Βράβευση ελληνικών συµµετοχών
και στις τρεις κατηγορίες του Ευρωπαϊκού διαγωνισµού
«Μια σηµαία για τον πλανήτη Γη»
Μαθητές ηλικίας από 5 ως 19 ετών υπέβαλλαν ηλεκτρονικά σχέδια για τη σηµαία του
πλανήτη Γη, µέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισµού www.esw.eun.org. Ο
διαγωνισµός έγινε σε δύο φάσεις λόγω του έντονου ενδιαφέροντος από πλευράς των
µαθητών, οι οποίοι έλαβαν µέρος ως µέλη ενός σχολείου η µιας οργανωµένης
οµάδας παιδιών ή εφήβων.
Σε κάθε κατηγορία διακρίθηκαν Έλληνες µαθητές και µαθήτριες από όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες επιλέχθηκαν ένας
νικητής και δύο επιλαχόντες. Οι εργασίες τους κρίθηκαν από οµάδα κριτών
που περιλάµβανε καθηγητές, µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικούς σε
θέµατα διαστήµατος από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιαστήµατος.
Αναλυτικά οι Έλληνες νικητές/τριες ήταν:
Κατηγορία 1 (5-9 ετών) > 1η θέση ∆ηµήτριος Κατσαρός, Σπυρίδων Μουµούρης,
Όλγα Μουµούρη, Σπυρίδων Αλεξάκης και Μάριος Μουµούρης.
Συνεργατικό σχέδιο από το ∆ιθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ουκάδων Κέρκυρας.
Κατηγορία 2 (10-14 ετών) > 1η θέση Ζήσης Φωτιάδης από τα Μακεδονικά
Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. 2η θέση Γεώργιος Πέππας από το Γυµνάσιο
Αυλωναρίου Εύβοιας.
Κατηγορία 3 (15-19 ετών) > 1η θέση Χριστίνα Φυτιλή από το 7ο Ενιαίο Λύκειο
Λάρισας. 2η θέση Μαρία Στακιά από το 1ο ΤΕΕ Πετρούπολης.
Ανάµεσα σε 1121 παιδιά από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έλαβαν µέρος (µόνο από την Ελλάδα είχαµε 426 συµµετοχές), η εργασία των εννέα
βραβευθέντων θα παρουσιαστεί σε έκθεση κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας «Γη και
∆ιάστηµα» στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 12 ως 20 Φεβρουαρίου 2005. Η
εβδοµάδα έχει ως στόχο να δείξει πως η παρατήρηση της Γης και οι δραστηριότητες
στο διάστηµα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής στον πλανήτη µας, αλλά θα
προσφέρει και πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και µια
µεγάλη έκθεση για το κοινό.
Οι νικητές και οι επιλαχόντες µε τους συνοδούς τους καλούνται στις Βρυξέλλες για
ένα τετραήµερο µε όλα τα έξοδα πληρωµένα για να λάβουν τα βραβεία τους από
υψηλά ιστάµενα πρόσωπα στις Βρυξέλλες σαν µέρος µιας ειδικής τελετής. Πολιτικοί,
επιστήµονες και δηµοσιογράφοι θα παρακολουθήσουν την τελετή. Ένα ειδικό
πρόγραµµα περιµένει τους νικητές, τους επιλαχόντες και τους καλεσµένους τους,
που περιλαµβάνει και τη συνάντηση µε έναν αστροναύτη!
Τα παιδιά είναι αυτά που θα λαµβάνουν τις αποφάσεις και θα εκφέρουν τη
γνώµη τους αύριο, και έχουν ήδη βάλει ένα θεµέλιο λίθο του µέλλοντος του
πλανήτη µας από τώρα. Αθώα και αδιάκριτα, µας προκαλούν µε το µοναδικό
τους πνεύµα και τις λαµπρές ιδέες τους. Ας τις απολαύσουµε…

Κατηγορία 1:

1)

•
•
•

ID 639
∆ΙΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΟΥΚΑ∆ΩΝ
∆ΟΥΚΑ∆ΕΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ.

2) ID 288;
• Gregor Holli (VS Draschestraße 96) Austria.
3) ID 121;
• Marilyn Grech (Dun Karm Scerri Primary School Naxxar), Malta.

Κατηγορία 2:

1)

2)

•
•

ID 801

•
•

ID 572

Ζήσης Φωτιάδης - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ

Πέππας Γεώργιος - Γυµνάσιο Αυλωναρίου

3) ID 597

•

Kamil Smaczny Gimnazjum nr 2, Poland.

Κατηγορία 3:

1)

2)

•
•
•

ID 1565

•
•
•

ID 742

Χριστίνα Φυτιλή
7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μαρία Στακιά
1ο ΤΕΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

3) ID 605

•

Artur Skotarek Gimnazjum nr 2, Poland.

