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Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

  
Ακινα, 21-12-2012 
 

Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/859/  162470/Γ1 
 

  
Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πλθροφορίεσ :  . Λαπατά 
Σθλζφωνο : 210 344 2247 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ 
                      τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
                  2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ & 
                      Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ 
                      (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Εκπ/ςθσ ) 
                  3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμοτ. Εκπ/ςθσ   
                       (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
                  4. Δ/νςεισ  Π.Ε  τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
                  5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. χολεία τθσ     
                      χϊρασ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)          

  

KOIN.:  Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία 

                   Πανεπιςτθμίου (Ελ. Βενιηζλου) 34 
                   10 679  Ακινα 

 

  
ΘΕΜΑ : Διεξαγωγι 7ου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ ςτα Μακθματικά για μακθτζσ Δθμοτικοφ χολείου 
«Παιχνίδι και Μακθματικά» τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία, ςτο πλαίςιο του περιοδικοφ « Ο Μικρόσ 
Ευκλείδθσ» που εκδίδει, διοργανϊνει τον 7ο  Μακθτικό Διαγωνιςμό ςτα Μακθματικά, «Παιχνίδι και 
Μακθματικά» για μακθτζσ Δθμοτικοφ.  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί υπό τθν αιγίδα του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  ςτισ 5 Απριλίου 2013, θμζρα Παραςκευι, για 
τουσ μακθτζσ των Ε' και Σ' τάξεων, κατά τισ ϊρεσ 08: 15 ζωσ 10: 15, με ςχετικι τροποποίθςθ του 
ωρολογίου προγράμματοσ. 
Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και μποροφν να λάβουν μζροσ μακθτζσ από όλα τα 
Δθμοτικά χολεία τθσ χϊρασ. 
Ο παιδαγωγικόσ ςκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι : 

 να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι τα μακθματικά κρφβουν ομορφιά και προςφζρουν πολλζσ 
δυνατότθτεσ ςτθ ηωι μασ, 

 να εκτιμιςουν τθ χριςθ των μακθματικϊν ςε πολλζσ εφαρμογζσ, 

 να χρθςιμοποιιςουν τθ μακθματικι τουσ ςκζψθ ςε ευχάριςτα και ζξυπνα προβλιματα. 
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Οριςμζνα από τα ερωτιματα -δραςτθριότθτεσ που κα περιζχει ο διαγωνιςμόσ κα δοκοφν ωσ παιχνίδι, ςτο 
οποίο οι μακθτζσ κα κλθκοφν να ςυμπλθρϊςουν κάποια κενά ι να ςχεδιάςουν κάτι, ωσ απάντθςθ. Επίςθσ, 
οριςμζνα ερωτιματα κα απαιτοφν τον υπολογιςμό τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ. 
Παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Π.Ε. να ςυνεργαςτοφν με τθν Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία ϊςτε να 
ςυγκροτιςουν τοπικζσ επιτροπζσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Οι απαντιςεισ των 
μακθτϊν κάκε εξεταςτικοφ κζντρου κα αποςτζλλονται ςτθν επιτροπι διαγωνιςμϊν τθσ Ε.Μ.Ε, ςτθν Ακινα, 
βακμολογθμζνεσ ι μθ. Ειδικότερα, για τουσ Ν. Αττικισ, Δράμασ, Ευρυτανίασ, Ζακφνκου, Θεςπρωτίασ, 
Κεφαλλθνίασ, Κυκλάδων, Λευκάδασ, Ξάνκθσ, Πρζβεηασ, Ρεκφμνου, άμου, Φλώρινασ και Φωκίδασ 
παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Π.Ε να αποςτείλουν τα γραπτά ςτα γραφεία τθσ ΕΜΕ ςτθν Ακινα 
*Πανεπιςτθμίου (Ελευκερίου Βενιηζλου)34, 106 79 Ακινα+. 
 Σα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κα κοινοποιθκοφν ςτα παραρτιματα τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ 
Εταιρείασ και ςτισ Δ/νςεισ Π.Ε., προκειμζνου να βραβευκοφν οι μακθτζσ που κα διακρικοφν. Η Ε.Μ.Ε. 
προτείνει να βραβευκεί από κάκε ςχολείο και τάξθ και τμιμα τουλάχιςτον ζνασ μακθτισ.  
Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ κα αποςταλοφν από τθν Ελλθνικι Μακθματικι 
Εταιρία, ςτισ Διευκφνςεισ Π.Ε, κακϊσ και ςτα Δθμοτικά χολεία όλθσ τθσ χϊρασ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ, παρακαλείςτε όπωσ 
απευκφνεςτε ςτα τθλζφωνα: 210-3616532, 210-3617784, Fax: 210-3641025 ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ: www.hms.gr και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@hms.gr. 

 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
 

         ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
 
Εςωτερικι Διανομι:  
Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 
Tμιμα Γ’    


