
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ  
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 

ΑΓΡΟΣ 2021 
 
 

Γ΄ ΣΕΙΡΑ – ΠΡΩΙ  
 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ – 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΝ 
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1η Ημέρα Ώρα  

Δευτέρα 

19 Ιουλίου 

2021 

14:00 – 18:00 

 

Άφιξη στο Ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ»  

 

18:30 – 20:00 Συγκέντρωση στην αίθουσα «Απόλλων» 

20:00 – 21:00 Δείπνο 

22:00 Έλεγχος στα δωμάτια 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
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2η Ημέρα Ώρα  

Τρίτη 

 

 

 

20 Ιουλίου 

 

 

2021 

07:00 – 07:30 Εγερτήριο 

07:30 – 09:00  Πρόγευμα   

09:30 – 10:30 1η  Περίοδος Διδασκαλίας 

10:30 – 10:45 Διάλειμμα 

10:45 – 11:45 2η Περίοδος Διδασκαλίας 

11:45 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 13:00 3η Περίοδος Διδασκαλίας 

13:00 – 14:30 Γεύμα  

14:30 – 16:00 Μεσημβρινή ανάπαυση 

16:00 – 19:00 

Αθλητικές δραστηριότητες:   

Οργάνωση ομάδων αθλοπαιδιών  
Κλήρωση Πρωταθλημάτων 
 
Δραστηριότητες Μαθηματικών: 
 
Οργάνωση 
 

20:00 – 21:00 Δείπνο 

21:00 – 22:00 Ελεύθερο 

22:00 Έλεγχος Δωματίων  
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3η Ημέρα Ώρα  

Τετάρτη 

 

 

 

21 Ιουλίου 

 

 

2021 

07:00 – 07:30 Εγερτήριο 

07:30 – 09:00  Πρόγευμα  

09:30 – 10:30 1η  Περίοδος Διδασκαλίας 

10:30 – 10:45 Διάλειμμα 

10:45 – 11:45 2η Περίοδος Διδασκαλίας 

11:45 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 13:00 3η Περίοδος Διδασκαλίας 

13:00 – 14:30 Γεύμα  

14:30 – 16:00 Μεσημβρινή ανάπαυση 

16:00 – 19:00 

Αθλητικές δραστηριότητες:   

Πρωταθλήματα  
 
Δραστηριότητες Μαθηματικών 
 

20:00 – 21:00 Δείπνο 

21:00 – 22:00 Ελεύθερο 

22:00 Έλεγχος Δωματίων  



6 

 
 

4η Ημέρα Ώρα  

Πέμπτη 

 

 

 

22 Ιουλίου 

 

 

2021 

07:00 – 07:30 Εγερτήριο 

07:30 – 09:00  Πρόγευμα   

09:30 – 10:30 1η  Περίοδος Διδασκαλίας 

10:30 – 10:45 Διάλειμμα 

10:45 – 11:45 2η Περίοδος Διδασκαλίας 

11:45 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 13:00 3η Περίοδος Διδασκαλίας 

13:00 – 14:30 Γεύμα  

14:30 – 16:00 Μεσημβρινή ανάπαυση 

16:00 – 19:00 

Αθλητικές δραστηριότητες:   

Πρωταθλήματα  
 
Δραστηριότητες Μαθηματικών 
 

20:00 – 21:00 Δείπνο 

21:00 – 22:00 Ελεύθερο 

22:00 Έλεγχος Δωματίων 



7 

 
 
 
 
 
 

5η Ημέρα Ώρα  

Παρασκευή 

 

 

 

23 Ιουλίου 

 

 

2021 

07:00 – 07:30 Εγερτήριο 

07:30 – 09:00  Πρόγευμα   

09:30 – 10:30 1η  Περίοδος Διδασκαλίας 

10:30 – 10:45 Διάλειμμα 

10:45 – 11:45 2η Περίοδος Διδασκαλίας 

11:45 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 13:00 3η Περίοδος Διδασκαλίας 

13:00 – 14:30 Γεύμα  

14:30 – 16:00 Μεσημβρινή ανάπαυση 

16:00 – 19:00 

Αθλητικές δραστηριότητες:   

Πρωταθλήματα  
 
Δραστηριότητες Μαθηματικών 
 

20:00 – 21:00 Δείπνο 

21:00 – 22:00 Ελεύθερο 

22:00 Έλεγχος Δωματίων  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 3η  περίοδο της τελευταίας ημέρας 

μαθημάτων θα δοθεί ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα κάθε 

τάξης ένα πρόβλημα για λύση.  

Ο πρώτος μαθητής από κάθε τάξη που θα παραδώσει σωστή 

λύση, θα βραβευθεί.   

6η Ημέρα Ώρα  

Σάββατο 

 

 

 

24 Ιουλίου 

 

 

 

2021 

07:00 – 08:00 Εγερτήριο 

08:00 – 10:00  Πρόγευμα   

10:00 – 12:00 
Ετοιμασία αποσκευών για αναχώρηση 

(Check out) 

12:30 – 13:30 Γεύμα 

13:30 – 15:00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1) Το πρόγραμμα και τα ωράρια του Καλοκαιρινού 

Μαθηματικού Σχολείου  τηρούνται αυστηρά. 

2) Μετά το πρόγευμα, και το αργότερο μέχρι τις 09:15, να 

είστε στις αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα μαθημάτων.  

3) Την ώρα των μαθημάτων απαγορεύεται η χρήση των 

κινητών τηλεφώνων.  

4) Απαγορεύεται αυστηρά η απουσία από τα μαθήματα.  

5) Η χρήση της πισίνας καθώς και των γηπέδων του 

ξενοδοχείου θα γίνεται από τις 16:00 μέχρι τις 19:00. 

6) Το βράδυ και το αργότερο μέχρι τις 21:30 να είστε στα 

δωμάτιά σας για έλεγχο και λήψη παρουσιών.  

7) Το βράδυ μετά τη λήψη παρουσιών, δεν επιτρέπεται να 

βγαίνετε από τα δωμάτιά σας και να μετακινείστε στους 

διαδρόμους, σε άλλα δωμάτια ή  άλλους χώρους του 

ξενοδοχείου.  

8) Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να πηγαίνουν στα δωμάτια 

των μαθητριών και οι μαθήτριες να πηγαίνουν σε δωμάτια 

των μαθητών. Συναντήσεις και παρέα επιτρέπονται στους 

κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.  

9)  Απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση από τους 

προκαθορισμένους χώρους του ξενοδοχείου ή του 

σχολείου. 

10) Οι ώρες ανάπαυσης και ύπνου τηρούνται αυστηρά.  

11) Αν υπάρχει τηλεόραση στο δωμάτιο κλείνει μετά τις 22:00 

έτσι ώστε να ξεκουραστείτε.  
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12) Οι κανονισμοί λειτουργίας του ξενοδοχείου επιβάλλουν  

όπως: 

i) Δεν κυκλοφορούμε  άσκοπα στους διαδρόμους. 

ii) Η πόρτα του δωματίου είναι πάντοτε κλειστή. 

iii) Οι φωνές  μέσα ή έξω από το δωμάτιο ή στους 

διαδρόμους  απαγορεύονται αυστηρά. 

iv) Ο σεβασμός της περιουσίας του ξενοδοχείου και του 

σχολείου είναι απαραίτητος. 

v) Η συμπεριφορά μας να είναι κόσμια.  

vi) Να μην ξεχνούμε ότι εκτός από εμάς στο ξενοδοχείο 

υπάρχουν και άλλα άτομα που θέλουν να 

ξεκουραστούν και να ησυχάσουν.  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 

COVID-19 
 

- Για την είσοδο στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ όλοι οι μαθητές και 
μαθήτριες, όλων των επιπέδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) 
θα πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία έναρξης της 
εβδομάδας που συμμετέχουν στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό 
Σχολείο: 

• είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 
ωρών, 

• ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 
για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία 
να έχει πραγματοποιηθεί την ημέρα άφιξης, 

• είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του 
COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και 
νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών 
εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, 

• είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις 
περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την 
ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει 
παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία 
δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους. 

- Οι διακίνηση των μαθητών εκτός του χώρου του Ξενοδοχείου 
απαγορεύεται, εκτός εάν είναι μαθητές που θα πάνε για 
μάθημα εκτός του ξενδοχείου με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.  

- Η λειτουργία χώρων εστίασης στο χώρο, διέπεται από το 
προωτόκολλο «Πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση εστίασης 
COVID-19» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info  

- Απολύμανση χεριών με αντισηπτικό (με περιεκτικότητα 
αλκοόλης >60%) κατά την είσοδο και έξοδο της αίθουσας 
διδασκαλίας και κατά την είσοδο στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου.  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info
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- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στους 
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και στις αίθουσες 
διδασκαλίας. 

- Στις αίθουσες διδασκαλίας θα εφαρμόζεται το 
επικαιροποιημένο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.  

- Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, 
τη μύτη και το στόμα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

- Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, θα πρέπει να γίνεται 
κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος 
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο 
χαρτομάντηλο θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως στους 
κάδους απορριμμάτων και να ακολουθεί επιμελές πλύσιμο 
των χεριών. 

- Απαγορεύεται η ανταλλαγή υλικών αγαθών (μολύβια, στυλό, 
μαρκαδόροι κ.ά.) μεταξύ των μαθητών και μαθητριών. Στην 
περίπτωση ομαδικών εργασιών θα πρέπει οι μαθητές να 
απολυμάνουν τα χέρια τους αμέσως μετά την εργασία. 

- Συστηματικός και επαρκής αερισμός των αιθουσών 
διδασκαλίας. 

 
 

 

Η Διεύθυνση του Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου 

σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση κανονισμών ή 

οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά θα ενημερώνει 

αμέσως τους κηδεμόνες του μαθητή  και θα προχωρά 

στην άμεση αποβολή του μαθητή από το σχολείο.  
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Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

για την κατανόηση και τη συνεργασία σας. 

Καλά να περάσετε. 

 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της  

Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας 

 
 

Το Καλοκαιρινό Μαθηματικό σχολείο στηρίζουν το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και  η εθελοντική προσφορά 

των μελών Καθηγητών Μαθηματικών της ΚΥΜΕ.  

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία εκφράζει τις θερμές της 

ευχαριστίες.  
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Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία 
Στασίνου 36, Γραφ. 102 

Στρόβολος 2003, Λευκωσία 
Τηλ./Φαξ  22379122 - 22378101 

Email:   cms@cms.org.cy 
Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy 

mailto:cms@cms.org.cy
http://www.cms.org.cy/
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