
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FAMT&L  

Ο διαγωνισμός FAMT&L έχει στόχο να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών των 

Μαθηματικών, ενθαρρύνοντας τους να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με ένα καινοτόμο τρόπο 

έκφρασης και επικοινωνίας μέσω της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης. Δημιουργώντας  συνθήκες 

Διαμορφωτικής Αξιολόγησης σε τάξεις των μαθηματικών,  ο στόχος του διαγωνισμού 

FAMT&L είναι να ενισχύσει τις φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών των μαθηματικών και να 

παρακινήσει το ενδιαφέρον τους σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών και των πρακτικών 

της Διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να είναι εκπαιδευτικοί μαθηματικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Κάθε συμμετέχοντας θα εκπροσωπήσει το 

σχολείο του. 

Oι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (και οι μαθητές τους) θα πρέπει να φτιάξουν ένα σύντομο 

βίντεο (διάρκειας μέχρι 5 λεπτά), παρουσιάζοντας μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 παρέχοντας έναν ορισμό/περιγραφή της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης με 

οποιοδήποτε μέσο (π.χ. προφορικά, χρησιμοποιώντας εικόνες, διαγράμματα ή άλλες 

παραστάσεις, με κινήσεις, κ.ά.) 

 προτείνοντας μια συγκεκριμένη τεχνική Διαμορφωτικής Αξιολόγησης για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών 

 παρουσιάζοντας ένα σύντομο επεισόδιο εφαρμογής της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης 

στην τάξη, στο οποίο χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη τεχνική. 

 

Βραβεία 

 Πρώτο Βραβείο: 500€ και πιστοποιητικό επιτυχίας 

 Δεύτερο Βραβείο: 300€ και πιστοποιητικό επιτυχίας 

 Τρίτο Βραβείο: 200€ και πιστοποιητικό επιτυχίας 

Τα βραβεία θα δοθούν υπό μορφή εξοπλισμού και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στα 

σχολεία των νικητών (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμπλέτες, διαδραστικός πίνακας κ.τ.λ.). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς του διαγωνισμού 

μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος FAMT&L 

(http://www.famt-l.eu/competition-ucy/) και να επικοινωνήσετε στα 

pmicha@ucy.ac.cy και theodoraco@yahoo.gr.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρώτη ανακοίνωση του διαγωνισμού 25 Απριλίου, 2016 

Δεύτερη ανακοίνωση του διαγωνισμού 16 Μαΐου , 2016 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών  15 Ιουλίου, 2016 

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων στους 2 συμμετέχοντες 

από κάθε χώρα για την πρόκριση  τους στον ημιτελικό 

γύρο.  

16 Σεπτεμβρίου, 2016 

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων στους 3 συμμετέχοντες 

που θα επιλεγούν για τον τελικό γύρο.  

30 Σεπτεμβρίου, 2016 

Τελικός γύρος  (Μπολόνια, Ιταλία) 25 Νοεμβρίου, 2016 
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