
Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Όπως ξέρετε, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), κάθε χρόνο πραγματοποιεί 

τους Μαθηματικούς διαγωνισμούς «Ο Θαλής», «Ο Ευκλείδης», «Ο Αρχιμήδης» και «Ο 

προκριματικός Διαγωνισμός Νέων», από τους οποίους επιλέγονται σταδιακά οι μαθητές που 

θα αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς.  

Το Παράρτημα Αχαΐας της Ε.Μ.Ε., στη προσπάθειά του να βοηθήσει τους μαθητές της 

περιοχής, διοργανώνει κάθε χρόνο γύρω στις αρχές Οκτώβρη, μαθήματα προετοιμασίας 

κύρια για τους διαγωνισμούς «Ο Θαλής» και «Ο Ευκλείδης» και ορισμένες φορές για το 

διαγωνισμό «Ο Αρχιμήδης».  

 Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους μαθητές τις περιοχής μας, θα 

διοργανώσουμε φέτος, για πρώτη φορά, ένα Καλοκαιρινό Σχολείο, με ύλη που να 

ανταποκρίνεται στα θέματα των διαγωνισμών της ΕΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε την 

ευκαιρία στα παιδιά, που αγαπούν τα Μαθηματικά και επιθυμούν να συμμετάσχουν στους 

διαγωνισμούς της ΕΜΕ, να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

αυξημένες απαιτήσεις των παραπάνω διαγωνισμών. 

   Το καλοκαιρινό Σχολείο θα είναι διάρκειας δύο εβδομάδων, από Δευτέρα 18 Ιουνίου 

έως και Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. Ο χώρος διδασκαλίας θα είναι το 7
ο
 Γυμνάσιο 

Πάτρας, Ασημάκη Φωτήλα 32, στα Ψηλαλώνια.  

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε μέρα από τις 18.00 έως 21.00 και το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τους μαθητές που στην νέα σχολική χρονιά 2018-2019 θα 

φοιτήσουν στην Β και στη Γ Γυμνασίου.  

 Η ύλη που θα διδαχθεί θα είναι: 

1) Άλγεβρα Β Γυμνασίου 

2) Άλγεβρα Γ Γυμνασίου 

3) Γεωμετρία Β Γυμνασίου 

4) Γεωμετρία Γ Γυμνασίου 

5) Θεωρία Αριθμών 

6) Συνδυαστική- παίγνια. 

 Όσοι μαθητές παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αρχές Οκτώβρη, που 

θα αρχίσουν τα καινούργια μαθήματα για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ, αυτοί θα συνεχίσουν 

από εκεί που σταμάτησαν στο Καλοκαιρινό Σχολείο, κάνοντας έτσι συνολικά 22 περίπου 

μαθήματα μέχρι τον Διαγωνισμό "Ο Ευκλείδης".   

  

 Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 Θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους μαθητές του Σχολείου σας για την 

προσπάθειά μας αυτή.  

 Όσοι μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα θα πρέπει 

να περάσουν από τα γραφεία του παραρτήματος και να κάνουν μια αίτηση συμμετοχής.  

Τα γραφεία του παραρτήματος είναι Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222  

τηλ: 2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com. 

Τα γραφεία είναι ανοικτά: 

Δευτέρα 20.00-10.00, Τρίτη 19.00-21.00 και Πέμπτη 19.00-21.00. 

 

 

               Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

 

      Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γραμματέας 

 

Παπαδοπετράκης Ευτύχης                                        Κουνάβης Παναγιώτης  


