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Συμμετοχές της Ελλάδας στο Διεθνή Διαγωνισμό
Δικτύου ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» για το 2019
Η Ελλάδα συμμετέχει και φέτος στο Διεθνή Διαγωνισμό του Δικτύου «Νέοι
Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» για το 2019, με ένα άρθρο το ΕΠΑΛ Ν.
Μουδανίων, δύο φωτογραφίες από το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών και το
Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Δούκα και ένα βίντεο από το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα. Οι
τελικές συμμετοχές των σχολείων στο Διεθνή Διαγωνισμό επιλέχθηκαν από τη
Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου με βάση τα διεθνή κριτήρια που έχει θεσπίσει ο
διεθνής συντονιστής του Δικτύου.
Φέτος, για μια ακόμα φορά, συνεργάστηκαν τρία ελληνικά σχολεία με τρία
σχολεία του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα
έφτιαξαν ένα κοινό βίντεο με το International Logos School από την Ισπανία, με
θέμα τη μείωση των πλαστικών. Το ΕΠΑΛ Ν. Μουδανίων και το COLEGIUL NATIONAL
"MIHAI EMINESCU" SUCEAVA από τη Ρουμανία δημιούργησαν κοινό βίντεο με θέμα
τη βιωσιμότητα των ποταμών και θαλασσών, εστιάζοντας στα τοπικά τους
προβλήματα. Τέλος, το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών και το EB 2,3 de Paço
de Sousa από την Πορτογαλία δημιούργησαν ένα κοινό βίντεο με θέμα το κοινό
πρόβλημα της διάθεσης των σκουπιδιών στις πόλεις και πιθανές λύσεις του.
Τις φετινές συμμετοχές της Ελλάδας, μπορείτε να τις δείτε στους παρακάτω
συνδέσμους:
Άρθρο, ΕΠΑΛ Ν. Μουδανίων (ηλικιακή κατηγορία 15-18):
https://yrecompetition.exposure.co/greece-11?source=share-YREcompetition
Φωτογραφία, Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών (ηλικιακή κατηγορία 11-14):
https://yrecompetition.exposure.co/greece-10?source=share-YREcompetition
Φωτογραφία, Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ηλικιακή κατηγορία 15-18):
https://yrecompetition.exposure.co/greece-9?source=share-YREcompetition
Βίντεο, 2ο Γυμνάσιο Γέρακα (ηλικιακή κατηγορία 11-14):
https://yrecompetition.exposure.co/greece-8?source=share-YREcompetition

Διεθνής Συνεργασία σχολείων:
Βίντεο Ελλάδας-Ισπανίας (ηλικιακή κατηγορία 11-14):
https://yrecompetition.exposure.co/greecespain?source=share-YREcompetition
Βίντεο Ελλάδας-Πορτογαλίας (ηλικιακή κατηγορία 11-14):
https://yrecompetition.exposure.co/greeceportugal?source=share-YREcompetition

Βίντεο Ελλάδας-Ρουμανίας (ηλικιακή κατηγορία 15-18):
https://yrecompetition.exposure.co/greeceromania?source=share-YREcompetition

Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν και στον φετινό διαγωνισμό του
δικτύου και πολλά συγχαρητήρια στα προκρινόμενα στο Διεθνή Διαγωνισμό
σχολεία !

