλ Πεηξαηά (Χάλε Βαζηιηθή)
Οη ζρνιηθέο νκάδεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζα παξαιάβνπλ από ηελ Ο.Δ. ηνπ πλεδξίνπ βιβλία
επιζηημονικού ενδιαθέρονηος πξνζθνξά ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνεπηζηεκόλσλ (Π.Δ.Β.) θαη
ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Δθδόζεσλ Κξήηεο (Π.Δ.Κ.) γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο παξνπζίαο ηα βηβιία ζα απνζηαινύλ
ζηα ζρνιεία ηαρπδξνκηθά κε έμνδα ηεο Π.Δ.Β..
Η βξάβεπζε ζα γίλεη ην Σάββαηο 2/12/2017 και ώρα 17:00 ζην Κεληξηθό Ακθηζέαηξν ηνπ
Ραιιείνπ Λπθείνπ-Γπκλαζίνπ Πεηξαηά (Πεηξαηώο θαη Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 1, Πεηξαηάο), θαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο «Οι μαθηηές ρωηούν ηοσς Βιοεπιζηήμονες» (17:00-19:00)
ηελ νπνία θαη ζαο πξνζθαινύκε λα παξαθνινπζήζεηε. ηνπο καζεηέο πνπ ζα παξαζηνύλ ζηε
ζπδήηεζε ζα δνζεί βεβαίσζε ζπκκεηνρήο.
Όιεο νη αθίζεο ζα ηππσζνύλ κε επζύλε ηεο ΟΔ θαη ζα είλαη αλαξηεκέλεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ
πλεδξίνπ από ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πλεδξίνπ. Δπηπιένλ ηα
βξαβεπζέληα έξγα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ
πλεδξίνπ θαη ηεο ΠΔΒ. Σέινο απόθαζε ηεο ΟΔ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ειεθηξνληθό ηεύρνο κε
όιεο ηηο αθίζεο πνπ ζα ζηαιεί καδί κε ηνπο αλακλεζηηθνύο επαίλνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ
ζε όια ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην Γηαγσληζκό.
αο επραξηζηνύκε πνιύ!
Η πξόεδξνο ηεο Π.Δ.Β.

Ο πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. ηνπ πλεδξίνπ

Π. Κόιιηα

Γ. Καησπόδεο
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