
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«Η Χρυσθ Σομθ στη ζωθ μας» 

Σο Πρότυπο Γυμνάςιο Ηρακλείου προκθρφςςει για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 τον 2 ο 

Πανελλινιο Διαγωνιςμό «Η Χρυςι τομι ςτθ ηωι μασ» μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν των 

Γυμναςίων τθσ χϊρασ. Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ, 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, αφοφ 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. κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι (α) να αναδείξει τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ 

Χρυςι Σομι ςτθ Φφςθ και ςτθ ηωι μασ (β) τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν 

για τθ μελζτθ του περιεχομζνου των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Σζχνθσ, (γ) τθν προςφορά 

ευκαιριϊν για τθν κατανόθςθ και εφαρμογι των φυςικϊν νόμων και αρχϊν, (δ) τθν 

ανάπτυξθ άμιλλασ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν και (ε) τθν ενίςχυςθ 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.Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε 

μακθτζσ/τριεσ τθσ Α, Β και Γ’ Γυμναςίου. τον διαγωνιςμό μποροφν να λά`βουν 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 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. 

1. 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. 

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. 

2. 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 διαγωνιςμό μαηί με τα ζντυπα ςυγκατάκεςθσ των γονζων. Οι 

μακθτζσ κααπαςχολθκοφν με τθν προετοιμαςία των ζργων 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 olden1618tomi@gmail.com 

Ο φάκελοσ ςυμμετοχισ του ςχολείου κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

Α. Ονομαςία ςχολείου, διεφκυνςθ, τθλζφωνο. 

Β. 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: 

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

~Δθμιουργία μιασ εφαρμογισ 

~Κείμενο : ςε αρχείο pdf 

~ Βίντεο: 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 Απριλίου 2023 

Η. Όςοι μακθτζσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να το δθλϊςουν 

ςτον κακθγθτι/-τρια του ςχολείου τουσ μζχρι τθ Δευτζρα 28 Νοεμβρίου 2022. Οι 

κακθγθτζσ /κακθγιτριεσ παρακαλοφνται να μασ ςτείλουν τισ αιτιςεισ, ςυμπλθρϊνοντασ 

κατά προτίμθςθ τθ φόρμα που υπάρχει 

ςτθ διεφκυνςθ https://forms.gle/MicukDyNWtDkBzWd8 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων, τα 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 κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ: 

● περιεχόμενο του ζργου, 

● αιςκθτικό αποτζλεςμα, 

● αυκεντικότθτα, 

● δθμιουργικότθτα, 

● πρωτοτυπία, 

● αρτιότθτα παρουςίαςθσ. 

- Θα απονεμθκοφν βραβεία(ζντυπα) ςτα καλφτερα ζργα που ζχουν βακμολογία 85% και 

άνω και κα δθμοςιευκοφν τα διακρικζντα ζργα εφόςον υπάρχει υπεφκυνθ διλωςθ 

ςυναίνεςθσ. 

- Για τθ δθμοςίευςθ των ζργων απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ από τον/τθν 

αςκοφντα/αςκοφςα τθν επιμζλεια του μακθτι ι τθσ μακιτριασ ότι δζχεται να δθμοςιευτεί 

το ζργο του μακθτι ι τθσ μακιτριασ ςε θλεκτρονικό ι ζντυπο μζςο, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

- Δεν κα προκφψουν ζςοδα για το Πρότυπο Γυμνάςιο Ηρακλείου ι για άλλουσ από τα 

υποβλθκζντα ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ κλπ) και θ χριςθ των ζργων κα γίνει μόνο για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 

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 νομοκεςία. Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι 

διευκρίνιςθ, μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο golden1618tomi@gmail.com 

Η Διευκφντρια 

Μαρία Πολυχρονάκθ 



 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,    26-10-2022
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/132450/Δ2

                                                                                ΠΡΟΣ:
 

                                                                                                    
1. Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου

                                                                                                            Υπόψη  κ.Παναγιώτη Τουμπανιάρη
                                                                               ΚΟΙΝ:                  Mail: pantou60@gmail.com
                                                                                                  2.       Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής
                                                                                                            Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Η Χρυσή τομή στη ζωή μας»  για μαθητές/τριες 
Γυμνασίων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ.πρ. 116538/Δ2/23-09-2022  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ..

Απαντώντας στο αίτημα του Προτύπου Γυμνασίου Ηρακλείου  σχετικά με την έγκριση  του 2ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Η Χρυσή τομή στη ζωή μας» , σας ενημερώνουμε ότι, 
σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-09-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό 
διαγωνισμό, για μαθητές/τριες Γυμνασίων όλης της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις 
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές 
δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
3. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του 
ωρολογίου προγράμματος.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Σε περίπτωση που παρασχεθεί υποστηρικτικό υλικό από την οργανωτική επιτροπή προς τους 
διαγωνιζόμενους/ες ή τα συμμετέχοντα σχολεία ή εκπαιδευτικούς, αυτό να είναι επιστημονικά άρτιο 
και αναγνωρισμένο.
6. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 
λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 
αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. Π.Δ.Ε. της χώρας
2. Δ.Δ.Ε. όλης της χώρας
3. Γυμνάσια όλης της χώρας

(μέσω των αρμοδίων Δ.Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Β΄

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 
                            : Χριστοδούλου Μ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
                            : 210-34.42.242

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:pantou60@gmail.com
mailto:info@iep.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον 
(με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα 
με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
9. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών, παρά μόνο για τις ανάγκες 
δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού και αυστηρά εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του 
γονέα/κηδεμόνα.
10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
11. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή 
βράβευσης) να πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα 
που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
                  Ο εν λόγω διαγωνισμός θα υλοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28 Νοεμβρίου 2022 και οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι και τις 14 Απριλίου 2023.
              Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Προκήρυξη ή μπορείτε να επικοινωνείτε στο 
mail: golden1680tomi@gmail.com

        Συν.: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο         
                                                                                      

                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                                  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Υφυπουργού  κ.Μακρή
2.Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα                                                                
3.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                   
4.Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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