Αθήνα, 11-04-2018

29η Γιεθνή Ολσμπιάδα Βιολογίας 2018
Σσνοδός Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης
Η Δλληνική Δθνική Αποζηολή, καηόπιν ηηρ ολοκλήπυζηρ ηηρ Γ’ θάζηρ ηος Π.Γ.Β.
2018ξεκινά ηην

πποεηοιμαζία ηηρ για ηην 29η Γιεθνή Ολςμπιάδα Βιολογίαρ, η οποία θα

ππαγμαηοποιηθεί ζηη Τεσεπάνη ηος Ιπάν 15-22 Ιοςλίος. Η Δλληνική Δθνική Αποζηολή θα
αποηελείηαι από ηοςρ 4 μαθηηέρ πος διακπίθηκαν και επιλέσθηκαν μέζυ ηος Πανελλήνιος
Γιαγυνιζμού Βιολογίαρ και δύο ζςνοδούρ, έναρ από ηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη και έναρ
από ηην Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη.
Σηα πλαίζια ηηρ πποεηοιμαζίαρ πποζκαλούμε όποιο/α ζςνάδελθο Βιολόγο επιθςμεί να
ζςμμεηάζσει υρ ζςνοδόρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ Δθνικήρ Αποζηολήρ να αποζηείλει
ζηην γπαμμαηεία ηηρ Π.Δ.Β. : grammateia@gmail.com έυρ Παπαζκεςή 20/04/2018, ένα
ζύνηομο βιογπαθικό (250 λέξειρ) καθώρ και μία ζςνοδεςηική αποζηολή (200 λέξειρ) όπος θα
πεπιγπάθει ηοςρ λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ ππέπει να επιλεγεί.
Ο/Η ζςνοδόρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ θα ζςνεπγαζηεί με ηον ανηίζηοισο από ηην
Τπιηοβάθμια για ηην καλύηεπη πποεηοιμαζία ηηρ Δθνικήρ Αποζηολήρ (γνυζηικά και
γπαθειοκπαηικά). Η Ολςμπιάδα αποηελεί μια μοναδική εμπειπία και ζςγσπόνυρ έναν πολύ
απαιηηηικό διαγυνιζμό.
Το Γ.Σ. ηηρ Π.Δ.Β. έσει οπίζει υρ ελάτιζηα κριηήρια ηυν ςποτήθιυν ζςνοδών:


Δγγεγπαμμένο και οικονομικά ηακηοποιημένο μέλορ ηηρ Π.Δ.Β.



Πολύ καλή γνώζη αγγλικών (πποθοπικά και γπαπηά)



Δμπειπία

διδαζκαλίαρ

ηυν
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ανηικειμένυν

ηηρ

Βιολογίαρ

ζηη

Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη.


Να έσει ζςμμεηάζσει ενεπγά ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Οπγανυηικήρ Δπιηποπήρ ηος
ΠΓΒ
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Σηα πλαίζια ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ Δλληνικήρ Δθνικήρ Αποζηολήρ, η θέζη ηος ζςνοδού
πεπιλαμβάνει ηιρ κάηυθι ςποσπεώζειρ, με ζηόσο ηην αππόζκοπηη λειηοςπγία και ηη δημιοςπγία
πνεύμαηορ ομάδαρ:


Άμεζη και ζςνεσή επαθή με ηην 4μελή ανηιπποζυπεία ηυν μαθηηών καηά ηη
διάπκεια ηηρ πποεηοιμαζίαρ ηοςρ για ηην παποσή κάθε είδοςρ βοήθειαρ και
διεςκόλςνζηρ.



Σςμμεηοσή ηος/ηιρ ζηη θάζη ηηρ πποεηοιμαζίαρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ ηηρ ομάδαρ.



Άμεζη ενημέπυζη ηηρ Ο.Δ. και ηος Γ.Σ. για ηα πεππαγμένα ηηρ Ολςμπιάδαρ, ηιρ
δπαζηηπιόηηηερ και ηιρ επαθέρ ηηρ αποζηολήρ.



Απόδοζη ζηην Ο.Δ. ηος ςλικού πος έσοςν λάβει από ηοςρ διοπγανυηέρ ηηρ
Ολςμπιάδαρ ζηην οποία έλαβαν μέπορ.



Απολογιζμόρ ηηρ αποζηολήρ.

Όλα ηα παπαπάνυ ππαγμαηοποιούνηαι ζε ζςνεπγαζία με ηον Δθνικό Σςνηονιζηή, ηην ππόεδπο
ηος ΠΓΒ και ηον/ηην ζςνοδό ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ. Δκηόρ από ηον/ηην ζςνοδό πος θα
ακολοςθήζει
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αναπληπυηήρ/αναπληπώηπια ηος/ηηρ.
Το Γ.Σ. ηης Π.Δ.Β.
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