Ερατοσθένης – Ανάπτυξη Χαρισματικότητας
Γραφεία: Λεωφόρος Λεμεσού 290 – Νήσου 2571,
Λευκωσία Τ.Θ. 11110, 2552, Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος

1ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης
Σας πληροφορούμε ότι ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός «Ερατοσθένης» προκηρύσσει τον 1ο Παγκύπριο
Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Σκέψης.
Οι δεξιότητες σκέψης είναι ένα πολύπλοκο αλλά συνάμα απαραίτητο εργαλείο για κάθε μαθητή, φοιτητή ή
και πολίτη, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να πάρουν σημαντικές αποφάσεις και να επιλύσουν δύσκολα
προβλήματα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης αναφέρεται σε μια διαδικασία ανάπτυξης γνωστικών
λειτουργιών, οι οποίες επιτρέπουν στον καθένα να παίρνει σωστές αποφάσεις και να λύνει δύσκολα
προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν και να αναλυθούν
κατάλληλα οι πληροφορίες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
Ορισμένες από τις δεξιότητες σκέψης που απαιτούνται για επίλυση προβλημάτων και λήψη ορθών
αποφάσεων είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η σύνθεση, η ανάλυση, η ταξινόμηση, η
αποκωδικοποίηση, η επαγωγική σκέψη, η απαγωγική σκέψη και η σύγκριση. Παρόλο που η ανάπτυξη
δεξιοτήτων σκέψης δεν απαιτεί άριστη χρήση της γλώσσας, ούτε ιδιαίτερες γνώσεις μαθηματικών πέρα
από αυτές που συναντάμε στην καθημερινότητα, όμως για ενεργοποίηση των δεξιοτήτων σκέψης, αποτελεί
προϋπόθεση η κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη γλώσσα και στα μαθηματικά.
Το δοκίμιο του διαγωνισμού μετρά την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα και να παίρνουν
αποφάσεις, αξιοποιώντας δεδομένα και ενεργοποιώντας διάφορες δεξιότητες σκέψης. Παρόμοιου είδους
διαγνωστικά δοκίμια χρησιμοποιούνται από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (π.χ. University of
Cambridge, University of Oxford) ως μέρος της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών τους.
Το δοκίμιο δεξιοτήτων σκέψης του Οργανισμού μας, αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το πιθανό σκορ του κάθε συμμετέχοντα βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και στο 100. Η κάθε σωστή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες, ενώ η κάθε λανθασμένη με 0 μονάδες. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η
χρήση υπολογιστικών μηχανών ή λεξικών. Θα βραβευτεί το 20% των συμμετεχόντων που θα συγκεντρώσει
την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε τάξη.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ (Λεωφόρος Λεμεσού 290, 2571 Νήσου,
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού), το Σάββατο 5 Μαρτίου, 2016 μεταξύ 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Ε΄ και Στ΄ Τάξης Δημοτικού. Επισυνάπτεται ειδικό ενημερωτικό
έντυπο για γονείς και μαθητές, το οποίο συμπεριλαμβάνει ομαδικές και ατομικές δηλώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 97878648

ή στο 22455800 μεταξύ

7:30π.μ. – 2:00μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν είτε σε επίπεδο σχολείου (μέσω
συμπλήρωσης της αίτησης για ομαδική συμμετοχή) είτε ατομικά (μέσω ατομικής δήλωσης). Περαιτέρω
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eratosthenis.com Αιτήσεις, μπορούν να υποβληθούν:
Α) Τηλεφωνικώς στο 22455800
Β) Μέσω φαξ στο 22455805
Γ) Μέσω ταχυδρομείου ή προσωπικά (Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ, Λεωφόρος Λεμεσού 290, 2571 Νήσου,
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού)
Δ) Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eratosthenis.com
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης η Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2016. Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται
στα 10 ευρώ και θα καταβληθεί την ημέρα του διαγωνισμού.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

