Σημαντική διάκριςη του 4ου ΓΕΛ ςτον ευρωπαϊκό διαγωνιςμό EDU - ARCTIC
για δεφτερη ςυνεχόμενη χρονιά
–
Δεκαήμερη επίςκεψη δφο μαθητριϊν ςτον Αρκτικό Κφκλο

Σηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό EDU ARCTIC 2018 αλαδείρζεθαλ – γηα δεύηεξε
ζπλερόκελε ρξνληά - ληθήηξηεο δύν (2) καζήηξηεο ηνπ 4νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο. Πξόθεηηαη
γηα δηαγσληζκό πνπ δηελεξγεί ην EDU-ARCTIC, ην νπνίν είλαη Δπξσπατθό
Πξόγξακκα εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Φ.Δ) θαη ηελ
ηερλνινγία κέζσ ηεο έξεπλαο ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν. Ο αξθηηθόο θύθινο είλαη ε
γεσγξαθηθή δώλε πνπ εκθαλίδεη πξώηε ηα ζπκπηώκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
επνκέλσο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ
ζπλεπεηώλ ηεο αλζξσπνγελνύο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ πιαλήηε καο. Σηόρνο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ ειηθίαο 13 – 20
εηώλ κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα.
Τν Πξόγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Μάην ηνπ 2016, ζα δηαξθέζεη κέρξη ηνλ
Απξίιην ηνπ 2019 θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα ππνζηήξημεο ηεο Έξεπλαο
Horizon 2020 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθηόο από ην Γηαγσληζκό, πεξηιακβάλεη
online δηαδηθηπαθέο δηαιέμεηο θαζώο θαη ζεκηλάξηα (workshops) γηα εθπαηδεπηηθνύο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σην δηαγσληζκό νη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα
εθπαηδεπηηθνύ ησλ Φ.Δ, ζρεδηάδνπλ κηα πεηξακαηηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ηε δσή
ζηνπο πόινπο ηεο Γεο ζε κνξθή επηζηεκνληθνύ δνθηκίνπ, poster ή video.
Σην θεηηλό, δεύηεξν δηαγσληζκό ηνπ EDU ARCTIC ζπκκεηείραλ νθηώ (8)
καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ 4νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο κε εξγαζίεο
πνπ αθνξνύζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε ηεο αξθηηθήο ζηέξλαο (Γηάλλες Αληωλίοσ, Α’
Λπθείνπ, δνθίκην) ηνλ βηνθσηηζκό ησλ ππγνιακπίδσλ ζηνλ αξθηηθό θύθιν (Άλλα
Παπαγεωργίοσ, Α’ Λπθείνπ, poster), ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ζην αξθηηθό
ζπνπξγίηη (Βαζίιες Ράπηες, Γ’ Λπθείνπ, δνθίκην), θαζώο θαη ζηα ζεξκνκνλσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά (Χρηζηίλα Αηαλάζοβα, Β’ Λπθείνπ, poster) θαη ην ρξώκα (Θαλάζες
Καθεληδής, Γ’ Λπθείνπ, δνθίκην) ηεο πνιηθήο αξθνύδαο. Αξρηθά, πξνθξίζεθαλ θαη νη
νθηώ (8) (!) ζηηο 50 θαιύηεξεο εξγαζίεο ζε ζύλνιν 154 πνπ θαηαηέζεθαλ αξρηθά από
καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Σηε 2ε θάζε ηεο επηινγήο, αθνύ νη
καζεηέο θαηέζεζαλ κηα πην αλαιπηηθή κνξθή ηεο πξόηαζήο ηνπο, πξνθξίζεθαλ ηξεηο
(3) εξγαζίεο ηνπ 4νπ ΓΔΛ αλάκεζα ζηηο δώδεθα (12) θαιύηεξεο!
Η 3ε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ πινπνηήζεθε κέζσ δηαδηθηπαθώλ ζπλεληεύμεσλ,
ζηηο νπνίεο νη καζεηέο, παξόληνο ηνπ ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ, παξνπζίαζαλ ηελ
εξεπλεηηθή ηνπο πξόηαζε θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνύ. Οη ηξεηο εξγαζίεο αθνξνύζαλ ζηελ «Γελεηηθή βάζε ηες αλζεθηηθόηεηας
ηωλ βραδσπόρωλ ζηης αρθηηθές ζσλζήθες» (δνθίκην), ζηελ «Χεκηθή ζύγθρηζε ηες
βαζαιηηθής κε ηελ κε βαζαιηηθή τιωρίδα ζηο αρτηπέιαγος Svalbard» (poster) θαη ζηηο
«σλέπεηες ηες ζαιάζζηας ρύπαλζες ζηο θσηοπιαγθηόλ ηοσ αρθηηθού ωθεαλού»
(Μαρία Τσιλομήτροσ, Β’ Λπθείνπ, poster). Τειηθά, αλάκεζα ζηνπο έμη (6)

ληθεηέο/ηξηεο ηνπ Γηαγσληζκνύ από Ιζπαλία (3 καζεηέο), Πνισλία (1 καζεηήο), δύν
αλαδείρζεθαλ από ηελ Διιάδα θαη κάιηζηα από ην ζρνιείν ηεο Καξδίηζαο.
Πξόθεηηαη γηα ηηο καζήηξηεο Γλσκερία Μπούκη ηεο Β’ Λπθείνπ θαη
Τριανταυσλλιά Βαϊοπούλοσ ηεο Γ’ Λπθείνπ πνπ σο έπαζιν ζα έρνπλ ηελ επθαηξία,
καδί κε ζπλνδό ηνλ ππεύζπλν γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο θαζεγεηή, λα εμεξεπλήζνπλ γηα
10 κέξεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Αξθηηθνύ Κύθινπ. Σπγθεθξηκέλα, ζα
επηζθεθζνύλ απηό ην θαινθαίξη είηε ην Spitsbergen ηνπ Aξρηπειάγνπο Svalbard, πνπ
ζπληζηά ην βνξεηόηεξν θαηνηθεκέλν κέξνο ηεο Γεο, είηε ην Πξνζηαηεπόκελν Πάξθν
ηνπ Pasvik ηεο βόξεηαο Ννξβεγίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Λαπσλίαο. Οη ληθεηέο ηνπ
Γηαγσληζκνύ καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζα δηακείλνπλ, ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ, ζε
εξεπλεηηθνύο ζηαζκνύο ηεο Πνισλίαο (Hornsund, Spitsbergen) θαη ηεο Ννξβεγίαο
(Svanhovd, Pasvik) αληίζηνηρα. Ο πξννξηζκόο ζα θαζνξηζηεί ηηο πξνζερείο εκέξεο.
Τελ εκςύρσζε, θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα
ησλ εξεπλεηηθώλ ζεκάησλ θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπο από ηνπο καζεηέο
πξαγκαηνπνίεζε ν βηνιόγνο ηνπ 4νπ ΓΔΛ Στέλιος Αναστασόποσλος κε ηε ζηήξημε
ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ηνπ Γ/ληή θ. Γήκοσ Ζάρρα. Υπελζπκίδεηαη όηη καζήηξηα,
από ην ίδην ζρνιείν, ε Βαζηιηθή Γειεγηώργε, είρε θεξδίζεη θαη ζηνλ πεξζηλό θαη
πξώην δηαγσληζκό ηνπ EDU ARCTIC θαη είρε επηζθεθζεί ηα λεζηά Φεξόε.
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