
ΓΑΛΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Σχολικό Βραβείο του Ιδρύματος  Paz y Cooperación 2018 

Το Διάστημα, Παγκόσμια Κληρονομιά της Ανθρωπότητας - «Δρόμος προς την Κύπρο» 

 

 

Με αφορμή την 50η επέτειο του Πρώτου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Εξερεύνηση 

και την Εκμετάλλευση του Διαστήματος για Ειρηνικούς Σκοπούς 

(http://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_7285E.pdf) που καθόρισε τις μεγάλες προκλήσεις και 

τα οφέλη της διαστημικής εξερεύνησης, το ίδρυμα Paz y Cooperación (Ειρήνη και Ασφάλεια) 

προκηρύσσει τον σχολικό διαγωνισμό με θέμα  «Γαλαξίας Ειρήνης - Το Διάστημα, Παγκόσμια 

Κληρονομιά της Ανθρωπότητας». 

 

Το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε με τον σχολικό διαγωνισμό 2017 «Κοιτώντας τα Αστέρια. 

Το Μέλλον του Κόσμου», όπου καθηγητές, μαθητές και σχολεία κλήθηκαν να ασχοληθούν με 

την εξερεύνηση του διαστήματος, τώρα θα πρέπει να ενισχυθεί, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα 

οφέλη που πηγάζουν για τις χώρες με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαστημική εξερεύνηση, αλλά 

και για άλλες χώρες που προσβλέπουν στην ανάπτυξη διαστημικής δραστηριότητας. Τα 

τελευταία 45 χρόνια πάνω από 21.000 άτομα συμμετείχαν  σε περισσότερες από 300 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες της UNOOSA.  

Είναι προφανές ότι το διάστημα αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας που βρίσκεται 

στην διάθεση όλων των χωρών του κόσμου. 

 

Η Επιτροπή για την Ειρηνική  Χρήση του Απώτερου Διαστήματος  (COPUOS) (Committee on 

the Peaceful Uses of Outer Space) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ( 

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/1472(XIV)&referer=http://www

.un.org/es/documents/ag/res/14/ares14.htm&Lang=E )καθορίζει τους στόχους της χρήσης του 

διαστήματος προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης.  

 

Το Πρώτο Συνέδριο για την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση του Διαστήματος για Ειρηνικούς 

Σκοπούς πραγματοποιήθηκε το 1968 και με το 2018 να σηματοδοτεί την 50η επέτειο του.  

 

Κατηγορίες 
 

Σύμφωνα με το επίσημο λεξικό της ισπανικής γλώσσας «γαλαξίας είναι ένα τεράστιο σύνολο 

αστεριών, αστερόσκονης, αερίων και μορίων, που αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα του 

σύμπαντος».  

 

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας (μέχρι 6 ετών): 

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, γνωρίζοντας το σύμπαν και τους αστερισμούς. Μετά από 

εξήγηση του εκπαιδευτικού για τα στοιχεία που συνθέτουν ένα γαλαξία, ας εξοικειωθούμε με 

αυτό που βλέπουμε την νύχτα κοιτώντας τον ουρανό. Όλα τα παιδιά της τάξης θα διαλέξουν 

τον αστερισμό της προτίμηση  τους (μια ομάδα αστέρων, που αν ενωθούν με μια φανταστική 

γραμμή, φέρνουν στο μυαλό μας ένα σχήμα) και  θα πρέπει να τον αναπαραστήσουν. Στη 

συνέχεια οι δάσκαλοι τους  είτε  θα φωτογραφίσουν την αναπαράσταση του αστερισμού είτε 

θα τον ζωγραφίσουν σε χαρτί (ομαδική εργασία). 

Σημείωση για τους εκπαιδευτικούς: Στην ιστοσελίδα της UNOOSA υπάρχει διδακτικό υλικό σε 

διάφορες γλώσσες που μπορεί να είναι βοηθητικό. 

(http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/regional-centres/study_curricula.html ) 

 

Για  παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (6-12 ετών): 

 

http://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_7285E.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/1472(XIV)&referer=http://www.un.org/es/documents/ag/res/14/ares14.htm&Lang=E
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/1472(XIV)&referer=http://www.un.org/es/documents/ag/res/14/ares14.htm&Lang=E
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/regional-centres/study_curricula.html


Το 1959 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δημιουργεί την Επιτροπή για την 

Ειρηνική  Χρήση του Απώτερου Διαστήματος (COPUOS).   

"Ποια είναι, για εσάς, τα στοιχεία που συνθέτουν ένα «Γαλαξία Ειρήνης;»" Φιλία, 

συναδελφικότητα, συνεργασία, ανεκτικότητα, σεβασμός, περιέργεια...; Σχεδιάστε το. 

Εξηγήστε στον κόσμο με μια ζωγραφιά πως θα ήταν ένας Γαλαξίας Ειρήνης για εσάς.  

Σημείωση για τους εκπαιδευτικούς: Η COPUOS είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός ο 

οποίος αποτελείται από 61 κράτη-μέλη και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των 

δραστηριότητων των Ηνωμένων Εθνων πάνω σε αυτό το θέμα. Στις αρμοδιότητες του 

συμπεριλαμβάνονται η διεθνής συνεργασία για την χρήση του απώτερου διαστήματος, η 

πληροφόρηση, η προώθηση της έρευνας, η δημιουργία προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας, 

και η ανάπτυξη του διεθνούς διαστημικού δικαίου. 

(http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/current.html ) 

 

 

Για παιδιά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-18 ετών): 

Γνωρίζεις με ποιους τρόπους επηρεάζει την καθημερινότητά σου ο «διαστημικός αγώνας»; 

Γνωρίζεις τα οφέλη της ειρηνικής και υπεύθυνης χρήσης του απώτερου διαστήματος; Από όλα 

αυτά, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο ή θεωρείς σημαντικότερο για την επίτευξη  «ειρήνης, 

ασφάλειας και ανάπτυξης στον ουρανό και τη Γη»; 

Σημείωση για τους εκπαιδευτικούς: Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα  οφέλη από την ειρηνική 

και υπεύθυνη χρήση του Διαστήματος στην ιστοσελίδα: 

http://www.unoosa.org/oosa/en/benefits-of-space/benefits.html  

Αλλά είμαστε σίγουροι ότι η φαντασία των παιδιών θα τα οδηγήσει να ανακαλύψουν νέα οφέλη 

και νέες προκλήσεις.  

 

Σχολική εορτή: μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες: 

 

Το 2018 σηματοδοτεί την 50η επέτειο του πρώτου Συνέδριου των Ηνωμένων Εθνών  για την 

Εξερεύνηση και την Εκμετάλλευση του Διαστήματος για Ειρηνικούς Σκοπούς. Στην UNOOSA 

θα το γιορτάσουν,  γιατί δεν το γιορτάζουμε κι εμείς; Από το ίδρυμα Paz y Cooperación 

θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να γιορτάσετε στις 12 Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα 

Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων [A/RES/65/271]με ένα μεγάλο πάρτι. Στείλτε μας 

φωτογραφίες! 

 

Δίκτυο εκπαιδευτικών για την Ειρήνη: 

Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα γαλαξία εκπαιδευτικών δεσμευμένων με την ειρήνη; Εάν 

είσαι εκπαιδευτικός και πιστεύεις στη δυνατότητα ενός καλύτερου κόσμου, στήριξε μας 

συμμετέχοντας στον Γαλαξία Ειρήνης :http://waece.org/docentescomprometidos/   

 

 

ΓΛΩΣΣΑ: Οι εργασίες μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε από τις 6 επίσημες 

γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών (αραβικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά, αγγλικά ή ρώσικα). 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν  πριν από τις 2 Ιουλίου 2018 στην έδρα του Ιδρύματος Paz 

y Cooperación στη Μαδρίτη ηλεκτρονικά ή  μέσω ταχυδρομείου: 

 

Fundación Paz y Cooperación  

 

C/ MeléndezValdés, Nº 68, 4º izq.  

28015 Madrid (España) Tel: (34) 91 549 61 56Fax: (34) 91 543 52 82  

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/current.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/benefits-of-space/benefits.html
http://waece.org/docentescomprometidos/


 

Email: pazycooperacion@hotmail.com 

 

Σε όλες τις εργασίες πρέπει να αναγράφεται όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης (ηλικία την 

στιγμή που έγινε η εργασία), διεύθυνση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, τηλέφωνο και/ή email 

όλων των συμμετεχόντων σε ένα κλειστό φάκελο που θα επισυνάπτεται. 

 

Για την αποστολή φωτογραφιών που ξεπερνούν τα 10 ΜΒ, παράκληση όπως χρησιμοποιηθεί 

το πρόγραμμα WeTransfer.com 

Οι εργασίες ΔΕΝ θα επιστρέφονται στους δημιουργούς τους. Τα έργα θα κρατηθούν στο αρχείο 

της οργάνωσης. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Θα συνεδριάσει στις 24 Οκτωβρίου του 2018, Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων  στο 

Αιγυπτιακό Ινστιτούτο Μαδρίτης.  

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

 6 διπλώματα σε κάθε κατηγορία και 4 πρώτα βραβεία ύψους 500 ευρώ που μπορούν να 

απονεμηθούν σε πέραν του ενός νικητή: 

- Για παιδιά προσχολικής ηλικίας (μέχρι 6 ετών) 

- Για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (6-12 ετών) 

- Για παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12-18 ετών) 

- Για Εκπαιδευτικούς και Σχολεία 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 

Στην  πόλη της Πάφου (Κύπρος) στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της  Επετείου της 

Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:  

- Συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν το απώτερο διάστημα εντός του 

συστήματος των Ηνωμένων Εθνών: κατευθυντήριες γραμμές και αναμενόμενα 

αποτελέσματα για την περίοδο 2016-2017, σε συμμόρφωση με την Ατζέντα 2030 για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

http://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2016/aac.105/aac.1051115_0.ht

ml  

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΩΤΕΡΟΥ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Συμβάσεις και αρχές των Ηνωμένων Εθνών για το Απώτερο Διάστημα και ψηφίσματα 

της Γενικής Συνέλευσης  

http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2E.pdf  

 

Προς τους εκπαιδευτικούς 

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, η παιδεία για την ειρήνη πρέπει να είναι 

συνεχώς παρούσα στο έργο των εκπαιδευτικών. Το Ίδρυμα Paz y Cooperación θέλει να σας 

βοηθήσει σε αυτό το επίπονο έργο, προσφέροντας διάφορες δραστηριότητες μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού, με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να μεταφέρουν με τα έργα τους 

τους στόχους που, αναμφίβολα εντάσσονται στις εκπαιδευτικές αρχές του σχολείου σας.  

Το έργο σας είναι σημαντικό και για αυτό σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε και σας 

ευχαριστούμε.  

 

mailto:pazycooperacion@hotmail.com
http://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2016/aac.105/aac.1051115_0.html
http://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2016/aac.105/aac.1051115_0.html
http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2E.pdf


Προς όλους τους συμμετέχοντες 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και πάνω από όλα, που πιστεύετε ότι μαζί μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς που 

μεταφέρουν στα παιδιά όλου του κόσμου μέσω του εκπαιδευτικού τους έργου και της παιδείας, 

το πνεύμα υπέρβασης που τόσο χρειάζεται η κοινωνία.  

 

Το Ίδρυμα Paz y Cooperación ιδρύθηκε το 1982 από τον Ισπανό ειρηνιστή Joaquín 

Antuña. Από την ίδρυση της η οργάνωση προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση των 

Σχολικών Βραβείων. Το έργο της αναγνωρίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών, αποδίδοντας της το 1987 την διάκριση «Aαγγελιοφόρος της Ειρήνης»  και το 

1999 Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

του Οργανισμού. Μέχρι στιγμής, πάνω από ένα εκατομμύριο εκπαιδευτικοί και 

μαθητές από όλες τις γωνιές του πλανήτη έχουν συμμετάσχει στον ετήσιο διαγωνισμό 

Σχολικού Βραβείου Paz y Cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


