ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
www.kangaroo.gr
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
Το 2021 ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 το πρωί. Η διάρκειά
του θα είναι 2 ώρες.
Κέντρα Εξέτασης
Οποιοδήποτε Σχολείο επιθυμεί, μπορεί να γίνει «Κέντρο Εξέτασης» του διαγωνισμού. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να συμπληρωθεί το έντυπο "Δήλωση Συμμετοχής Σχολείου". Για τα σχολεία που
ήδη έχουν διατελέσει ως «Κέντρα Εξέτασης», δεν χρειάζεται νέο έντυπο καθώς αρκεί το
προηγούμενο.
Παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία στη "Δήλωση Συμμετοχής
Σχολείου", γιατί στην δηλωθείσα διεύθυνση θα αποσταλούν τα θέματα, τα «φύλλα απαντήσεων»,
το πρόχειρο χαρτί για χρήση των μαθητών, τα δώρα και τα βραβεία των διαγωνιζομένων. Ας
σημειωθεί ότι τα θέματα του διαγωνισμού αποστέλλονται σε έντυπη μορφή και σε ικανό αριθμό
ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η φωτοτύπηση θεμάτων την τελευταία στιγμή, στα
Κέντρα Εξέτασης.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, για επείγουσες περιπτώσεις, να γνωρίζουμε ένα κινητό τηλέφωνο είτε του
Υπεύθυνου Εξέτασης είτε του Διευθυντή του Σχολείου. Επίσης είναι σημαντικό ο Υπεύθυνος
Εξέτασης να έχει ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και να την παρακολουθεί τακτικά, γιατί
μέσω αυτής θα ενημερώνεται για τη πορεία της διοργάνωσης.
Ένα Κέντρο Εξέτασης δηλώνει αν δέχεται μαθητές από άλλα Σχολεία (στα οποία δεν θα
διενεργηθεί ο διαγωνισμός) καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας των διαγωνιζόμενων μαθητών με το
Κέντρο Εξέτασης. Οι πληροφορίες αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
Επίσης, ένα Κέντρο Εξέτασης μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένους όρους όσον αφορά τους
εξωτερικούς μαθητές (π.χ. κατά πόσο το Κέντρο επιθυμεί περιορισμό στον αριθμό των εξωτερικών
μαθητών ή απαιτεί την εγγραφή τους πριν από κάποια ημερομηνία). Διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές
στον διαγωνισμό γίνονται απευθείας στα Κέντρα Εξέτασης.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Παράλληλα, τα Κέντρα
Εξέτασης λαμβάνουν κατάλογο με την βαθμολογία όλων των μαθητών (διακριθέντων ή μη) που
διαγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο Κέντρο και αναλυτική βαθμολογία για κάθε μαθητού χωριστά. Οι
διακριθέντες εξωτερικοί μαθητές θα ενημερωθούν (μόνο) από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για
την επιτυχία τους και οφείλουν να μεριμνήσουν οι ίδιοι ώστε να παραλάβουν τα δώρα τους από το
Κέντρο Εξέτασης. Με άλλα λόγια, ο Υπεύθυνος Εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένος να αναζητεί
τους διακριθέντες μαθητές που δεν είναι από το Σχολείο του.
Εγγραφές μαθητών
Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου. Ένας μαθητής θεωρείται ότι έχει εγγραφεί μόνο όταν
έχει πληρώσει τη συνδρομή του, η οποία είναι 12,5 €. Περί τις τρεις εβδομάδες πριν τον
διαγωνισμό ο Υπεύθυνος Εξέτασης συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στο «Καγκουρό» την
κατάσταση με τους μέχρι τότε εγγεγραμμένους μαθητές στο Κέντρο του (το σχετικό έντυπο Excel
υπάρχει στην ιστοσελίδα μας). Ένα Κέντρο Εξέτασης μπορεί να δέχεται εγγραφές, εάν το επιθυμεί,
ακόμα και την τελευταία στιγμή.
Συνιστάται οι Υπεύθυνοι Εξέτασης να προτρέπουν τους μαθητές να εγγράφονται νωρίς και
ειδικότερα το αργότερο τρεις βδομάδες πριν το διαγωνισμό. Τα πλεονεκτήματα είναι
για τους μαθητές: οι εγγεγραμμένοι έγκαιρα θα παραλάβουν τα δώρα τους αμέσως μετά
τη διενέργεια του διαγωνισμού (μόλις παραδώσουν το γραπτό τους), ενώ οι υπόλοιποι
θα τα παραλάβουν αργότερα (θα σταλούν στο Κέντρο Εξέτασης μαζί με τα βραβεία των
διακριθέντων). Ας σημειωθεί ότι κανείς δεν θα χάσει τα δώρα του, όσο αργά και αν
εγγραφεί.

για τους Υπεύθυνους Εξέτασης: Γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον αριθμό των
συμμετεχόντων και επομένως μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το διαγωνισμό με το
να βρουν κατάλληλες αίθουσες επιτηρητές κλπ. Επίσης θα παραλάβουν από τους
Διοργανωτές ικανό αριθμό θεμάτων, φύλλων απαντήσεων και προχείρων, ώστε να μη
χρειαστεί να τρέχουν τελευταία στιγμή. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι γνωστός
στους Διοργανωτές από νωρίς, έστω κατά προσέγγιση, τότε οι Υπεύθυνοι Εξέτασης δεν
θα χρειαστεί να βγάλουν καμία φωτοτυπία ούτε να έχουν πρόχειρα για τους
διαγωνιζόμενους.
Ακύρωση εγγραφής
Μαθητές που θα εγγραφούν (δηλαδή έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους) και αργότερα αλλάξουν
γνώμη, μπορούν να ζητήσουν να ακυρωθεί η εγγραφή τους. Όμως πρέπει να το ζητήσουν μέχρι
την στιγμή που ο Υπεύθυνος Εξέτασης θα μας ενημερώσει (τρεις εβδομάδες πριν από τον
διαγωνισμό) για το πλήθος των εγγεγραμμένων μαθητών στο Κέντρο του. Στην περίπτωση αυτή
όσοι ακυρώσουν την εγγραφή τους θα πάρουν πίσω όλα τα χρήματα που έχουν καταβάλει.
Δυστυχώς δεν μπορούν αργότερα να γίνουν δεκτές άλλες ακυρώσεις διότι α) εκδίδεται απόδειξη
της Εφορίας η οποία περιέχει ΦΠΑ το οποίο χρεώνεται στο «Καγκουρό» και β) τα δώρα των
μαθητών είναι καθοδόν.
Μαθητές που εγγράφονται αλλά δεν συμμετέχουν στην εξέταση
Μαθητές που θα εγγραφούν, αλλά τελικά δεν συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για οποιοδήποτε
λόγο, θα πάρουν όλα τα δώρα που δικαιούνται οι συμμετέχοντες, εκτός από τη Βεβαίωση
Συμμετοχής.
Καθήκοντα του Υπεύθυνου Εξέτασης
1) Ενημερώνει τους μαθητές για τον διαγωνισμό. Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr, αλλά ο Υπεύθυνος Εξέτασης επιλύει τις απορίες
που μπορεί να έχουν οι μαθητές.
2) Εγγράφει τους μαθητές στον διαγωνισμό και συλλέγει το ποσό των 12,5 ευρώ της
συμμετοχής (εκδίδεται νομότυπη απόδειξη από το «Καγκουρό»). Επίσης, σε κάθε μαθητή που
εγγράφεται δίνει και ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος μπορεί να είναι αύξοντας αριθμός της
κατάστασης (και δεν έχει σχέση με άλλα Εξεταστικά Κέντρα). Τον μοναδικό αυτό αριθμό οι μαθητές
τον αναγράφουν στο «φύλλο απαντήσεων» κατά την έναρξη του διαγωνισμού.
3) Τρεις εβδομάδες πριν από τον διαγωνισμό, περί την 23η Απριλίου 2021, αποστέλλει στο
«Καγκουρό» συμπληρωμένη την κατάσταση των μέχρι εκείνη την στιγμή εγγεγραμμένων μαθητών.
Για τους μαθητές αυτούς θα σταλούν τα θέματα σε έντυπη μορφή, τα φύλλα απαντήσεων, τα
πρόχειρα και τα δώρα τους. Η ιδέα είναι να υπάρχουν όλα αυτά στα Κέντρα Εξέτασης λίγες μέρες
πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Για τυχόν μαθητές που θα εγγραφούν αργότερα, το
«Καγκουρό» στέλνει περισσότερα αντίτυπα των θεμάτων για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση.
Ωστόσο ο Υπεύθυνος Εξέτασης πρέπει να είναι διατεθειμένος να φωτοτυπήσει θέματα και να
εφοδιάσει με πρόχειρα τους υπεράριθμους, στη περίπτωση που δεν επαρκέσουν αυτά που θα
στείλουμε. Επομένως είναι χρήσιμο ο Υπεύθυνος Εξέτασης να έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή ή σε
φωτοτυπικό για να αναπαράγει τα θέματα, αν χρειαστεί.
α) Δίνει στους Επιτηρητές την αμοιβή που τους αναλογεί και στέλνει ηλεκτρονικά στο
kangaroohellas@gmail.com το έντυπο Στοιχεία Επιτηρητών. Στο τελευταίο αναγράφονται τα
ονόματα και οι διευθύνσεις των Επιτηρητών καθώς και τα ποσά που εισέπραξαν (για να τους
σταλεί βεβαίωση για την Εφορία).
β) Συμπληρώνει το έντυπο Λογιστική Εκκαθάριση και το στέλνει ηλεκτρονικά στο
kangaroohellas@gmail.com.
4) Μετά τον Διαγωνισμό καταθέτει στον λογαριασμό του «Καγκουρό» το ποσό των
συνδρομών των διαγωνιζομένων, αφού αφαιρέσει την αμοιβή του και των επιτηρητών, καθώς και
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τα υπόλοιπα έξοδα, όπως ταχυδρομικά, αν υπάρχουν. Ο αριθμός λογαριασμού του «Καγκουρό»
είναι:
Εθνική Τράπεζα IBAN GR3101101800000018000410508
Δικαιούχος: Λάμπρου Φίλιππος
5) Όταν παραλάβει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ο Υπεύθυνος Εξέτασης, ενημερώνει
τους μαθητές του Σχολείου του για τα αποτελέσματα. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα των
διακριθέντων μαθητών εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr. Επίσης ο Υπεύθυνος
Εξέτασης ενημερώνει τους διακριθέντες για την επίδοσή τους και τους μοιράζει τα βραβεία που
δικαιούνται (ένας στους έξι μαθητές βραβεύεται). Ας σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού έρχονται σε αναλυτική μορφή, τόσο χωριστά για κάθε μαθητή όσο και συγκεντρωτικά
για όλο το Σχολείο. Επίσης ο μαθητής, μαζί με την βαθμολογία του, παίρνει σε ηλεκτρονική μορφή
αντίγραφο των απαντήσεων που έδωσε και μια μικρή ανάλυση της βαθμολογίας του.
Αποζημίωση Υπεύθυνου Εξέτασης και επιτηρητών
Για τον Υπεύθυνο Εξέτασης και τους Επιτηρητές προβλέπεται συμβολική αμοιβή. Αυτή ανέρχεται
σε 1,5 ευρώ καθαρά, για τον κάθε μαθητή που διαγωνίζεται στο Σχολείο τους. Στην περίπτωση
που υπάρχουν περισσότεροι από ένας Επιτηρητές, ο Υπεύθυνος Εξέτασης διανέμει στους
συνεργάτες του, κατά την κρίση και ανάλογα με την προσφορά του καθενός, το συνολικό ποσό της
αμοιβής (1,5 ευρώ καθαρά ανά μαθητή). Για το ποσό αυτό θα εκδοθεί απόδειξη για την Εφορία (οι
κρατήσεις βαρύνουν το «Καγκουρό»).
Εκτός από την συμβολική αμοιβή, ο Υπεύθυνος Εξέτασης και όλοι οι Επιτηρητές λαμβάνουν και τα
δώρα που δικαιούνται οι διαγωνιζόμενοι (βιβλίο, κ.α) καθώς και κάποια από τα βραβεία των
διακριθέντων.
Μορφή των θεμάτων
Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεμάτων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Αυτά είναι ως εξής:
Επίπεδο Β΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου,
Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου.
Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.
Με άλλα λόγια, θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα, οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού. Όμοια,
θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, κλπ. Όλα τα θέματα
μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.
Για τους μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 21 ερωτήσεις, για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄
τάξης Δημοτικού υπάρχουν 24 ερωτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 30. Δεν χρειάζεται να
απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το Καγκουρό δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει
βαθμολογική βάση. Το Καγκουρό είναι διαγωνισμός: σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει
κανείς σωστά, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευθεί.
Τα θέματα είναι γενικά βατά. Τα πρώτα δέκα (επτά στην περίπτωση Β Δημοτικού, οκτώ στην
περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι πολύ εύκολα, τα επόμενα δέκα (επτά στην περίπτωση Β
Δημοτικού, οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι αρκετά εύκολα, και τα τελευταία δέκα
(επτά στην περίπτωση Β Δημοτικού, οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι
δυσκολότερα, χωρίς όμως να είναι δύσκολα.
Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις
οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή. Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα
με την δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος
απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση
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δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι. Αν σε μια ερώτηση
έχουν σημειωθεί δύο ή περισσότερες απαντήσεις, τότε δεν βαθμολογείται, δηλαδή ούτε
προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.
Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: kangaroohellas@gmail.com
Διεύθυνση: ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, Πάροδος Σπ. Μουστακλή, 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα: 6984788278 (προτιμώμενο) 2810-238179, 2810-393829,
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