
 

 

 

 

 

2οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΜΤΡΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

 
ΟΔΗΓΙΕ 

 
1. το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ μακθτζσ Γυμναςίουι Λυκείου. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ τιρθςθ του παραπάνω όρου, οι εργαςίεσ κα πρζπει 

να αποςταλοφν ταχυδρομικά ι θλεκτρονικά από το ςχολείο του μακθτι. 

2. Κάκε αποςτολι εργαςίασ πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του μακθτι 

(Ονοματεπώνυμο, τάξθ, ςχολείο) κακώσ και τα ςτοιχεία του ςχολείου (διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο/mail επικοινωνίασ). 

3. Οι εργαςίεσ μποροφν να είναι είτε ατομικζσ είτε ομαδικζσ. 

4. Οι εργαςίεσ των μακθτών Γυμναςίου κα αξιολογθκοφν ξεχωριςτά από τισ 

εργαςίεσ των μακθτών του Λυκείου.  

5. τισ εργαςίεσ δεν υπάρχει όριο λζξεων. Εξυπακοφεται ότι τα κείμενα πρζπει να 

είναι επεξθγθματικά και με ςαφινεια διατυπωμζνα. 

6. Ο ςτόχοσ κάκε εργαςίασ είναι θ ςχζςθ των Μακθματικών με ζνα ςυγκεκριμζνο 

γρίφο. Γι’ αυτό και μζςα από κάκε κείμενο πρζπει να αναδεικνφεται θ ςχζςθ αυτι 

με κακαρότθτα. 

7. Η εργαςία κα πρζπει να περιγράφει και να αναλφει ζναν γρίφο μζςα ςε ζνα 

πλαίςιο μιασ γενικότερθσ ιςτορίασ – αφιγθςθσ – προβλιματοσ κλπ.  

8. Όπου γίνεται χριςθ μιασ εξωτερικισ πθγισ (βιβλίο, άρκρο, ιςτοςελίδα κλπ) είναι 

απαραίτθτθ θ ειςαγωγι παραπομπών. Η τελευταία ςελίδα τθσ εργαςίασ κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν καταγραφι τθσ βιβλιογραφίασ. 

9. Η εργαςία πρζπει να αποτελεί προςωπικι δθμιουργία του ςυμμετζχοντοσ ι τθσ 

ομάδασ. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αντιγραφι από πθγζσ που δεν 

αναφζρονται, θ εργαςία δεν κα αξιολογθκεί. 



 

 

10. Εάν το κείμενο ςυνοδεφεται από φωτογραφίεσ ι βίντεο αυτά δεν πρζπει να 

παρουςιάηουν πρόςωπα χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τουσ. Εάν εικονίηονται 

ανιλικοι, απαιτείται θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των κθδεμόνων τουσ. 

11. Παράδειγμα φφλλου αξιολόγθςθσ κάκε εργαςίασ που χρθςιμοποιείται από τθν 

επιτροπι κρίςεων, υπάρχει ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του ΠΠ Γυμναςίου 

Ευαγγελικισ χολισ μφρνθσ. 

12. Ενδεικτικοί γρίφοι (εκτόσ αυτών που μπορεί να βρει κάποιοσ ςτο διαδίκτυο, ςε 

βιβλία κλπ) κα δθμοςιευκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ, χωρίσ αυτό να 

ςθμαίνει περιοριςμό ςε κάποια πρότυπα. 

13. Η καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των εργαςιών είναι Παραςκευή 10 

Απριλίου 2015. 

14. Ερωτιςεισ και αιτιματα διευκρινιςεων παρακαλοφμε να αποςτζλλονται ςτθ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου :  gymevsch@sch.gr 
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