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ΠΡΟΣ: Τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας
κ. Διευθυντές Εκπαίδευσης
Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.
Διευθυντές Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε.
Καθηγητές Μαθηματικών.
Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων
Δασκάλους.
Φοιτητές
Ε.Μ.Ε.
Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις σχολείων στην 9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 2017 Παράλληλες εκδηλώσεις».
Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σε
συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., διοργανώνει από 15 Μαρτίου έως 19 Μαρτίου 2017 στο χώρο
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (περίπτερο 8, συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός)
την:

9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα
Σκοπός της 9ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας είναι η προβολή της Μαθηματικής
επιστήμης ως συνάρτηση της επιστημονικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και η ανάδειξη
της στενής σχέσης των Μαθηματικών με την Εκπαίδευση, την Τεχνολογία και τις άλλες
Επιστήμες.
Στη φετινή Μαθηματική Εβδομάδα, το παρόν θα δώσουν ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους
από 7 χώρες της Ευρώπης και Αμερικής, καθώς και καθηγητές μαθηματικών όλων των
βαθμίδων, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των
Μαθηματικών. Ακόμη δίνεται δυνατότητα παρουσίασης και σε κλάδους όπως, Ιατρικής,
Οικονομικών,

Φυσικής,

Γεωλογίας,

Φυσικών
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Επιστημών,

Ακαδημίας,

Φιλολογίας,

Πληροφορικής, Μηχανολόγων κ.λ.π., όπου οι εισηγητές συνδέουν την επιστήμη τους με τα
Μαθηματικά.
Παράλληλα θα λάβουν χώρα σεμινάρια - εργαστήρια διδακτικής και μαθηματικών
λογισμικών, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών από μαθητές γυμνασίου, λυκείου, καθώς και
φοιτητές, ενώ θα βραβευθούν οι διακριθέντες στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Ο Μικρός Ευκλείδης, Θαλής και Ευκλείδης.
Σχολεία από όλη την Ελλάδα θα επισκεφθούν τις εκθέσεις και θα συμμετέχουν σε δράσεις
που οργανώνονται ειδικά για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με θέμα τα
Μαθηματικά στα πλαίσια των διδακτικών τους επισκέψεων.
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Στα πλαίσια των παράλληλων δραστηριοτήτων της 9ης
Μαθηματικής Εβδομάδας οι μαθητές θα μπορούν να
περιηγηθούν στα:
1] Δωμάτιο απόδρασης: Το πρώτο βιωματικό παιχνίδι απόδρασης, φτιαγμένο από
Μαθηματικούς. Οι μαθητές καλούνται να αποδράσουν από ένα δωμάτιο λύνοντας
μαθηματικούς και λογικούς γρίφους.
2] Μουσείο Ελληνικής Παιδείας: ο συλλέκτης Παύλος Μπαλογιάννης εκθέτει την προσωπική
του συλλογή παλαιών σχολικών εγχειριδίων και μας ξεναγεί σε μια διαδρομή εξέλιξης των
σχολικών βιβλίων του τελευταίου αιώνα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες
του Μουσείου, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3] Brain battles: 3μελείς αντιπροσωπευτικές ομάδες από κάθε σχολείο συμμετέχουν σε ένα
μαθηματικό τρίαθλο γραπτών και χειρακτικών γρίφων.
4] Ρομποτική: η Eduk8 αναλαμβάνει την διεξαγωγή workshop και παρουσίαση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του LEGO Education. Συγκεκριμένα, η δράση αναφέρεται σε παιδιά δημοτικού
και γυμνασίου, κατά την οποία τα μεν παιδιά δημοτικού θα ανακαλύψουν τις δυνατότητες
εκμάθησης των θετικών επιστημών παίζοντας, ενώ τα δε παιδιά γυμνασίου θα επιδοθούν στον
προγραμματισμό ρομπότ, πάνω στα χαλιά προπόνησης, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών
της Eduk8.
5] Έκθεση εικαστικών έργων, δημιουργημένα με χρήση διαγραμμάτων Voronoi από τους
μαθητές του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
6] Παρουσιάσεις project και εργασιών από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
7] Μαθηματικά παιχνίδια, παζλ και γρίφοι, που θα οξύνουν το νου των επισκεπτών
8] Έκθεση εικαστικών έργων, από καθηγητές μαθηματικών με θέμα τα Μαθηματικά
9] Εργαστήριο συμμετριών και παιχνίδια συμμετρίας: την Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17
Μαρτίου, οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς με τη βοήθεια των καθηγητών τους
Ζυγούρη Κ., Τσαμπαλά Αλ. και Ξανθά Κατ. θα υλοποιήσουν εργαστήρι συμμετρίων και
παιχνιδιών συμμετρίας, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν είδη και ονομασίες συμμετριών,
Πλατωνικά και Αρχιμήδεια στερεά, τα 17 διαφορετικά είδη συμμετριών του επιπέδου, τα 7 είδη
frieze patterns, κα.
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 Τελετή βράβευσης των μαθητών Ε και ΣΤ τάξης των Δημοτικών Σχολείων που διακρίθηκαν
στην Β΄ φάση του Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ο Μικρός Ευκλείδης» το σχολικό έτος 2015 –
2016. (Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 20:30-21:30 για τους μαθητές της ΣΤ τάξης και 16
Μαρτίου 2017, ώρα 20:30-21:30 για τους μαθητές της τάξης Ε).
 Τελετή βράβευσης των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων που διακρίθηκαν στους
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής» και «Ευκλείδης» το σχολικό έτος 2016 – 2017. (Κυριακή
19 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30-13:30)

"Το European School Radio και η ραδιοφωνική ομάδα του 2ου ΓΕΛ Εχεδώρου

θα
καλύψουν με απ' ευθείας μετάδοση και ηχογραφημένες εκπομπές τις εργασίες της 9ης Μαθηματικής Εβδομάδας με
συνεντεύξεις από εισηγητές, διοργανωτές και επισκέπτες και πληροφορίες από το χώρο του συνεδρίου. Το
πρόγραμμα μεταδίδεται μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου από τη σελίδα
http://blogs.sch.gr/esrblog/ "

Η έκθεση θα λειτουργεί από 09.00 έως 21.00, από Τετάρτη 15 Μαρτίου έως και Κυριακή
19 Μαρτίου 2017 στο περίπτερο 8 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής: Μαραντίδης Φώτιος, τηλ: 6978444097
και e-mail: 65fmak@gmail.com
Η 9η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα γίνεται με την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την
υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παρ. Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΜΕ
www.emethes.gr και http://9hmath2017.blogspot.gr
Για το Δ.Σ. του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
της Ε.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Η. Φυλάκης

Ανδρέας Πούλος
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