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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
2017 - 2018 

  
 

 

Έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για τους Διαγωνισμούς και τα Συνέδρια της 
ΚΥΜΕ για τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε εδώ: 
http://www.cms.org.cy/index.php?id=159#main_content 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
2017 - 2018 

Οι Επαρχιακοί Διαγωνισμοί για τη σχολική χρονιά 2017-2018, 
για την Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού και για όλες τις τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου, θα γίνουν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 
2017, ώρα 10 - 12 το πρωί σε καθορισμένα εξεταστικά κέντρα 
για την κάθε επαρχία. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: 
http://www.cms.org.cy/index.php?id=1081  

 

34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

Το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας θα 
πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017, 
στο Ξενοδοχείο Ionian Blue Hotel. Τίτλος του Συνεδρίου είναι 
«Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται». 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: 
http://www.cms.org.cy/index.php?id=1079  
Επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: 
http://www.emesynedrio34.gr/  

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΩΝ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 2017 

 

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία έχει προχωρήσει στην 
ηλεκτρονική έκδοση των άρθρων που συμμετείχαν στο 
Διαγωνισμό Δημοσιογραφικού Άρθρου 2017 με θέμα «Οι 
εφαρμογές των Μαθηματικών στις άλλες Επιστήμες». 
Η έκδοση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ.  
Για να δείτε τα άρθρα πατήστε εδώ:  
http://www.cms.org.cy/index.php?id=888#main_content  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2018 

Προκηρύχθηκε Διαγωνισμός συγγραφής δημοσιογραφικού 
άρθρου φιλοσοφικού προβληματισμού  και  έκφρασης ιδεών 
με θέμα: «Τα Μαθηματικά στην Καθημερινή Ζωή.» 
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μαθητές 
Γυμνασιακού και Λυκειακού  Κύκλου της Μέσης Εκπαίδευσης 
των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων της Κύπρου. 
Η προθεσμία υποβολής των άρθρων είναι η 15η Δεκεμβρίου 
2017, μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: 
http://www.cms.org.cy/index.php?id=791#main_content  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15.5 ΕΤΩΝ - IMC 

2018 
 

Το Δ.Σ. της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας αποφάσισε και 
ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής 
των διαγωνισμών 2017 – 2018 (παράγραφος 1.9.2 – 
Σημείωση), θα συμμετάσχει στο Διεθνή Διαγωνισμό IMC 
(International Mathematics Competition) 2018 με μία ομάδα 
στο Key Stage II και μία ομάδα στο Key Stage III.  

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Επαναρχίζει τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, η 
δραστηριότητα του Προβλήματος της Εβδομάδας. Σκοπός της 
στήλης είναι να παρέχει στους μαθητές συνεχείς μαθηματικές 
προκλήσεις, κρατώντας τους σε μαθηματική εγρήγορση. 
Τα προβλήματα θα τοποθετούνται στην ιστοσελίδα μας κάθε 
Δευτέρα. Οι λύσεις των προβλημάτων θα εμφανίζονται την 
επόμενη Δευτέρα μαζί με καινούργια προβλήματα. 

 

MATH – LABYRINTH 
PROJECT 

 

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
Έργο Math-Labyrinth, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και 
θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.  
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στη 
μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές 
ηλικίας 14-18 ετών, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε σχολικό περιβάλλον. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.math-labyrinth.eu/  

 

 

Επισκεφτείτε to "Download Area" της Κυπριακής 
Μαθηματικής Εταιρείας. Ανοίξετε το DropBox της ΚΥΜΕ για 
χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία. 
 

KYME Dropbox  

 

http://www.cms.org.cy/index.php?id=791#main_content
http://www.math-labyrinth.eu/
https://www.dropbox.com/sh/d82prhbvecij22f/AAB4hRyPbBdv2yTFyqzxysbda?dl=0


 

Like us on fb, πατήστε εδώ…. 
 
 

 

Μείνετε συνδεδεμένοι με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία……έρχονται και άλλα νέα! 
Παρακαλούμε πληρώστε τις συνδρομές σας! Γίνεται και online μέσω JCC. 

https://www.jccsmart.com/eBills/Welcome/Index/22957039  

Ανανέωση στοιχείων μελών…..πατήστε εδώ…… 
http://www.cms.org.cy/index.php?id=30#main_content 
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