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13ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
10-12 Φεβξνπαξίνπ 2017
Ξελνδνρείν Coral Beach, Πάθνο
αο πιεξνθνξνύκε όηη ην 13ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά καδί κε ην 19ν
Παγθύπξην πλέδξην Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηo μελνδνρείν
Coral Beach ζηελ Πάθν από ηηο 10 κέρξη ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2017.
Μαζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο εξγαζίεο αθνύ δειώζνπλ
έγθαηξα ζπκκεηνρή, λννπκέλνπ όηη ε πξόηαζή ηνπο γίλεη απνδερηή. Η ζπκκεηνρή είλαη αλνηθηή θαη γηα
καζεηέο Σ΄ Γεκνηηθνύ. Οη εξγαζίεο ζα δεκνζηεπηνύλ ζε εηδηθή έθδνζε ηεο Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο
Δηαηξείαο κεηά ην πλέδξην θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέρξη ηελ εκέξα ηνπ πλεδξίνπ. Οη ηίηινη ησλ
εξγαζηώλ γίλνληαη δερηνί καδί κε πεξίιεςε κέρξη 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη κπνξεί λα δεκνζηεύεηαη
εθηόο ηνπ νλόκαηνο ηνπ καζεηή/σλ θαη ην όλνκα ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ, αλ ππάξρεη. Οη εξγαζίεο
πνπ ζα γίλνπλ απνδερηέο γηα παξνπζίαζε ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΤΜΔ κηα βδνκάδα
κεηά από ηελ θαηάζεζή ηνπο. Οη παξνπζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο 20 ιεπηώλ ε θαζεκηά.
Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ζηε ζπλέρεηα.
Σν πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ έρεη εκπινπηηζηεί κε εξγαζηήξηα (workshops) θαη ζπδεηήζεηο
ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, ζε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. ηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα έρνπλ ελεξγό
ζπκκεηνρή.
ην πιαίζην ηνπ Παγθύπξηνπ Μαζεηηθνύ πλεδξίνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
δηαγσληζκνί MATHFactor Cyprus θαη MATHeatre Cyprus.
 MATHFactor Cyprus 2017
«Επικοινωνήζηε ηα μαθημαηικά μέζω μιαρ διαζκεδαζηικήρ και ππωηόηςπηρ πποθοπικήρ
παποςζίαζηρ, διάπκειαρ 3 λεπηών, ενεπγοποιώνηαρ ηη θανηαζία ηος κοινού και εκθπάζονηαρ
μαθημαηικέρ ιδέερ ζηοςρ ζςμμαθηηέρ ζος και ζε μη-εξειδικεςμένο κοινό»
Όξνη θαη Καλνληζκνί
o Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ νη καζεηέο ειηθίαο 9-18. Ο δηαγσληζκόο,
αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν ειηθηαθά επίπεδα. ην
επίπεδν Α κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή καζεηέο ειηθίαο 9-13 θαη ζην επίπεδν Β
καζεηέο ειηθίαο 14-18.
o Ο ληθεηήο ηνπ πξώηνπ βξαβείνπ ζηνλ δηαγσληζκό MATHFactor Cyprus 2017 ζα
εθπξνζσπήζεη ηελ Κύπξν κε δηθά ηνπ έμνδα ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκό MATHFactor
Europe 2017 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ EUROMATH 2017
πνπ ζα γίλεη από ηηο 29 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 2 Απξηιίνπ 2017 ζην Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία.
o Η παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα, λα έρεη ζσζηό
καζεκαηηθό πεξηερόκελν θαη λα κελ μεπεξλά ηα 3 ιεπηά.
o Γηα λα γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή ελόο καζεηή ζηνλ δηαγσληζκό MATHFactor Cyprus
2017, ζα πξέπεη λα ζηαινύλ ππνγξακκέλα ε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζπγθαηάζεζε
θεδεκόλα, ηα νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.cms.org.cy.
Γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή ζην
Παγθύπξην πλέδξην.
o Πξνζεζκία ππνβνιήο: 30 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Βξαβεία
o Πξώην βξαβείν – αεξνπνξηθό εηζηηήξην γηα ην Βνπθνπξέζηη γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή
θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ MATHFactor Europe 2017 θαη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό
o Γεύηεξν θαη ηξίην βξαβείν – δώξα θαη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό

ηελ ηζηνζειίδα www.le-math.eu / MATHFactor Examples ππάξρνπλ δηαζέζηκα βίληεν από ηνλ πεξζηλό
δηαγσληζκό MATHFactor Cyprus θαη ηνλ δηαγσληζκό MATHFactor Europe.


MATHeatre Cyprus 2017
«Επικοινωνήζηε ηα μαθημαηικά μέζω θεαηπικού έπγος διάπκειαρ 5-12 λεπηών, σπηζιμοποιώνηαρ
ηο θεαηπικό ζος ηαλένηο, ενεπγοποιώνηαρ ηη θανηαζία ηος κοινού και εκθπάζονηαρ μαθημαηικέρ
ιδέερ ζηοςρ ζςμμαθηηέρ ζος και ζε μη-εξειδικεςμένο κοινό»

Όξνη θαη Καλνληζκνί
o Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ νη καζεηέο ειηθίαο 9-18. Ο δηαγσληζκόο,
αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν ειηθηαθά επίπεδα. ην
επίπεδν Α κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή καζεηέο ειηθίαο 9-13 θαη ζην επίπεδν Β
καζεηέο ειηθίαο 14-18. Γηα θάζε ζεαηξηθό έξγν κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο από 2 κέρξη
10 καζεηέο ηνπ ίδηνπ ειηθηαθνύ επηπέδνπ (Α ή Β).
o Οη ληθεηέο ηνπ πξώηνπ βξαβείνπ ζην δηαγσληζκό MATHeatre Cyprus 2017 ζα
εθπξνζσπήζνπλ ηελ Κύπξν κε δηθά ηνπο έμνδα ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκό MATHeatre
Europe 2017 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ EUROMATH 2017
πνπ ζα γίλεη από ηηο 29 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 2 Απξηιίνπ 2017 ζην Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία.
o Σν ζεαηξηθό έξγν κπνξεί λα γίλεη ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα, λα έρεη ζσζηό
καζεκαηηθό πεξηερόκελν θαη δηάξθεηα 5-12 ιεπηά.
o Γηα λα γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή ελόο καζεηή ζηνλ δηαγσληζκό MATHeatre Cyprus 2017,
ζα πξέπεη λα ζηαινύλ ππνγξακκέλα ε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζπγθαηάζεζε
θεδεκόλα, ηα νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.cms.org.cy.
Γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή ζην
Παγθύπξην πλέδξην.
o Πξνζεζκία ππνβνιήο: 30 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Βξαβεία
o Πξώην βξαβείν – 500 επξώ θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά
o Γεύηεξν θαη ηξίην βξαβείν – δώξα θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά
ηελ ηζηνζειίδα www.le-math.eu / MATHeatre Examples ππάξρνπλ δηαζέζηκα βίληεν από ηνλ πεξζηλό
δηαγσληζκό MATHeatre Europe.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο Γηαγσληζκνύο MATHFactor Cyprus
θαη MATHeatre Cyprus, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην 22378101 ή ζην email
info@thalescyprus.com.
Πξνθαηαξθηηθό Πξόγξακκα πλεδξίνπ
Παξαζθεπή, 10 Φεβξνπαξίνπ 2017
14:00 θαη κεηά
Άθημε ζπλέδξσλ ζην μελνδνρείν Coral Beach, Πάθνο
18:00 – 20:00
Δγγξαθέο ζπλέδξσλ
18:00 – 20:00
Πξόβεο γηα Μαζεκαηηθό Θέαηξν θαη ΜΑΣΗFactor
άββαην, 11 Φεβξνπαξίνπ 2017
08:30 – 10:00
Δγγξαθέο ζπλέδξσλ
10:00 – 13:00
Δξγαζίεο ζπλεδξίνπ
13:00 – 14:30
Γεύκα
15:00 – 16:30
Δξγαζίεο ζπλεδξίνπ
16:30 – 17:30
Σειεηή Έλαξμεο
18:00 – 20:00
Δξγαζίεο ζπλεδξίνπ
17:00 – 19:00
Πξόβεο γηα ΜΑΣΗFactor
21:00 – 02:00
Γείπλν Υνξόο
Κπξηαθή, 12 Φεβξνπαξίνπ 2017
10:00 – 12:30
MATHFactor Cyprus 2017
10:00 – 12:30
Πξόβεο γηα Μαζεκαηηθό Θέαηξν
12:30 – 13:30
Γεύκα
13:30 – 17:00
MATHeatre Cyprus 2017
Αλαρσξήζεηο

Έμνδα ζπλέδξσλ/καζεηώλ
1. Σέιε εγγξαθήο γηα καζεηέο: €25 ην άηνκν
(ζπκπεξηιακβάλνπλ ηζάληα ζπλεδξίνπ, πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο, πιηθό ζπλεδξίνπ)
2. Γεύκα γηα ηo άββαην θαη ηελ Κπξηαθή, 11 θαη 12 Φεβξνπαξίνπ: €16 ην άηνκν γηα θάζε γεύκα
(κε αλαςπθηηθό ή λεξό)
(θνππόληα γηα ηα γεύκαηα ζα πσινύληαη ζην ρώξν εγγξαθώλ)
3. Γείπλν γηα ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ, 11 Φεβξνπαξίνπ: €20 ην άηνκν (κε αλαςπθηηθό ή λεξό)
(θνππόληα γηα ηα γεύκαηα ζα πσινύληαη ζην ρώξν εγγξαθώλ).
4. Έμνδα δηακνλήο ζην μελνδνρείν Coral Beach ζηελ Πάθν. Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ην
ζρεηηθό έληππν γηα ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη λα ζηαιεί απεπζείαο ζην μελνδνρείν είηε κε
θαμ είηε κε email. Οη ηηκέο θαίλνληαη ζην έληππν ην νπνίν κπνξείηε λα θαηεβάζεηε από ηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΚΤΜΔ www.cms.org.cy.
Οδεγίεο γηα εηνηκαζία θεηκέλνπ πεξίιεςεο
 ειίδα Α4 portrait
 Γξακκαηνζεηξά (Fonts) – Times New Roman Greek
 Πεξηζώξηα (Margins) – 3cm ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά θαη 4cm ζηελ πάλσ θαη θάησ
πιεπξά.
 Single Line Spacing
Οδεγίεο

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
Όλνκα, ηδηόηεηα, δηεύζπλζε

ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ
πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο
παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο
ζαο.

-Κεθαιαία, Times New Roman, 16pt, Bold,
Centre
-Μηα θελή γξακκή
-Όλνκα, ηδηόηεηα θαη δηεύζπλζε εηζεγεηώλ
Times New Roman, 11pt, Bold, Centre
-Γύν θελέο γξακκέο
-Γξάςηε ηε ιέμε ΠΔΡΙΛΗΦΗ (Times New
Roman, 14pt, Bold, Centre)
-Μηα θελή γξακκή
-Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο
κέρξη 25 γξακκέο.
(Times New Roman, 12pt, Normal, Justify,
Single Space)

 Αθνύ εηνηκάζεηε ηελ πεξίιεςή ζαο αθνινπζώληαο ηηο πην πάλσ νδεγίεο, λα ηελ ζηείιεηε κε
email ζην cms@cms.org.cy θαη ζην parayiou@cytanet.com.cy. Σίηινο email «Πεξίιεςε –
Μαζεηηθό πλέδξην 2016 – Ολνκαηεπώλπκν»
 Σειεπηαία κέξα: 16 Ιαλνπαξίνπ 2017
Οδεγίεο γηα εηνηκαζία ηεο ηειηθήο εξγαζίαο
 ειίδα Α4 portrait
 Μέρξη 10 ζειίδεο
 Γξακκαηνζεηξά (Fonts) – Times New Roman Greek
 Πεξηζώξηα (Margins) – 3cm ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά θαη 4cm ζηελ πάλσ θαη θάησ
πιεπξά.
 Single Line Spacing
Οδεγίεο

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
Όλνκα, ηδηόηεηα, δηεύζπλζε

ΠΔΡΙΛΗΨΗ

-Κεθαιαία, Times New Roman, 16pt, Bold,
Centre
-Μηα θελή γξακκή
-Όλνκα, ηδηόηεηα θαη δηεύζπλζε εηζεγεηώλ
Times New Roman, 11pt, Bold, Centre
-Γύν θελέο γξακκέο
-Γξάςηε ηε ιέμε ΠΔΡΙΛΗΦΗ (Times New
Roman, 14pt, Bold, Centre)
-Μηα θελή γξακκή

Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ
πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο
παξνπζίαζήο ζαο. Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο
ζαο.

-Γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζήο ζαο
κέρξη 25 γξακκέο.
(Times New Roman, 12pt, Normal, Justify,
Single Space)

Κπξίσο θείκελν (κέρξη 10 ζειίδεο)

Κπξίσο θείκελν (Times New Roman, 12pt,
Normal, Justify, Single Space)

-Γύν θελέο γξακκέο

Η εξγαζία λα παξαδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθώλ ζαο ζην ζπλέδξην. Δπίζεο λα ζηαιεί ζην email
cms@cms.org.cy.

