
Ο φάκελος υποψηφιότητας για τον Διαγωνισμό Σχολικών Βραβείων του 
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ θα περιλαμβάνει: 
 
1.       Τα ακριβή στοιχεία των συμμετεχόντων Μαθητών*, Καθηγητών* καθώς  

και του Σχολείου∗ που εκπροσωπούν: 
(α) για την Κονκάρδα που θα φέρουν κατά την ημέρα παρουσίασης των εργασιών & 
την απονομή των βραβείων,  
(β) για το Πιστοποιητικό Συμμετοχής που θα λάβουν καθώς και  
(γ) για μεταγενέστερη επικοινωνία μαζί τους. 

2. (α) Τις ακριβείς διαστάσεις∗ του έργου καθώς και  
(β) τις όποιες απαιτήσεις παρουσίασης.* 

3. Τον κατάλογο των υλικών∗ που χρησιμοποιήθηκαν με μια κατ’ εκτίμηση ανάλυση 
δαπανών.∗  

 
Άλλα στοιχεία που είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας: 
 
4. Στοιχεία χορηγού του έργου στην περίπτωση που υπάρχει. 
5. Ενδεχόμενες διατροφικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. 
6. Ενδεχόμενη ανάγκη συγκεκριμένης ιατρικής εγρήγορσης για κάποιον συμμετέχοντα. 
7. Οποιαδήποτε πληροφορία ή ανάγκη που θα ήταν καλό να γνωρίζουν οι διοργανωτές 

ή/και η Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
Επιπλέον Πληροφορία:  

• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν την δυνατότητα να φέρουν τα έργα τους 
στο χώρο της εκδήλωσης νωρίτερα από την 17.04.2010. 

 
 

Κριτήρια αξιολόγησης 
• Πρωτοτυπία και καινοτομία της παρουσίασης του εκθέματος. Έργα που 

υλοποιήθηκαν ειδικά για τον διαγωνισμό του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ θα τύχουν 

ευνοϊκότερης βαθμολογικής μεταχείρισης από την κριτική επιτροπή. 

• Η γνώση των επιστημονικών αρχών που διέπουν τις βασικές αρχές του πειράματος ή 

τη λειτουργία της κατασκευής. 

• Η αισθητικά προσεγμένη ποιότητα παρουσίασης του εκθέματος.

                                                 
* Πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα “Φάκελος Υποψηφιότητας”, που ακολουθεί, με τα απαραίτητα 
στοιχεία 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

1. Τα ακριβή στοιχεία των συμμετεχόντων, Καθηγητών & Μαθητών καθώς  
και του Σχολείου που εκπροσωπούν: 

 
 
Σχολείο ____________________________________________________ 

Ταχ. Διεύθυνση ______________________________________________ 

Τηλέφωνο __________________________________________________ 

FΑΧ ______________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________ 

 
Τίτλος Έργου: ________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 
 
Επιβλέπων Εκπαιδευτικός ______________________________________ 

Ειδικότητα _________________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

 

Επιβλέπων Εκπαιδευτικός ______________________________________ 

Ειδικότητα _________________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 
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Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 
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Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 

Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

 
Όνομα Μαθητή: ____________________________________________ 

Τάξη :  ___________________________________________________ 

Πατρώνυμο: _______________________________________________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Τηλ.: ____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 
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2.   (α) 
 
Ακριβείς Διαστάσεις Έργου:  Μήκος ________________________ 

     Πλάτος ________________________ 

     Ύψος   ________________________ 

Επιτραπέζιο  

Επιδαπέδιο  

(β) 

Άλλες απαιτήσεις παρουσίασης του έργου: ___________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Είδος Εργασίας: Πείραμα 

      Κατασκευή  

 
3. Κατάλογος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν με μια κατ’ εκτίμηση ανάλυση  

δαπανών. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Για τυχόν άλλα στοιχεία που είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας 

χρησιμοποιήστε επιπλέον σελίδα. 
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	Επιτραπέζιο 

