Αθήνα, 21-07-2018

ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ 29η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΤΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ
Ακόμα μια επιτυχία για τθν Ελλάδα ςτθν 29θ Διεκνι Ολυμπιάδα Βιολογίασ (ΙΒΟ)
(www.ibo2018.org )που διεξιχκθ από 15 ζωσ 22 Ιουλίου 2018 ςτθ Σεχεράνη του Ιράν. Θ
Ελλθνικι αποςτολι επιςτρζφει με
3 χάλκινα μετάλλια που κατζκτθςαν ο Αριςτοτζλθσ
ο
Αναςτόπουλοσ (4 ΓΕΛ Πφργου), θ Πετροφλα Λεβεντάκθ (ΓΕΛ Νζασ Αλικαρναςςοφ) και θ
Βικτϊρια Ηάρρου (ΓΕΛ Ξυλοκάςτρου) και 1 εφφημο μνεία που κατζκτθςε ο Αχιλλζασ
Ελευκεράκθσ ( ΓΕΛ Δροςιάσ Χαλκίδασ). Στθν αποςτολι ςυμμετείχαν ωσ ςυνοδοί θ Δρ.
Ελευκερία Κραββαρίτθ (ΕΔΙΠ, Τμ. Βιολογίασ ΕΚΠΑ) και ο Αςθμάκθσ Ταλαμάγκασ (ΒιολόγοσΕκπ., Εκπ. Καίςαρθ).
Οι τζςςερεισ μακθτζσ και μακιτριεσ επιλζχτθκαν για να εκπροςωπιςουν τθν χϊρα μασ ςτθν
Διεκνι Ολυμπιάδα, μεταξφ τριϊν χιλιάδων και πλζον μακθτϊν του Λυκείου οι οποίοι
ςυμμετείχαν ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό Βιολογίασ (ΠΔΒ) 2018, τον οποίο διοργανϊνει θ
ΠEΒ υπό τθν αιγίδα του ΥΠΕΠΘ. Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ςτθν ΙΒΟ από το 2005 και είναι θ
ζβδομθ φορά από το 2010 που πετυχαίνει διακρίςεισ. Ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ είναι 13
χάλκινα μετάλλια και 7 εφφημεσ μνείεσ.
Θ διάκριςθ αυτι αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία αν λάβουμε υπόψθ ότι οι μακθτζσ μασ
ανταγωνίηονται -όπωσ και κάκε χρόνο- περίπου διακόςιουσ εβδομιντα μακθτζσ/τριεσ από 71
χϊρεσ, που ςτα ςχολεία τθσ πατρίδασ τουσ αποκτοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ Βιολογίασ και
είναι καλφτερα προετοιμαςμζνοι για τθν Ολυμπιάδα. Οι μακθτζσ μασ, αμζςωσ μετά τθν
διαδικαςία των πανελλαδικϊν εξετάςεων, παρακολοφκθςαν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα
ςτο Τμιμα Βιολογίασ του Ε.Κ.Π.Α και ςτο Κδρυμα ΙατροΒιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνϊν. Στόχοσ ιταν να καλυφκοφν ελλείψεισ, οι οποίεσ αφοροφν τθ διδαςκαλία τθσ
Βιολογίασ ςτο Ελλθνικό ςχολείο, τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και ςε εργαςτθριακό επίπεδο.
Οι ςυνεχείσ επιτυχίεσ ςτισ Διεκνείσ Ολυμπιάδεσ Βιολογίασ είναι αποτζλεςμα τθσ ςθμαντικισ
προςπάκειασ των μακθτϊν, τθσ πιο ςτοχευμζνθσ και πολφπλευρθσ επιμόρφωςθσ, τθσ όλο και
καλφτερα οργανωμζνθσ προςπάκειασ από τθν ΠΕΒ, αλλά και τθσ εκελοντικισ προςφοράσ
δεκάδων ςυναδζλφων. Με δεδομζνθ τθ παραδοχι ότι θ Βιολογία είναι θ επιςτιμθ του 21 ου
αιϊνα, ευελπιςτοφμε ότι και θ πολιτεία κα ςυμβάλει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
Βιολογίασ ςτο Ελλθνικό ςχολείο.
Το ΔΣ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων :
- ςυγχαίρει θερμά τουσ/ισ μακθτζσ/τριεσ τθσ Ελλθνικισ αποςτολισ και τουσ εφχεται κάκε
επιτυχία ςτθν αρχόμενθ επιςτθμονικι και φοιτθτικι τουσ ηωι.
- ευχαριςτεί ιδιαίτερα όλουσ/εσ τουσ/ισ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ, Πανεπιςτθμιακοφσ
κακθγθτζσ και ερευνθτζσ, οι οποίοι/εσ εργάςτθκαν εκελοντικά ςυμβάλλοντασ ςτθν επιτυχία
των μακθτϊν.
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- ευχαριςτεί τον Πρζςβη τθσ Ελλάδασ ςτο Ιράν, αξιότιμο κ. Δημήτρη Αλεξανδράκη, ο οποίοσ
τίμθςε με τθν παρουςία του τθν Ελλθνικι Αποςτολι και βρζκθκε κοντά τουσ δφο φορζσ, μία εκ
των οποίων ςτθ τελετι ζναρξθσ.
- ευχαριςτεί το Κδρυμα Ωνάςη (http://www.onassis.org/) που για 4θ ςυνεχι χρονιά ςτιριξε τθ
ςυμμετοχι τθσ αποςτολισ μασ ςτθ Διεκνι Ολυμπιάδα, όπωσ και τθ ςυμμετοχι όλων των
Ελλθνικϊν Ομάδων ςτισ Διεκνείσ ι Βαλκανικζσ Μακθτικζσ Ολυμπιάδεσ.
- ευχαριςτεί το Τπουργείο Πολιτιςμοφ Παιδείασ Θρηςκευμάτων υπό τθν αιγίδα του οποίου
διεξάγεται ο Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ (ΠΔΒ).
- ευχαριςτεί τθν εταιρία επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ The Science Support
(https://thesciencesupport.gr/) ωσ χορθγό τθσ Ελλθνικισ αποςτολισ.
Υποδεχόμαςτε τθν Ελλθνικι αποςτολι που επιςτρζφει τθν Κυριακή 22 Ιουλίου ςτισ 8:45 μ.μ.
ςτο Αεροδρόμιο ‘’ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ’’.
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