
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Στο Γυμνάσιο Μαλίων, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στις 9:00 π.μ., θα 

διεξαχθεί ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» στον οποίο 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ 

Λυκείου.  

Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος 

εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 

εκατομμυρίων μαθητών από 52 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον 

διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007. 

Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις 

μαθηματικών 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 αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού. Όλοι οι 

μαθητές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση 

συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους παίρνει επιπρόσθετα 

συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του. 

Για εγγραφή στο διαγωνισμό απαιτείται η καταβολή 12,5 ευρώ. Το ποσό 

αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι 

συμμετέχοντες και τα βραβεία των διακριθέντων. 

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση στο Γυμνάσιο Μαλίων μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, ώρες 

λειτουργίας του σχολείου (8 π.μ. – 2 μ.μ.). 

Υπεύθυνοι του διαγωνισμού:  Κουτάντος Γιάννης,   ΠΕ03 
                                                         Ροβίθη Ευδοξία,  ΠΕ03 
 
(Ιστοσελίδα του διαγωνισμού : http://www.kangaroo.gr) 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους 

του διαγωνισμού στο τηλέφωνο του σχολείου : 2897031471 ή στα κινητά των 

υπεύθυνων : 6974555451, 6977750343 

 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου 

Μαλίων: http://gym-malion.ira.sch.gr  

Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής 

http://www.kangaroo.gr/
http://gym-malion.ira.sch.gr/


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ……………………………………………………………………….. κηδεμόνας 

του/της μαθητή/τριας, που τα στοιχεία του/της αναγράφονται παρακάτω, επιθυμώ τη 

συμμετοχή του/της στον Μαθηματικό διαγωνισμό «Καγκουρώ» που θα διεξαχθεί στο Γυμνάσιο 

Μαλίων το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στις 9:00 π.μ.. Για το σκοπό αυτό καταβάλω και το ποσό 

των 12,5 ευρώ που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ   

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Γ. ΛΥΚΕΙΟ, ΕΠΑΛ (Διαγράψτε κατάλληλα) 

ΤΑΞΗ Α,      Β,      Γ (Διαγράψτε κατάλληλα) 

ΣΧΟΛΕΙΟ   

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

 

 

 Μάλια,    ……. / …. / 2017 

Ο Αιτών/ουσα 

 

(Υπογραφή, όνομα) 


