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9ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
8-10 Μαρτίου 2013
Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ, Αγρός
Σας πληροφορούμε ότι το 9ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά μαζί με το 15ο
Παγκύπριο Συνέδριο Μαθηματικής Επιστήμης και Παιδείας θα πραγματοποιηθεί στo ξενοδοχείο
ΡΟΔΟΝ στον Αγρό στις 8-10 Μαρτίου 2013. Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να
παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες αφού δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, νοουμένου ότι η πρότασή τους
γίνει αποδεχτή. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού.
Οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας μετά το
Συνέδριο και θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ημέρα του Συνεδρίου. Οι τίτλοι των εργασιών
γίνονται δεχτοί μαζί με περίληψη μέχρι 30 Ιανουαρίου, 2013 και μπορεί να δημοσιεύεται εκτός του
ονόματος του μαθητή/ων και το όνομα του συντονιστή εκπαιδευτικού, αν υπάρχει. Οι εργασίες που θα
γίνουν αποδεχτές για παρουσίαση θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ μια βδομάδα μετά από
την κατάθεσή τους. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι διάρκειας 15 λεπτών η καθεμιά. Λεπτομέρειες
για την ετοιμασία του κειμένου της εργασίας στη συνέχεια.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου
Παρασκευή, 8/3/2013:
12:00+
18:00 – 20:00
Σάββατο, 9/3/2013:
8:30 – 9:30
9:30
10:00 - 19:00
Κυριακή, 10/3/2013:
9:30 – 12:00
12:00+

Άφιξη συνέδρων στο ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ, Αγρός.
Εγγραφή Συνέδρων
Εγγραφή Συνέδρων
Τελετή έναρξης
Εργασίες Συνεδρίου
Εργασίες Συνεδρίου
Αναχώρηση

Έξοδα Συνέδρων Μαθητών
1. Εγγραφή για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου : €25 το άτομο

(συμπεριλαμβάνει: τσάντα συνεδρίου, δεξίωση μετά την τελετή έναρξης, πιστοποιητικό
συμμετοχής και σχετικά έντυπα)
2. mathCLUB 2013, Σάββατο 9 Μαρτίου : 21.30 – 02.00 Αίθουσα APPOLO, “DJ playing”
Α) €10 εισιτήριο εισόδου με απεριόριστο μη αλκοολούχο ποτό (για μαθητές που έχουν εγγραφεί
στο Συνέδριο)
Β) €20 εισιτήριο εισόδου με απεριόριστο μη αλκοολούχο ποτό (για μαθητές που δεν έχουν
εγγραφεί στο Συνέδριο)
Είσοδος ελεγχόμενη με ταυτότητα, μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ηλικίας κάτω των 18,5 ετών.
3. Διαμονή στο ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ Αγρός : Μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο για τα
δωμάτια του ξενοδοχείου και να σταλεί απευθείας στο ξενοδοχείο είτε με φαξ είτε με email. Οι τιμές
φαίνονται στο έντυπο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ
www.cms.org.cy.

Ετοιμασία κειμένου Περίληψης
Σελίδα: Α4, μέχρι 10 σελίδες σύνολο
Γραμματοσειρά: Times New Roman Greek
Εκτύπωση: Laser στη μία πλευρά της σελίδας μόνο (όχι χρώματα)
Να μην αριθμηθούν οι σελίδες. Να τοποθετηθεί αριθμός με ελαφρύ μολύβι στο πίσω μέρος κάθε
σελίδας.
Περιθώρια: 3 εκ, στην αριστερή και δεξιά πλευρά και 4cm στην πάνω και κάτω πλευρά
Τίτλος εισήγησης: γράμματα μεγέθους 16(bold) κεφαλαία, στο κέντρο
Μια κενή γραμμή
Ακολουθεί όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εισηγητή/των : γράμματα μεγέθους 11
Δύο κενές γραμμές
Γράψετε τη λέξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ με μέγεθος 14, bold, στο κέντρο
Περίληψη μέχρι 25 γραμμές ,μονό διάστημα, γράμματα μεγέθους 12 (Times).

Ετοιμασία κειμένου τελικής εργασίας:
Σελίδα: Α4, μέχρι 10 σελίδες σύνολο
Γραμματοσειρά: Times New Roman Greek
Εκτύπωση: Laser στη μία πλευρά της σελίδας μόνο (όχι χρώματα)
Να μην αριθμηθούν οι σελίδες. Να τοποθετηθεί αριθμός με ελαφρύ μολύβι στο πίσω μέρος κάθε
σελίδας.
Περιθώρια: 3 εκ, στην αριστερή και δεξιά πλευρά και 4cm στην πάνω και κάτω πλευρά
Τίτλος εισήγησης: γράμματα μεγέθους 16(bold) κεφαλαία, στο κέντρο
Μια κενή γραμμή
Ακολουθεί όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εισηγητή/των : γράμματα μεγέθους 11
Δύο κενές γραμμές
Γράψετε τη λέξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ με μέγεθος 14, bold, στο κέντρο
Περίληψη μέχρι 25 γραμμές ,μονό διάστημα, γράμματα μεγέθους 12 (Times).
Aκολουθεί το κυρίως κείμενο με γράμματα μεγέθους 12, μονό διάστημα

Να παραδοθεί η εργασία, όχι αργότερα από τις 19 Φεβρουαρίου 2013, στην πιο κάτω
διεύθυνση ή στο χώρο του Συνεδρίου:
Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (Για το Μαθητικό Συνέδριο)
Στασίνου 36, Γραφ. 102,
Στρόβολος 2003,
Λευκωσία, Κύπρος
Να σταλεί επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο cms@cms.org.cy

