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Έκδοση 24, Μάρτιος 2020

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το ΔΣ της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας
ανακοινώνει ηλεκτρονικές συνδέσεις για υποστήριξη
της μάθησης Μαθηματικών τόσο για την κρίσιμη αυτή
περίοδο όσο και μετά τη λήξη της.
Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ
(www.cms.org.cy) στο ειδικό παράθυρο με τίτλο
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΗΣ», μπορούν μαθητές και
εκπαιδευτικοί να βρουν τα εξής:
Α. Σύνδεση σε GOOGLE DRIVE με έξι υπό-φακέλους,
ένα για κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. Εδώ θα
βρείτε ασκήσεις Μαθηματικών για κάθε τάξη, κάποιες
με λύσεις και κάποιες χωρίς. Οι φάκελοι αυτοί θα
ενισχύονται συνεχώς και θα είναι προσβάσιμοι σε
όλους.
B. Σύνδεση σε DROPBOX με Θέματα Τελικών
Εξετάσεων για όλες τις τάξεις από πολλά σχολεία της
Κύπρου.
Γ. Πλατφόρμα MILAGE LEARN+
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί Μαθηματικοί που θα ήθελαν να
ενισχύσουν το υλικό που παρέχει η Κυπριακή
Μαθηματική Εταιρεία για την υποστήριξη της μάθησης
Μαθηματικών προς τους μαθητές, μπορούν να
στέλνουν δικές τους ασκήσεις και λύσεις για το
Γυμνάσιο και Λύκειο στο email cms1@cms.org.cy.
Επειδή υπάρχει ζήτηση και για υλικό για τη Δημοτική
Εκπαίδευση η ΚΥΜΕ ετοιμάζει μερίδα στην ιστοσελίδα
της για συλλογή υλικού για μαθητές Δημοτικής, για
αυτό παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής,
που θα ήθελαν να μοιραστούν το υλικό τους δημόσια,
να το στείλουν στο email cms1@cms.org.cy.
Παρακαλούμε στην ονομασία του κάθε φακέλου που
θα στείλετε να αναγράφεται η Τάξη Δημοτικού-ΘέμαΕνότητα.

Η Πλατφόρμα διδασκαλίας και μάθησης MILAGE
LEARN+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΒΟΛΗ 21ης ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής
Εταιρείας, ανακοινώνει την αναβολή της διεξαγωγής
της 21ης Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, που
ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, 5 Απριλίου
2020.
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ολυμπιάδας θα
ανακοινωθεί αργότερα.
Έχει δοθεί παράταση εγγραφών των μαθητών στην
21η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα μέχρι την
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020, είτε με ηλεκτρονική
εγγραφή είτε με έντυπη εγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
πατώντας ΕΔΩ.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, ενημερώνει όλους
τους ενδιαφερόμενους μαθητές και μαθήτριες, ότι τα
μαθήματα προετοιμασίας και οι Διαγωνισμοί Επιλογής
για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών 2020,
για όλα τα επίπεδα, δεν θα γίνονται για όσον τα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
σχολεία παραμένουν κλειστά.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΜΕ ΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Τα μαθήματα, καθώς και οι Διαγωνισμοί Επιλογής, θα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2020
επανέλθουν με το άνοιγμα των σχολείων.
Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της ΚΥΜΕ.
STEAME PROJECT

Guidelines for Developing and
Implementing STEAME Schools/
Οδηγός για την Ανάπτυξη και
Εφαρμογή Σχολείων STEAME
INNOMATH PROJECT

Καινοτόμες εμπλουτιστικές
εκπαιδευτικές διαδικασίες για
Μαθηματικά προικισμένους
μαθητές στην Ευρώπη

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία είναι ο συντονιστής
του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ με τίτλο: «STEAMEGuidelines for Developing and Implementing STEAME
Schools», που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019 και θα
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
https://steame.eu/

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία συμμετέχει ως
εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο:
«INNOMATH - Innovative enriching education
processes for Mathematically Gifted Students in
Europe», που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα
ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
https://innomath.eu/

E-I-STEAM PROJECT

Εκπαιδευτικά Γραφικά
Πληροφόρησης για το STEAM/
«Educational Info-graphics for
STEAM»

ΚΥΜΕ
Youtube Channel

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία συμμετέχει ως
εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο: «E-ISTEAM - Educational Info-graphics for STEAM», που
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί
τον Αύγουστο του 2021.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
https://steam-edu.eu/

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία δημιούργησε
κανάλι στο Youtube.
Σκοπός του καναλιού είναι η ανάρτηση βίντεο
σχετικών με τις δράσεις της Εταιρείας.
Σε πρώτο στάδιο έχουν αναρτηθεί βίντεο με τις λύσεις
των θεμάτων του Επαρχιακού Διαγωνισμού του 2017
για τις τάξεις της Ε' Δημοτικού και της Α' Γυμνασίου.
Ευελπιστούμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη
επιπλέον βοήθημα για τους μαθητές μας.
Μπορείτε να βρείτε το κανάλι μας πατώντας ΕΔΩ.
Αν κάνετε “subscribe” στο κανάλι θα μπορείτε να
ενημερώνεστε μέσω e-mail όποτε γίνεται ανάρτηση
ενός καινούργιου βίντεο.
Επισκεφτείτε to "Download Area" της Κυπριακής
Μαθηματικής Εταιρείας. Ανοίξετε το DropBox της
ΚΥΜΕ για χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία.
KYME Dropbox

Like us on fb, πατήστε εδώ….

Μείνετε συνδεδεμένοι με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία……έρχονται και άλλα νέα!
Παρακαλούμε τα μέλη μας να πληρώσουν τις συνδρομές τους!
Γίνεται πληρωμή συνδρομής online μέσω JCC.
Πατήστε ΕΔΩ για πληρωμές μέσω JCC!
Ανανέωση στοιχείων μελών…..πατήστε ΕΔΩ!
Click here to unsubscribe

