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Ψυχικό, 12 Φεβρουαρίου 2021 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου  

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., θα διεξαχθεί 

ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό», στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

μαθητές και  μαθήτριες από  την Β΄ Δημοτικού έως και την  Γ΄ Λυκείου. Για τον τρόπο διεξαγωγής 

του Διαγωνισμού (διά ζώσης ή διαδικτυακά) θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση. 

 

Η φιλοσοφία του «Καγκουρό» είναι διαφορετική από τους άλλους διαγωνισμούς, καθότι οι 

ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίζονται οι μαθητές δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις Mαθηματικών, 

ούτε απευθύνονται (μόνο) σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα Mαθηματικά. Ο κοινός νους, η 

καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Mαθηματικά αρκούν για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα 

του διαγωνισμού. Οι ερωτήσεις έχουν, ως επί το πλείστον, διασκεδαστικό χαρακτήρα και είναι 

ελκυστικές στους μαθητές.  

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υπάρχει συνδρομή 12,50 ευρώ. H αξία, όμως, των δώρων που 

λαμβάνει ο κάθε μαθητής από τον Διοργανωτή υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της συμμετοχής. 

 

Εξεταστικό κέντρο φέτος θα είναι το Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών και Υπεύθυνη Εξέτασης  η 

Υποδιευθύντρια του Γυμνασίου Κ.Α. κ. Αντωνία Γαϊτάνη (Στοιχεία επικοινωνίας: Γραμματεία 

κτηρίου Λίλα, τηλ: 2106798141, email: aagallou@athenscollege.edu.gr). 

 

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών-τριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό να επιστρέψουν τις δηλώσεις συμπληρωμένες και να καταβάλουν το αντίτιμο για την 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό στη Γραμματεία του Λυκείου κ. Χ. Κωσταρίδη γρ. 103, έως την Τρίτη, 

20 Απριλίου 2021.  

 

Σημειώνεται ότι: 

 

• σε περίπτωση που υπάρχουν αδέρφια, θα πρέπει να γίνει διαφορετική αίτηση 

συμμετοχής για κάθε παιδί, δηλώνοντας διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση για το 

καθένα (πρόκειται για την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία ο κάθε μαθητής θα λάβει 

μέρος στον Διαγωνισμό, αν αυτός διεξαχθεί διαδικτυακά). 

• Μετά από την καταληκτική ημερομηνία καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.  

 

 

 

Με εκτίμηση 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού - Ισοτίμου Λυκείου 

Κολλέγιο Αθηνών 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο/η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……………………………………………………………………………… 

επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στο Διεθνή Διαγωνισμό «Καγκουρό», που θα 

πραγματοποιηθεί  το Σάββατο, 22 Μαΐου 2021και ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: 

……………………………..…….………………........................................ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: 

……………………………………..……………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

……………………………………………………………………….................................................. 

Email (για τη συμμετοχή του παιδιού σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός διεξαχθεί διαδικτυακά): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΑΞΗ : ……………………………      ΤΜΗΜΑ: …………………….….………………… 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

………………………………………………………………………………………… 

        Ο γονέας, 

                                                                                        ____________________________ 

 

Σημείωση: Δεν θα παραλαμβάνεται η δήλωση, εάν δεν συνοδεύεται από το αντίτιμο των 12,50 

ευρώ. 

*Τα στοιχεία των μαθητών (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, email, Tάξη, Σχολείο, Τηλέφωνο) θα 

δηλωθούν από το Σχολείο στο Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών για την οριστικοποίηση της 

συμμετοχής και προκειμένου να εκδοθούν από την KΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ οι βεβαιώσεις συμμετοχής. 
 

 ============================================================================= 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ  ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ________________________________________ γονέας και έχων την 

επιμέλεια του μαθητή/ της μαθήτριας _________________________________ της ______ τάξης του 

Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, σε περίπτωση διάκρισης του παιδιού μου στον Μαθηματικό 

Διαγωνισμό «Καγκουρό», δηλώνω ότι  

Επιθυμώ              Δεν Επιθυμώ                 να γίνει αναφορά στο όνομα του παιδιού μου  

 

(Ονοματεπώνυμο,  Πατρώνυμο, email, Tάξη, Σχολείο, Τηλέφωνο) και στη διάκριση την οποία 

έλαβε, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ. 

 

Ο γονέας                                                                                                

_____________________________ 
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