
  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νο 78                                                                                                        Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2023 

  

Θέμα : Διαγωνισμός «Πυθαγόρα» Προς τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών 
                                                                                                                                 των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού 

  

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

 Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή του σχολείου μας στον 
διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) «Πυθαγόρας», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023.  

 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 αποτελέσει για πέμπτη χρονιά εξεταστικό κέντρο του 
διαγωνισμού, όχι μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριές της αλλά και για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Οι μαθητές του Δημοτικού θα διαγωνιστούν σε διαφορετικές ομάδες ανάλογα 
με την τάξη στην οποία πηγαίνουν. Συγκεκριμένα, η 1η ομάδα καλύπτει τη Β΄ Δημοτικού, η 2η τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 
του Δημοτικού και η 3η ομάδα θα καλύπτει τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να 
απαντήσει σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής. 

 Η απαιτούμενη ύλη για τις ομάδες θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του 
διαγωνισμού. Τα θέματα θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε κανένα από τα παιδιά που συμμετέχουν να 
μην αισθανθεί απογοήτευση. Μοναδική υποχρέωση των συμμετεχόντων είναι η ετήσια συνδρομή (κόστος 10 
ευρώ) στο περιοδικό της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, το οποίο εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα σταλεί στο 
κέντρο, από όπου θα παραληφθεί από τους συνδρομητές λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

 Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, όχι στο σχολείο, 
αλλά σε χώρο που θα επιλεγεί από τους ίδιους τους μαθητές (στην οικία τους ή όπου αλλού επιλέξουν). Οι 
μαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet κ.λ.π), το οποίο θα έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μία συγκεκριμένη ώρα θα εισέλθουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό, που θα τους έχει δοθεί μόλις εγγραφούν. Θα έχουν 
ορισμένο χρόνο να απαντήσουν στις 25 ερωτήσεις του διαγωνισμού, ενώ μόλις ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά 
η δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήσεις. 

Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη δήλωση 
που ακολουθεί και να την επιστρέψετε στο σχολείο μαζί με το αντίστοιχο ποσό για τη συνδρομή του 
μαθηματικού περιοδικού μέχρι την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023.  

Για πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του διαγωνισμού κο Περάκη Γιώργο και 
κο Αράπη Δημήτρη μέσω e-mail (gperakis@ellinogalliki.gr). 

                                                                                                         Ο Διευθυντής του Δημοτικού  
                                                                                        Γεώργιος Κοντοστέργιος 

 

 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ...................................................................................................................................  

γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………………………………………………..………………………..………. ,  

μαθητή/τριας της ........... τάξης, του ……………………………………………………………………………………………...…….. σχολείου:   

➢ δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να λάβει μέρος το παιδί μου στον  διαγωνισμό «Πυθαγόρας» της ΕΜΕ 

στις 11/03/2023 και για τον λόγο αυτό αποστέλλω το ποσό των 10 ευρώ για την ετήσια συνδρομή του 

ομώνυμου μαθηματικού περιοδικού. 

➢ Επίσης, δηλώνω ότι αποδέχομαι τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού μου (εφόσον βραβευθεί) 

στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.  

➢ Επιπροσθέτως, επιτρέπω στην ΕΜΕ να μου αποστείλει ειδοποιήσεις,  πριν και μετά τον διαγωνισμό, στο 

mail το οποίο δήλωσα, προκειμένου να μου παρέχει πληροφορίες που  αφορούν τη συμμετοχή του 

παιδιού μου στον διαγωνισμό. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο μαθητή: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πειραιάς, ..…/ ……/ 2023 

                                                                                                                                                                 Ο/Η δηλών/δηλούσα 

 

     ____________________ 

            (υπογραφή) 

  


