Ερατοςθένησ – Ανάπτυξη Χαριςματικότητασ
Γραφεία: Λεωφόροσ Λεμεςοφ 290 – Νήςου 2571,
Λευκωςία Τ.Θ. 11110, 2552, Δάλι, Λευκωςία, Κφπροσ

1ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης για παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
5 Μαρτύου 2016
Αγαπητού γονεύσ/κηδεμόνεσ,
Ο μη-κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ «Ερατοςθϋνησ» προκηρύςςει τον 1ο Παγκύπριο Διαγωνιςμό Δεξιοτότων
Σκϋψησ. Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ ςτην Ιδιωτικό Σχολό Φόρουμ (Λεωφόροσ Λεμεςού 290, 2571
Νόςου, Παλαιόσ Δρόμοσ Λευκωςύασ - Λεμεςού), το Σϊββατο, 5 Μαρτύου 2016 μεταξύ 10:00πμ – 11:00πμ.
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν όλοι οι μαθητϋσ Ε΄ και Στ΄ Τϊξησ Δημοτικού.
Οι δεξιότητεσ ςκϋψησ εύναι ϋνα πολύπλοκο αλλϊ ςυνϊμα απαραύτητο εργαλεύο για κϊθε μαθητό, φοιτητό ό και
πολύτη οι οπούοι καλούνται καθημερινϊ να πϊρουν ςημαντικϋσ αποφϊςεισ και να λύςουν δύςκολα
προβλόματα. Η ανϊπτυξη δεξιοτότων ςκϋψησ αναφϋρεται ςε μια διαδικαςύα ανϊπτυξησ γνωςτικών
λειτουργιών, οι οπούεσ να επιτρϋπουν ςτον καθϋνα να παύρνει ςωςτϋσ αποφϊςεισ και να λύνει δύςκολα
προβλόματα. Στο πλαύςιο αυτόσ τησ διαδικαςύασ πρϋπει πρώτα να αξιολογηθούν και να αναλυθούν κατϊλληλα
οι πληροφορύεσ, ϋτςι ώςτε να διευκολυνθεύ η διαδικαςύα επιλογόσ ςτρατηγικών επύλυςησ προβλημϊτων και
λόψησ αποφϊςεων.
Το δοκύμιο του διαγωνιςμού θα μετρϊ την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλόματα και να παύρνουν
αποφϊςεισ αξιοποιώντασ δεδομϋνα και ενεργοποιώντασ διϊφορεσ δεξιότητεσ ςκϋψησ. Το δοκύμιο δεξιοτότων
ςκϋψησ αποτελεύται από 25 ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ. Το πιθανό ςκορ του κϊθε ςυμμετϋχοντοσ
βρύςκεται ανϊμεςα ςτο 0 και ςτο 100. Η κϊθε ςωςτό απϊντηςη βαθμολογεύται με 4 μονϊδεσ, ενώ η κϊθε
λανθαςμϋνη με 0 μονϊδεσ. Σημειώνεται ότι δεν επιτρϋπεται η χρόςη υπολογιςτικών μηχανών ό λεξικών.
Δειγματικϋσ αςκόςεισ μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα www.eratosthenis.com. Θα βραβευτεύ το 20% των
ςυμμετεχόντων που θα ςυγκεντρώςει την υψηλότερη βαθμολογύα από κϊθε τϊξη.
Πληροφορύεσ και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ
Για πληροφορύεσ μπορεύτε να αποταθεύτε ςτα τηλϋφωνα 97878648 ό ςτο 22455800 μεταξύ

7:30π.μ. –

2:00μ.μ. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ μπορούν να υποβληθούν εύτε ςε επύπεδο ςχολεύου (μϋςω ςυμπλόρωςησ τησ
αύτηςησ για ομαδικό ςυμμετοχό) εύτε ατομικϊ (μϋςω ατομικόσ δόλωςησ).
Αιτόςεισ, μπορούν να υποβληθούν:
Α) Τηλεφωνικώσ ςτο 22455800
Β) Μϋςω φαξ ςτο 22455805.
Γ) Μϋςω ταχυδρομεύου ό προςωπικϊ (Ιδιωτικό Σχολό Φόρουμ, Λεωφόροσ Λεμεςού 290, 2571 Νόςου, Παλαιόσ
Δρόμοσ Λευκωςύασ - Λεμεςού)
Δ) Ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ www.eratosthenis.com
Τελευταύα ημερομηνύα υποβολόσ αύτηςησ η Τετϊρτη, 3 Μαρτύου 2016. Το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ανϋρχεται
ςτα 10 ευρώ και θα καταβληθεύ την ημϋρα του διαγωνιςμού.
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ΕΝΣΤΠΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ

Ονοματεπώνυμο μαθητό / τριασ: …………………………………………………….………………………………………………
Σχολεύο: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Όνομα κηδεμόνα: ……………………………………………………………………………. Τηλ: ……………………………………..
Ημερομηνύα: …….. / ………. / …………..
Διεύθυνςη: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλϋφωνα επικοινωνύασ: ……………………..………………………………….
Email: ………………………………………………………..……………………..…….
Υπογραφό κηδεμόνα: ……………………………………………………….…….
Να αποςταλεύ με φαξ ςτο 22455805

