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    ΘΕΜΑ: Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» 2009 

     Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» διενεργείται σε 42 χώρες με 

τη συμμετοχή 5.000.000 μαθητών. Από το 2007 συμμετέχει  στο διαγωνισμό και η 

Ελλάδα.

     Η «Καγκουρό Ελλάς» διοργανώνει το Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό» σε 

συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Η φιλοσοφία του διαγωνισμού 

βασίζεται  στην  αρχή  ότι  τα  μαθηματικά  πέραν  του  στενού  χαρακτήρα  τους  ως 

γνωστικού αντικειμένου, αποτελούν ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης που υποβοηθά 

τη σφαιρική ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών. Ως εκ 

τούτου,  ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  των  σύγχρονων  εκπαιδευτικών 

συστημάτων  οφείλει  να  είναι  η  ενθάρρυνση  των  μαθητών  να  ασχοληθούν 

συστηματικότερα  με  τα  μαθηματικά  και  η  προαγωγή  της  μαθηματικής  παιδείας 

γενικότερα. 

• Ο Διαγωνισμός 2009 θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2009, ημέρα Σάββατο και 

ώρα 9:00.

Nα διατηρηθεί μέχρι................

Βαθμός Ασφαλείας ...................

Μαρούσι,               09-02-2009
Αριθ. Πρωτ               14687/Γ2
Βαθ. Προτερ. ...........................

  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας
      & Δ/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
  2. Διευθύνσεις και Γραφεία Π/θμιας &  
      Δ/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
  3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
  4. Δημοτικά, Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια 

όλης της χώρας (μέσω
      των Δ/νσεων και Γραφείων Π/θμιας & Δ/

θμιας Εκπ/σης). 

 ΠΡΟΣ: 

Καγκουρό Ελλάς
Κ. Καρυωτάκη 48
71409 Ηράκλειο

Υπόψη κ. Μιχαήλ Λάμπρου

ΚΟΙΝ:



• Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Γ΄ 

Δημοτικού έως την Γ΄ Λυκείου, επιλύοντας ασκήσεις που αντιστοιχούν στο 

γνωστικό και αντιληπτικό τους επίπεδο. Οι ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίζονται 

δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών ούτε 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 αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα 

του διαγωνισμού.

   Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται 

στην ιστοσελίδα:  www  .  kangaroo  .  gr    . 

   Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

  Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
• Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Τμήμα Α΄
• Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α΄  

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

http://www.kangaroo.gr/

