ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΛΗ ΜΤΡΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ
«ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ»

Η Επιςτθμονικι επιτροπι του Διαγωνιςμοφ «Γρίφοι και Μακθματικά» ολοκλιρωςε τθν
αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν εργαςιϊν.
Τα ςτοιχεία τα οποία ζλαβε υπόψθ τθσ θ Επιτροπι ςτθν αξιολόγθςθ ιταν τα παρακάτω:
 Η πρωτοτυπία του κζματοσ και των ιδεϊν που παρουςιάηονται.
 Η δθμιουργικότθτα και τα καινοτόμα ςτοιχεία ςτα ζργα των μακθτϊν.
 Η ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ (ςαφινεια, χριςθ βοθκθτικοφ υλικοφ, δομι τθσ εργαςίασ,
αναφορά των πθγϊν).
 Η αναγνϊριςθ και θ ανάδειξθ των Μακθματικϊν δομϊν ςτο γρίφο που παρουςιάηεται.
 Η τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ των Μακθματικϊν ιςχυριςμϊν με βάςθ τισ γνϊςεισ που
αποκτικθκαν ςτο ςχολείο.
 Η ορκι χριςθ τθσ Μακθματικισ γλϊςςασ και ορολογίασ.
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Όλεσ

οι εργαςίεσ, Γυμναςίου και Λυκείου, που υποβλικθκαν ςτο διαγωνιςμό ιταν

εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ και ικανοποιοφςαν ςε μεγάλο βακμό τα παραπάνω κριτιρια.
Τα τρία πρϊτα βραβεία Γυμναςίου και Λυκείου δόκθκαν ςτισ τρεισ καλφτερεσ ςυμμετοχζσ
των αντίςτοιχων βακμίδων. Με δεδομζνο το υψθλό επίπεδο των υπόλοιπων εργαςιϊν, θ
Επιτροπι αποφάςιςε να απονείμει ζπαινο ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ζχει τθν τιμι να ανακοινϊςει
τα βραβεία του 2ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ του Πρότυπου Γυμναςίου τθσ Ευαγγελικισ
Σχολισ Σμφρνθσ, «Γρίφοι και Μακθματικά», ωσ εξισ:

1ο βραβείο Γυμναςίου:
Στουσ μακθτζσ του 1ου Γυμνάςιου Νέασ Ιωνίασ για τθν εργαςία με τίτλο: «Κυνιγι
κθςαυροφ με τα Μακθματικά τθσ Α Γυμναςίου».
2ο βραβείο Γυμναςίου:
Στουσ μακθτζσ του 5ου Γυμνάςιου Αγίου Δημητρίου για τθν εργαςία με τίτλο: «Κζντα ςτον
Άςο, ζνα μυςτιριο από τθν εποχι των Σκοτεινϊν Χρόνων».
3ο βραβείο Γυμναςίου:
Στο μακθτι του Δζςκειου Γυμναςίου Πάργασ Ζυγοφρθ Σπφρου για τθν εργαςία με τίτλο:
«Τα ςπίρτα του Pascal».

1ο βραβείο Λυκείου:
Στουσ μακθτζσ του 1ου Πειραματικοφ ΓΕΛ Θεςςαλονίκησ για τισ εργαςίεσ με τίτλουσ:
«Δωμάτιο απόδραςθσ» και «Επιτραπζηιο παιχνίδι», για τον αςτυνομικό γρίφο και τθν
εφαρμογι android.
2ο βραβείο Λυκείου:
Στουσ μακθτζσ του ΓΕΛ Καλαμαρί Θεςςαλονίκησ για τθν εργαςία με τίτλο: «Δωμάτιο
απόδραςθσ».
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3ο βραβείο Λυκείου:
Στισ μακιτριεσ του ΓΕΛ Πολυκάςτρου για τθν εργαςία με τίτλο: «Η κερδοφόρα δυςτυχία
και το Zea Mays».

Ζπαινοσ ςυμμετοχήσ: Απονζμεται ςε όλεσ τισ ςυμμετοχζσ.

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν απονομι-αποςτολι των βραβείων και των επαίνων κα
ανακοινωκοφν αργότερα.

Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: gymevsch@sch.gr με τθν ζνδειξθ: για τον
Μαθηματικό Διαγωνισμό.
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