ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
MATHFactor Cyprus 2019
Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα
Μαθηματικά
25 - 26 Ιανουαρίου 2019, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Λευκωσία

O διαγωνισμός MATHFactor Cyprus 2019, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού
Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, το οποίο προγραμματιστεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2019
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Επικοινώνησε τα Μαθηματικά μέσω μίας πρωτότυπης παρουσίασης διάρκειας 3 λεπτών,
χρησιμοποιώντας το ταλέντο σου στην επικοινωνία».
Ενεργοποίησε τη φαντασία του κοινού, εκφράζοντας μαθηματικές ιδέες στους συμμαθητές σας και σε
μη-εξειδικευμένο κοινό.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
•

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι μαθητές ηλικίας 9-18. Ο διαγωνισμός, ανάλογα με τον
αριθμό συμμετοχών, μπορεί να χωριστεί σε δύο ηλικιακά επίπεδα. Στο επίπεδο Α μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή μαθητές ηλικίας 9-13 και στο επίπεδο Β μαθητές ηλικίας 14-18.

•

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

•

Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει σωστό μαθηματικό περιεχόμενο.

•

Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 λεπτά. Δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνολογίας ως
μέσο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή άλλων μέσων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να
έχουν μαζί τους αντικείμενα που να μεταφέρουν οι ίδιοι με το ένα χέρι και θα τους διατεθεί μικρό τραπέζι
για χρήση χωρίς καρέκλα.

•

Ο διαγωνισμός MATHFactor Cyprus 2019 είναι η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού MATHFactor
Europe 2019. Ο νικητής του πρώτου βραβείου προκρίνεται αυτόματα στην τελική φάση του διεθνούς
διαγωνισμού και εκπροσωπεί την Κύπρο, με δικά του έξοδα, στο διεθνή διαγωνισμό MATHFactor Europe
2019, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου EUROMATH 2019 (13 - 17 Μαρτίου 2019,
Πάφος, Κύπρος). Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο EUROMATH 2019 μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.euromath.org.

•

Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή ενός μαθητή στο διαγωνισμό πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη η
συγκατάθεση κηδεμόνα.

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Δωρεάν Συμμετοχή στο EUROMATH 2019 νοουμένου ότι θα συμμετάσχει στο MATHFactor Europe 2019 και
πιστοποιητικό.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Βιβλία και πιστοποιητικό
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Βιβλία και πιστοποιητικό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - πατήστε ΕΔΩ
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 378101 ή
με email στο info@cms.org.cy.

