
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «Η Χρυςθ Σομθ ςτη ζωθ μασ» 

1. Σο Πρότυπο Γυμνάςιο Ηρακλείου προκθρφςςει για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 τον 1ο Πανελλινιο 
Διαγωνιςμό «Η Χρυςθ τομθ ςτη ζωθ μασ» μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν των Γυμναςίων τθσ χϊρασ.  

2.  Λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι το Ι.Ε.Π. επεξεργάςτθκε τθ ςφνταξθ του Διακεματικοφ Ενιαίου Πλαιςίου 
Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..), ειςάγοντασ τθ διακεματικι προςζγγιςθ, ο Διαγωνιςμόσ «Η 
Χρυςι τομι ςτθ ηωι μασ» αποκτά μεγαλφτερθ χρθςιμότθτα, μια και με τον τρόπο αυτό, προωκείται θ 
διαςφνδεςθ γνωςτικϊν αντικειμζνων μζςα από τισ κατάλλθλεσ προεκτάςεισ των διδαςκόμενων 
κεμάτων, θ ςφαιρικι ανάλυςθ βαςικϊν εννοιϊν και προβάλλεται θ παράμετροσ τθσ διακεματικισ 
προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ ςτθ ςχολικι πράξθ, διαδικαςία που ενιςχφει γενικότερα τθ γενικι παιδεία. 
Επιπλζον αποτελεί ζνα τομζα δράςθσ που ςυναρμόηεται πλιρωσ με τθ διακεματικι προςζγγιςθ των 
εννοιϊν.  

3. κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι (α) να αναδείξει τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ Χρυςι Σομι ςτθ Φφςθ 
και ςτθ ηωι μασ (β) θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθ μελζτθ του περιεχομζνου των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Σζχνθσ, (γ) θ προςφορά ευκαιριϊν για τθν κατανόθςθ και εφαρμογι των 
φυςικϊν νόμων και αρχϊν, (δ) θ ανάπτυξθ άμιλλασ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν και (ε) θ ενίςχυςθ των 
τθσ δθμιουργικότθτασ ςτα ςχολεία.  Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ παρατθρϊντασ τθ φφςθ και 
εναρμονιηόμενοι με αυτι να υλοποιιςουν μοναδικζσ καταςκευζσ, μουςικζσ και ηωγραφικζσ 
ςυνκζςεισ, να ανακαλφψουν φαινόμενα ι ςχθματιςμοφσ, να φωτογραφίςουν ι να βιντεοςκοπιςουν 
τθν ανάδυςθ  τθσ χρυςισ τομισ ςαν διαδικαςία αειφορικισ ανάπτυξθσ. Προωκείται θ διαςφνδεςθ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων μζςα από τισ κατάλλθλεσ προεκτάςεισ των διδαςκόμενων κεμάτων, θ 
ςφαιρικι ανάλυςθ βαςικϊν εννοιϊν και προβάλλεται θ παράμετροσ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ 
τθσ γνϊςθσ ςτθ ςχολικι πράξθ, διαδικαςία που ενιςχφει γενικότερα τθ γενικι παιδεία. Επιπλζον 
αποτελεί ζνα τομζα δράςθσ που ςυναρμόηεται πλιρωσ με   τθ διακεματικι προςζγγιςθ. 

4. Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ τθσ    ,     και Γ’ Γυμναςίου.  

5. τον διαγωνιςμό  μποροφν να λάβουν μζροσ μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν από το ίδιο 
χολείο απαιτείται όμωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων για τθ ςυμμετοχι τουσ.  Σο 
περιεχόμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ δθμιουργία μιασ καταςκευισ ι μιασ  ηωγραφικισ δθμιουργίασ, 
αφίςασ/κολάη/φωτογραφίασ, ( ςε αρχείο jpg ι pdf) ι δθμιουργία μιασ εφαρμογισ    ι θ ςυγγραφι 
κειμζνου – ποιιματοσ ( αρχείο word ) ι δθμιουργία βίντεο (αρχείο ΜΡ4) ι μουςικισ ςφνκεςθσ (αρχείο 
ΜΡ3). Επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ για τουσ κθδεμόνεσ  

6. Οι διαγωνιηόμενοι κατά τθν παρουςίαςθ των εν λόγω δθμιουργιϊν κα πρζπει να ςυνδζουν τθ λει-
τουργία τουσ ι γενικότερα το περιεχόμενό τουσ με τθ χρυςι τομι. Κάκε ζργο κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από ζνα ολιγοςζλιδο ζντυπο ςτο οποίο κα περιγράφεται το ςκεπτικό τθσ δθμιουργίασ 

κακϊσ και πϊσ αναδεικνφεται θ χρυςι τομι μζςα ςτο ζργο τουσ.  

7. Οι μακθτζσ/τριεσ που κα διαγωνιςτοφν μποροφν να ηθτιςουν τθ ςυνδρομι και τθ βοικεια των 
κακθγθτϊν,-τριϊν των ςχολείων τουσ, κα ζχουν όμωσ τθν ουςιαςτικι ςυνδρομι και υποςτιριξθ τθσ 
οργανωτικισ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ βιβλιογραφία αλλά και κακοδιγθςθ για τθν 
αναγνϊριςθ και υλοποίθςθ τθσ χρυςισ τομισ.Πλθροφορίεσ για τθ Χρυςι Σομι, τον αρικμό Φ και τθν 

ακολουκία Fibonacci μποροφν να βροφν ςτον ςφνδεςμο Χρυςθ Σομθ και ακολουιία 
Fibonacci.pdf 

8. Οι ςχολικζσ μονάδεσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα ενθμερωκοφν μετά τθν ζναρξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον υποβαλλόμενο προσ ζγκριςθ μακθτικό 
διαγωνιςμό μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. υγκεκριμζνα, οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων 
κα λάβουν τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αίτθςθ ςυμμετοχισ όπου κα ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία 
των μακθτϊν που κα εκπροςωπιςουν το ςχολείο, κακϊσ και ζντυπο ςυγκατάκεςθσ των γονζων των 
μακθτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο μακθτικό διαγωνιςμό, ςτο οποίο κα αποδζχονται τθ ςυμμετοχι 
του παιδιοφ τουσ ςτον διαγωνιςμό και τθν ζκκεςθ των ζργων τουσ.  

9. Οι διευκυντζσ ι οι εκπαιδευτικοί ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν επίςθμθ προκιρυξθ του 
μακθτικοφ διαγωνιςμοφ κα πρζπει να αποςτείλουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο μακθτικό 

https://drive.google.com/file/d/1g5qJHdjH12EOIQz732QGMIfwmJU7hXa0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5qJHdjH12EOIQz732QGMIfwmJU7hXa0/view?usp=sharing


διαγωνιςμό μαηί με τα ζντυπα ςυγκατάκεςθσ των γονζων. Οι μαιητέσ ια απαςχοληιοφν με την 
προετοιμαςία των έργων εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Οι διευκυντζσ αναλαμβάνουν τθν 
αποςτολι των ζργων ςτο Πρότυπο Γυμνάςιο Ηρακλείου. Η υποβολι τθσ ςυμμετοχισ του ςχολείου 
προχποκζτει αποδοχι των όρων του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ  που 
κα αποςταλεί ςτα ςχολεία, και μπορεί να γίνει με αποςτολι του θλεκτρονικοφ αρχείου του 
ζργου/ζργων που κα προκρίνει το κάκε ςχολείο  ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
golden1618tomi@gmail.com  Ο φάκελοσ ςυμμετοχθσ του ςχολείου  κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 . Ονομαςία ςχολείου, διεφκυνςθ, τθλζφωνο. 

 . Όνομα Διευκυντι, Τπεφκυνου Προγράμματοσ και των εκπαιδευτικϊν που ςυνζβαλαν ςτο ζργο. 

Γ. Σα ονόματα και τθν τάξθ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν. 

Δ. Σο ζργο ωσ εξισ: 

~  φίςα/κολάη/φωτογραφία: ςε αρχείο jpg ι pdf 

~Δθμιουργία μιασ εφαρμογισ 

~Κείμενο : ςε αρχείο word 

~  ίντεο: ςε αρχείο ΜΡ4     

~ Μουςικι ςφνκεςθ: ςε αρχείο ΜΡ3 

Ε. Φωτοτυπία των ςυμπλθρωμζνων και υπογεγραμμζνων από γονείσ εγγράφων 

Ζ. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων ορίηεται  θ 14  πριλίου 2022 

Η.  Όςοι μακθτζσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να το δθλϊςουν ςτον κακθγθτι/-
τρια του ςχολείου τουσ μζχρι τθν Παραςκευι 28 Ιανουαρίου 2022. Οι κακθγθτζσ /κακθγιτριεσ 
παρακαλοφνται να μασ ςτείλουν,ςυμπλθρϊνοντασ κατά προτίμθςθ τθ φόρμα που υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ 
https://forms.gle/MicukDyNWtDkBzWd8 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων, τα τζςςερα (4) μζλθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ,  των 
ζργων κα κλθκοφν να βακμολογιςουν τα ζργα. Κατά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκοφν υπόψθ θ τιρθςθ των 
προαναφερκζντων προδιαγραφϊν των ζργων, ενϊ θ διάκριςθ των καλφτερων ζργων (οκτϊ (8)) κα γίνει με βάςθ 
τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ: 

 περιεχόμενο του ζργου, 

 αιςκθτικό αποτζλεςμα, 

 αυκεντικότθτα, 

 δθμιουργικότθτα, 

 πρωτοτυπία, 

 αρτιότθτα παρουςίαςθσ. 

Σο Πρότυπο Γυμνάςιο Ηρακλείου αναλαμβάνει όλθ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ 
διαςφαλίηοντασ τα προςωπικά δεδομζνα και τα πνευματικά δικαιϊματα των δθμιουργϊν, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςίασ.Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο 
golden1680tomi@gmail.com 

Η Διευκφντρια  

Μαρία Πολυχρονάκθ 

 

mailto:golden1618tomi@gmail.com
https://forms.gle/MicukDyNWtDkBzWd8
mailto:golden1680tomi@gmail.com

