
ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

1ου ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«ΣΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» 

 

Η Επιςτθμονικι επιτροπι του Διαγωνιςμοφ «Τα Μακθματικά ςτα Παιχνίδια» ολοκλιρωςε 

τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊνεργαςιϊν. 

Τα ςτοιχεία τα οποία ζλαβε υπόψθ τθσ θ Επιτροπι ςτθν αξιολόγθςθιταν τα παρακάτω: 

 Η πρωτοτυπία του κζματοσ και των ιδεϊν που παρουςιάηονται.  

 Ηδθμιουργικότθτα  και τα καινοτόμα ςτοιχεία ςτα ζργα των μακθτϊν.  

 Η ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ (ςαφινεια, χριςθ βοθκθτικοφ υλικοφ, δομι τθσ εργαςίασ, 

θ αναφορά των πθγϊν). 

 Η αναγνϊριςθ και θανάδειξθ των Μακθματικϊν δομϊν ςτο παιχνίδι που παρουςιάηεται. 

 Η τεκμθριωμζνθανάλυςθτων Μακθματικϊν ιςχυριςμϊν με βάςθ τισγνϊςεισ του 

Γυμναςίου. 

 Η ορκι χριςθ τθσ Μακθματικισ γλϊςςασ και ορολογίασ που χρθςιμοποιικθκαν.  

 

Στο διαγωνιςμό υποβλικθκαν ςυνολικά 21 εργαςίεσ ατομικζσ και ομαδικζσ.Όλεσ 

οιικανοποιοφςαν ςε μεγάλο βακμό τα παραπάνω κριτιρια, κακιςτϊντασ το ζργο τθσ 

Επιτροπισ αξιολόγθςθσ πιο ενδιαφζρον και ταυτόχρονα πιο απαιτθτικό. Λόγω τθσ άρτιασ 

ποιότθτασ των ζργων, αποφαςίςτθκε κακζνα από τα δυο πρϊτα βραβείανα απονεμθκοφν 

ςε δυο ςυμμετοχζσ, μια ομαδικι και μια ατομικι,ενϊ το τρίτο ςε μια ατομικι. Με δεδομζνο 



το υψθλό επίπεδοτωνυπόλοιπων εργαςιϊν, θ Επιτροπι αποφάςιςε να αποδϊςει ζπαινο 

ςυμμετοχισ (πζραν των τριϊν πρϊτων βραβείων) ςε όλεσ τισ ςυμμετοχζσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ζχει τθν τιμι να ανακοινϊςει 

τα βραβεία του 1ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ του Πρότυπου Πειραματικοφ Γυμναςίου τθσ 

Ευαγγελικισ Σχολισ Σμφρνθσ, ωσ εξισ: 

 

1ο βραβείο (απονζμεται ςε 2 ςυμμετοχζσ) :  

 Στο μακθτι του 1ου Γυμνάςιου Σρίπολθσ Λαμπρόπουλο Παναγιώτθ με τίτλο: 

«Αρικμοφπολθ» και 

 Στουσ μακθτζσ του Γυμναςίου Pierce (ομαδικι εργαςία): Ανδριανοφ Αφροδίτθ, 

Γεωργιάδθ Μάρκο, Γεωργιάδθ Μάριο, Δεςποτάκθ Γεράςιμο, ΚαραμπάςθΚλείτο, 

Κουτςιοφμπα Ευριπίδθ, Μελζνιου Μιράντα, Ξενάκθ Αριςτοτζλθ, 

Παπαβαςιλόπουλο Παναγιώτθ, Ριηοφλθ Κλειςκζνθ, τακάκθ Ιφιγζνεια, 

τακόπουλο Χριςτόφορο, Φανουριάδθ Δθμιτριο) με τίτλο: «Το παιχνίδι 

Τανγκραμ». 

 

2ο βραβείο (απονζμεται ςε 2 ςυμμετοχζσ):  

 Στο μακθτι του Δζςκειου Γυμνάςιου Πάργασ Ηυγοφρθ πφρο με τίτλο: «Ο πφργοσ 

του Ανόι» και 

 Στουσ μακθτζσ τθσ Ελλθνογαλλικισ Σχολισ Καλαμαρί Θεςςαλονίκθσ  (Κοντοφ Βάγια, 

Πλιάκθ Μαριάνκθ, Αδαμοφδθ Διμθτρα, Βερβερθ Χριςτίνα, ΓραμματικόΙων, 

Γουςιόπουλο Γιώργο, ΣςίμπουΦζνια, Παςπαλά Σίνα, Λιότςα Άννα, Λεμπερου- 

Γιαννάκου Ζλενα, Χρθςτίδου Αναςταςία, ΨυλοποφλουΚάρεν,  Ηωηθ τζλλα, 

Βαρελοποφλου Βαςιλικι, Γιάννα Λυδία, Σςιτουρίδου οφία, ΣαφίδουΚζλλθ, 

Καραμζλιου Ιφιγζνεια,  Ιακωβογλου Δζςποινα, Καλαϊτηι Δάφνθ,  Μθντζλθ Κριδα) 

με τίτλο: «That’smaths life». 



 

 

3ο βραβείο:  

 Στθ μακιτρια του ΠΠΓ Ευαγγελικισ Σχολισ Παναγιώτα Μπεκάνθ με τίτλο:  «Το 

θμερολόγιο ενόσ μπλόγκερ». 

 

Ζπαινοσ ςυμμετοχισ: Απονζμεται ςε όλεσ τισ ςυμμετοχζσ. 

 

Η απονομι των μεταλλίων και των επαίνων κακϊσ και θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν των 

βραβευκζντωνκα γίνει ςε ειδικι εκδιλωςθ που κα διοργανϊςει το ΠΠΓ τθσ Ευαγγελικισ 

Σχολισ Σμφρνθσ, το άββατο 20 επτεμβρίου 2014. Το ακριβζσ πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ 

κα ανακοινωκεί αργότερα.  

 

Παρακαλοφμε να μασ γνωςτοποιιςετε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςασ ςτθν 

εκδιλωςθ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το 

ςυντομότερο δυνατό. 

Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα παρακάτω email 

(κοινοποίθςθ και ςτα δυο):  

gymevsch@sch.gr 

nkm1012gr@yahoo.com 

με τθν ζνδειξθ: για τον Μακθματικό Διαγωνιςμό. 

 

Για τθ Επιτροπι του Μακθματικοφ Διαγωνιςμοφ, 

Δρ Ν. Μεταξάσ 
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