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8ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
17-19 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ξελνδνρείν Intercontinental, Aphrodite Hilss, Πάθνο
αο πιεξνθνξνύκε όηη ην 8ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά καδί κε ην 14ν
Παγθύπξην πλέδξην Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο θαη Παηδείαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηo μελνδνρείν
Intercontinental –Aphrodite Hills ζηελ Πάθν ζηηο 17-19 Φεβξνπαξίνπ 2012. 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 15 Ιαλνπαξίνπ, 2012 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 15 ιεπηώλ ε θαζεκηά. Λεπηνκέξεηεο
γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ζηε ζπλέρεηα.

Πξνθαηαξθηηθό Πξόγξακκα πλεδξίνπ
Παξαζθεπή, 17/2/2012:
12:00+
Άθημε ζπλέδξσλ ζην μελνδνρείν Intercontinental,Πάθνο
18:00 – 20:00 Δγγξαθή πλέδξσλ
άββαην, 18/2/2012:
8:30 – 9:30
Δγγξαθή πλέδξσλ
9:30
Σειεηή έλαξμεο
10:00 - 19:00 Δξγαζίεο πλεδξίνπ
Κπξηαθή, 19/2/2012:
9:30 – 12:00 Δξγαζίεο πλεδξίνπ
12:00+
Αλαρώξεζε

Έμνδα πλέδξσλ Μαζεηώλ
1. Δγγξαθή γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ : €25 ην άηνκν

(ζπκπεξηιακβάλεη: ηζάληα ζπλεδξίνπ, δεμίσζε κεηά ηελ ηειεηή έλαξμεο, πηζηνπνηεηηθό
ζπκκεηνρήο θαη ζρεηηθά έληππα)
€40 κε θνππόλη εηδηθήο ηηκήο γηα γεύκα ζην μελνδνρείν ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ (δελ
ζπκπεξηιακβάλεη πνηό)
2. mathCLUB 2012, άββαην 18 Φεβξνπαξίνπ : 9.30 – 02.00 Foyer Ball Room,
DJ κε ην γλσζηό Κώστα Γαλάτη
Α) €20 εηζηηήξην εηζόδνπ κε θαγεηό θαη απεξηόξηζην κε αιθννινύρν πνηό (γηα καζεηέο πνπ
έρνπλ εγγξαθεί ζην πλέδξην)
Β) €30 εηζηηήξην εηζόδνπ κε θαγεηό θαη απεξηόξηζην κε αιθννινύρν πνηό (γηα καζεηέο πνπ δελ
έρνπλ εγγξαθεί ζην πλέδξην)
Είζνδνο ειεγρόκελε κε ηαπηόηεηα, καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ειηθίαο θάησ ησλ 18,5 εηώλ.
Γηθαίσκα θξάηεζεο εηζηηεξίνπ γηα ην (Α) κόλν ζα θπθινθνξνύλ πξηλ ην πλέδξην. Καηά ηελ
εγγξαθή ζην πλέδξην ζα πξέπεη λα δείρλεηε ηελ θξάηεζε γηα λα ζαο δνζεί ην εηζηηήξην εηζόδνπ.

Γηα ηελ θαηεγνξία (Β) ζα θπθινθνξνύλ εηζηηήξηα γηα αγνξά από καζεηέο θάησ ησλ 18,5 εηώλ
πνπ ζθνπό έρνπλ λα έξζνπλ ζην ρώξν γηα ην mathCLUB κόλν. Υσξίο επίδεημε ηαπηόηεηαο ζηελ
είζνδν, γηα έιεγρν ηεο ειηθίαο, δελ ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη δελ ζα δίλνληαη επηζηξνθέο
ρξεκάησλ.
3. Γηακνλή ζην Intercontinental : 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 .

Εηνηκαζία θεηκέλνπ Πεξίιεςεο
ειίδα: Α4, κέρξη 10 ζειίδεο ζύλνιν
Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman Greek
Δθηύπσζε: Laser ζηε κία πιεπξά ηεο ζειίδαο κόλν (όρη ρξώκαηα)
Να κελ αξηζκεζνύλ νη ζειίδεο. Να ηνπνζεηεζεί αξηζκόο κε ειαθξύ κνιύβη ζην πίζσ κέξνο θάζε
ζειίδαο.
Πεξηζώξηα: 3 εθ, ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά θαη 4cm ζηελ πάλσ θαη θάησ πιεπξά
Σίηινο εηζήγεζεο: γξάκκαηα κεγέζνπο 16(bold) θεθαιαία, ζην θέληξν
Μηα θελή γξακκή
Αθνινπζεί όλνκα, ηδηόηεηα θαη δηεύζπλζε εηζεγεηή/ησλ : γξάκκαηα κεγέζνπο 11
Γύν θελέο γξακκέο
Γξάςεηε ηε ιέμε: ΠΔΡΙΛΗΦΗ κε κέγεζνο 14, bold, ζην θέληξν
Πεξίιεςε κέρξη 25 γξακκέο ,κνλό δηάζηεκα, γξάκκαηα κεγέζνπο 12 (Times).

Εηνηκαζία θεηκέλνπ ηειηθήο εξγαζίαο:
ειίδα: Α4, κέρξη 10 ζειίδεο ζύλνιν
Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman Greek
Δθηύπσζε: Laser ζηε κία πιεπξά ηεο ζειίδαο κόλν (όρη ρξώκαηα)
Να κελ αξηζκεζνύλ νη ζειίδεο. Να ηνπνζεηεζεί αξηζκόο κε ειαθξύ κνιύβη ζην πίζσ κέξνο θάζε
ζειίδαο.
Πεξηζώξηα: 3 εθ, ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά θαη 4cm ζηελ πάλσ θαη θάησ πιεπξά
Σίηινο εηζήγεζεο: γξάκκαηα κεγέζνπο 16(bold) θεθαιαία, ζην θέληξν
Μηα θελή γξακκή
Αθνινπζεί όλνκα, ηδηόηεηα θαη δηεύζπλζε εηζεγεηή/ησλ : γξάκκαηα κεγέζνπο 11
Γύν θελέο γξακκέο
Γξάςεηε ηε ιέμε: ΠΔΡΙΛΗΦΗ κε κέγεζνο 14, bold, ζην θέληξν
Πεξίιεςε κέρξη 25 γξακκέο ,κνλό δηάζηεκα, γξάκκαηα κεγέζνπο 12 (Times).
Aθνινπζεί ην θπξίσο θείκελν κε γξάκκαηα κεγέζνπο 12, κνλό δηάζηεκα

Να παξαδνζεί ε εξγαζία, όρη αξγόηεξα από ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηελ πην θάησ
δηεύζπλζε ή ζην ρώξν ηνπ πλεδξίνπ:
Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία (Γηα ην Μαζεηηθό πλέδξην)
ηαζίλνπ 36, Γξαθ. 102,
ηξόβνινο 2003,
Λεπθσζία, Κύπξνο
Να ζηαιεί επίζεο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζην cms@cms.org.cy

