ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι διεθνής εκπαιδευτικός
διασκεδαστικός διαγωνισμός με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 52
χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει από τον Μάρτιο του 2007.
Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό. Η διοργάνωση γίνεται με την συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης
Μαθηματικών.
Στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την
Γ΄ Λυκείου. Ο κάθε μαθητής γράφει σε θέματα αντίστοιχα στο επίπεδο της
τάξης του. Ο διαγωνισμός στηρίζεται στο ότι τα μαθηματικά είναι κουλτούρα, η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους.
Και, επειδή καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε
λίγους.
Τα θέματα δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα
μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να τα
αντιμετωπίσει κανείς. Διακρίνονται σε 6 Επίπεδα:
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Η μορφή των θεμάτων είναι πολλαπλής επιλογής. Αποτελούνται από 21 Ερωτήσεις της Β΄ τάξεως Δημοτικού, από
24 Ερωτήσεις για το Επίπεδο 1 και από 30 Ερωτήσεις για τα υπόλοιπα 4 επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα κλιμακώνονται σε
τρεις βαθμίδες δυσκολίας (με ίσο πλήθος ερωτήσεων η κάθε μία): εύκολα, μέτρια, δύσκολα.
Θέματα παλαιοτέρων ετών θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://www.elp.gr στον σύνδεσμο
του «Καγκουρό». Μπορείτε να τα «κατεβάσετε» και να ασχοληθείτε για να εξοικειωθείτε με την νοοτροπία του
Διαγωνισμού.
Βαθμολόγηση: Σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις, από τις οποίες ακριβώς μία είναι σωστή. Η κάθε
σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με την δυσκολία της. Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας
πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση ή έχουν σημειωθεί
δύο ή περισσότερες απαντήσεις,, τότε δεν βαθμολογείται, δηλαδή ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.
Εφέτος ο διαγωνισμός Καγκουρό θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαρ 2017 στις 09.00 το πρωί. Διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.
Ένα από τα Κέντρα Εξέτασης του Διαγωνισμού είναι και το Γυμνάσιο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», στο Μαρούσι, ΚΑΝΑΡΗ 9 &
ΣΥΓΓΡΟΥ, τηλ. 2108024125, εσωτ. 5. Δηλώσεις συμμετοχής & συνδρομές συγκεντρώνονται εκεί στις ώρες λειτουργίας του
Σχολείου, 08:30 – 13:30.
Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6936711941, e-mail: kangouroelp@elp.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, λαμβάνουν δώρα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και βεβαίωση
συμμετοχής. Επιπλέον, όσοι διακρίνονται (περίπου ένας στους έξι διαγωνιζόμενους) παίρνουν επιπρόσθετα
συμβολικά βραβεία.
Για εγγραφή στο διαγωνισμό απαιτείται συνδρομή 12,50 €. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα
δώρα των συμμετεχόντων και τα βραβεία των διακριθέντων. Κατά την εγγραφή χορηγείται πρόχειρη, απόδειξη.
Απόδειξη ταμειακής μηχανής θα δοθεί μαζί με τα δώρα. Αν κάποιος δεν μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό,
ενώ πλήρωσε την συνδρομή του, θα παραλάβει τα δώρα, χωρίς τη βεβαίωση συμμετοχής.
Αν και δεν υπάρχει προθεσμία εγγραφής, όσοι εγγραφούν μέχρι την Τρίτη 28 Φεβ 2017, παραλαμβάνουν τα δώρα
τους την ημέρα του διαγωνισμού και διευκολύνουν την διοργάνωση του διαγωνισμού στο Εξεταστικό μας Κέντρο.
Τα Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» παρέχουν υποτροφία 30% επί των διδάκτρων για τους εξαιρετικώς
διακριθέντες μαθητές στις τάξεις Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Γυμνασίου και 50% για τον πρώτο από τους αρίστους
(βαθμολογία από 85% & πάνω) κάθε επιπέδου των άλλων Σχολείων Αττικής, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Οι
υποτροφίες ισχύουν μέχρι ν’ αποφοιτήσουν οι μαθητές από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφ’ όσον διατηρήσουν άριστη
επίδοση και ήθος.
Αποτελέσματα θα έχουμε λίγες βδομάδες μετά τον διαγωνισμό.
Περιμένουμε τις δηλώσεις Σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Κανάρη 9 & Συγγρού, τηλ. 2108024125 (εσωτ. 5) - http://www.elp.gr , e-mail: marousig@elp.gr

