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Με το νζο ζτοσ 2016 θ Κυπριακι Μακθματικι Εταιρεία
εγκαινιάηει το νζο εργαλείο επικοινωνίασ με τουσ
Μακθματικοφσ μζλθ τθσ.Σε πρώτθ φάςθ το δελτίο κα
κυκλοφορεί ςτθν Ελλθνικι γλώςςα.

Σασ ανακοινώνουμε το Download Area τθσ Κυπριακισ
Μακθματικισ Εταιρείασ. Επιςκεφκείτε το DropBox τθσ
ΚΥΜΕ για χριςιμεσ πλθροφορίεσ και εργαλεία.
KYME Dropbox
Ο χώροσ αυτόσ κα περιζχει χριςιμα εργαλεία και υλικό για
εκπαιδευτικοφσ και όςουσ αγαποφν τα Μακθματικά. Η
πρόςβαςθ είναι ανοικτι για όλα τα μζλθ τθσ ΚΥΜΕ.
Μακθματικι Σκυταλοδρομία . Διαγωνιςμόσ για τα
Γυμνάςια.
Πζμπτθ 28 Ιανουαρίου 2016, 10.00-13.00
Πολυχώροσ Pavilion
Προκεςμία δθλώςεων 15 Ιανουαρίου 2016

Παγκφπριο Συνζδριο , 12 και 13 Φεβρουαρίου 2016, King
Evelthon Hotel , Πάφοσ…..ςασ περιμζνουμε.
Για υποβολι παρουςίαςθσ, εγγραφισ και κράτθςθ
δωματίου επιςκεφκείτε www.cms.org.cy
Διαγωνιςμοί MATHFactor Cyprus 2016 και MATHeatre
Cyprus 2016 , ςτο πλαίςιο του Παγκφπριου ςυνεδρίου.
Ο νικθτζσ του Κυπριακοφ διαγωνιςμοφ κερδίηουν
ςυμμετοχι ςτο τελικό απευκείασ που κα διεξαχκεί ςτθ
Θεςςαλονίκθ με μερικι οικονομικι υποςτιριξθ.
Για διλωςθ ςυμμετοχισ επιςκεφκείτε www.cms.org.cy

Μακθτικό ςυνζδριο EUROMATH 2016, 30 Μαρτίου – 3
Απριλίου , Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα
www.euromath.org
Για μακθτζσ 9-18 ετών.
MATHFactor Europe 2016 and MATHeatre Europe 2016 .
Προκεςμία πρώτθσ φάςθσ 7 Φεβρουαρίου 2016 μζςω
διαδικτφου.
Προκεςμία πρώτθσ φάςθσ 7 Φεβρουαρίου 2016.
Πλθροφορίεσ ςτο www.euromath.org και ςτο
www.le-math.eu

Νζοσ Διαγωνιςμόσ για μακθτζσ για τθ ςυγγραφι
Δθμοςιογραφικοφ Άρκρου για τα Μακθματικά….κα
ανακοινωκεί ςφντομα…
KYME Nέα

Η Κυπριακι Μακθματικι Εταιρεία κα προςφζρει αρικμό
υποτροφιών κάκε χρόνο για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα για τα Μακθματικά ςτθν Κφπρο και ςτο
εξωτερικό. Η πρώτθ ανακοινώνεται ςτθν επόμενθ είδθςθ
πιο κάτω.
KYME Nέα
Εκπαιδευτικι Υποτροφία για τα μζλθ τθσ ΚΥΜΕ για
ςυμμετοχι ςε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ςτο εξωτερικό.
Υποτροφία αξίασ 1000 ευρώ για ςυμμετοχι ςτο
εκπαιδευτικό ςεμινάριο Le-MATH: Learning Mathematics
through new communication factors.
Το ςεμινάριο οργανώνεται ςτθν Αγγλικι γλώςςα από 29
Μαρτίου – 4 Απριλίου ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο πλαίςιο του
ςυνεδρίου EUROMATH 2016
Η υποτροφία καλφπτει αεροπορικό ειςιτιριο, διαμονι ,
διατροφι και το κόςτοσ ςεμιναρίου. Θα ανακοινωκεί
ςφντομα θ διαδικαςία, τα κριτιρια και θ αίτθςθ
υποβολισ…
KYME Nέα
Le-MATHwebsite
Μείνετε ςυνδεδεμζνοι με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία……ζρχονται και άλλα
νζα!

