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Η ΚΥ.Μ.Ε. συνεχίζει το νέο εργαλείο επικοινωνίας με τα μέλη της.
Σε πρώτη φάση το δελτίο κυκλοφορεί στην Ελληνική γλώσσα.
Στείλτε τα σχόλια σας και προτάσεις για βελτίωση στο
cms@cms.org.cy
Ανανέωση στοιχείων μελών…..πατήστε εδώ……
http://www.cms.org.cy/index.php?id=30#main_content
Σύντομα θα αρχίσουν να δίδονται κωδικοί πρόσβασης στα μέλη
μας για πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία. Το περιοδικό Ευκλείδης
θα σταλεί σε όσους ανανεώσουν τα στοιχεία και έτσι με αυτό τον
τρόπο επιβεβαιώνουν και τη ταχυδρομική τους διεύθυνση.
Ευχαριστούμε
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Επισκεφτείτε to «Download Area» της Κυπριακής Μαθηματικής
Εταιρείας. Ανοίξετε το DropBox της ΚΥΜΕ για χρήσιμες
πληροφορίες και εργαλεία.
KYME Dropbox
Ο χώρος αυτός θα εμπλουτίζεται συνεχώς με χρήσιμα εργαλεία
και υλικό για εκπαιδευτικούς και όσους αγαπούν τα
Μαθηματικά. Η πρόσβαση είναι ανοικτή για όλα τα μέλη της
ΚΥΜΕ.
Νέες προσθήκες από 11 Ιανουάριου 2016:

- Στο φάκελο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, θα βρείτε τα θέματα και τις
λύσεις όλων των διαγωνισμών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ από το 2007 μέχρι το 2015.΄

- Στο φάκελο ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ θα βρείτε εκδόσεις του
περιοδικού ΕΙΚΟΣΙΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ Μαθηματικό Δελτίο
Τελευταία Ανακοίνωση για συμμετοχή στην Μαθηματική
Σκυταλοδρομία . Διαγωνισμός για τα Γυμνάσια.
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 10.00-13.00,
Πολυχώρος Pavilion
Προθεσμία δηλώσεων 15 Ιανουαρίου 2016

Παγκύπριο Συνέδριο (Μαθηματικής Επιστήμης και Παιδείας και
Μαθητικό) , 12 και 13 Φεβρουαρίου 2016, King Evelthon Hotel ,
Πάφος…..σας περιμένουμε.
Για υποβολή παρουσίασης, εγγραφή και κράτηση δωματίου
επισκεφθείτε www.cms.org.cy
Τελευταία προθεσμία υποβολής παρουσιάσεων 15 Ιανουαρίου
2016

Διαγωνισμοί MATHFactor Cyprus 2016 και MATHeatre
Cyprus 2016 , στο πλαίσιο του Παγκύπριου συνεδρίου.
Ο νικητές του Κυπριακού διαγωνισμού κερδίζουν
συμμετοχή στο τελικό απευθείας που θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη με μερική οικονομική υποστήριξη.
Για δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε www.cms.org.cy
Κύπρος

Τελευταία προθεσμία αίτησης συμμετοχής 15 Ιανουαρίου 2016

Μαθητικό συνέδριο EUROMATH 2016,
30 Μαρτίου – 3 Απριλίου , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
www.euromath.org
Για μαθητές 9-18 ετών
Προθεσμία υποβολής εργασιών για παρουσιάσεις από μαθητές:
5 Φεβρουαρίου 2016
MATHFactor Europe 2016 και MATHeatre Europe 2016 .
Προθεσμία πρώτης φάσης μέσω διαδικτύου: 7 Φεβρουαρίου
2016 μέσω διαδικτύου.
Πληροφορίες στο www.euromath.org και στο www.le-math.eu

Europe

Προθεσμία πρώτης φάσης 7 Φεβρουαρίου 2016.

Νέος Διαγωνισμός για μαθητές για τη συγγραφή
Δημοσιογραφικού Άρθρου για τα Μαθηματικά….έχει
ανακοινωθεί . Αφορά μαθητές 12-18 ετών.
Όροι και κριτήρια θα τα βρείτε εδώ… KYME Nέα
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής 30 Ιανουαρίου 2016.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία θα προσφέρει αριθμό
υποτροφιών κάθε χρόνο για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα για τα Μαθηματικά στην Κύπρο και στο
εξωτερικό. Η πρώτη ανακοινώνεται στην επόμενη είδηση
πιο κάτω.
KYME Nέα
Εκπαιδευτική Υποτροφία για τα μέλη της ΚΥΜΕ για συμμετοχή σε
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο εξωτερικό.
Υποτροφία αξίας 1000 ευρώ για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
σεμινάριο Le-MATH: Learning Mathematics through new
communication factors.
Το σεμινάριο οργανώνεται στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ 29 Μαρτίου
– 4 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του συνεδρίου
EUROMATH 2016
Η υποτροφία καλύπτει αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή , διατροφή και
το κόστος σεμιναρίου. Για τα κριτήρια και έντυπο αίτησης πατήστε
εδώ KYME Nέα
Σχετικά με το σεμινάριο θα βρείτε στοιχεία στο Le-MATHwebsite
Προθεσμία υποβολής αίτησης 30 Ιανουαρίου 2016

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

