ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Jeanne d’ Arc
Ελ. Βενιζέλου 12A ‐ 18531 Πειραιάς
Τηλ: 210 4179161 Fax: 210 4128216
email: info@ellinogalliki.gr

Προς τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή του Δημοτικού
και του Γυμνασίου του σχολείου μας στον νέο πρωτότυπο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (ΕΜΕ) «Πυθαγόρας», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 9 Φεβρουαρίου
2019 από τις 9.30 έως τις 11.00.
Η πρόθεση της ΕΜΕ είναι η προώθηση μιας μαθηματικής παιδείας που δεν επικεντρώνεται στη
στείρα απομνημόνευση (για τον λόγο αυτό παρέχεται στους μαθητές την ώρα της εξέτασης και η
αντίστοιχη θεωρία). Το όλο εγχείρημα θα χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη βασικών πτυχών της
μαθηματικής σκέψης, έτσι όπως η έρευνα της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει υποδείξει και
φιλοδοξεί να αναδείξει τη συμμετοχική άμιλλα μεταξύ των μαθητών και όχι τον ανταγωνισμό. Ο σκοπός
του διαγωνισμού συμπυκνώνεται στη φράση: «Η μαθηματική σκέψη μπορεί να γίνει κτήμα όλων των
μαθητών».
Η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό όχι μόνο για τους μαθητές
και τις μαθήτριές της, αλλά και για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ευρύτερης περιοχής του
Πειραιά. Οι μαθητές της Α’ και Β΄ Γυμνασίου θα διαγωνιστούν σε κοινή ομάδα θεμάτων και ο κάθε
διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η απαιτούμενη ύλη θα
προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην Α’ τάξη του
Γυμνασίου, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις. Οι ερωτήσεις θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας,
ώστε κανένας από τους συμμετέχοντες να μην αισθανθεί απογοήτευση. Μοναδική υποχρέωση των
συμμετεχόντων (που ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική εκπαιδευτική προσφορά λόγω του μεγάλου
κύρους των περιοδικών της ΕΜΕ) είναι η ετήσια συνδρομή στο νέο περιοδικό της ΕΜΕ με τίτλο
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (κόστος 10 ευρώ).
Εφόσον επιθυμείτε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό το παιδί σας, θα χρειαστεί να
συμπληρώσετε τη δήλωση που ακολουθεί και να τη φέρετε στο σχολείο μαζί με το ποσό για τη
συνδρομή του μαθηματικού περιοδικού έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019. Για περαιτέρω
πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Αντωνία Αρμάου από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 08.00 έως 13.30 στο 210 4179161 (πληκτρολογείτε επιλογή 2: Γυμνάσιο‐Λύκειο).

Δήλωση
Ο/Η

γονέας/κηδεμόνας

....................................................................................

του/της

μαθητ........

........................................................................................................................................................................
της ..... τάξης δηλώνω ότι επιθυμώ να λάβει μέρος το παιδί μου στον διαγωνισμό «Πυθαγόρας» της
ΕΜΕ στις 9/2/2019 (9.30 – 11.00 το πρωί) στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc. Για τον λόγο αυτό
καταβάλλω το ποσό των 10 ευρώ για την ετήσια συνδρομή του ομώνυμου μαθηματικού περιοδικού.
Επιπλέον, δηλώνω πως επιτρέπω/δεν επιτρέπω* τη δημοσίευση του ονοματεπώνυμου του παιδιού
μου στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.

*Κυκλώστε την επιλογή σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Υπογραφή

