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Διαγωνιζμόρ Δημοζιογπαθικού Άπθπος
για ηα Μαθημαηικά
2017
Ο Διαγωνιζμός ηελεί σπό ηην αιγίδα ηοσ Διεσθσνηή Μέζης Εκπαίδεσζης ηοσ
Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού

Πλαίζιο – Σκοποί
Η Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία (ΚΥΜΕ) πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό ζπγγξαθήο
δεκνζηνγξαθηθνύ άξζξνπ θηινζνθηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη έθθξαζεο ηδεώλ κε ζέκα:
«Οι Εθαπμογέρ ηων Μαθημαηικών ζηιρ άλλερ Επιζηήμερ.»
Τν άξζξν ζα είλαη δηεξεπλεηηθνύ/ απνδεηθηηθνύ ηύπνπ θαη αλακέλεηαη από ηνπο κεηέρνληεο
ζην δηαγσληζκό λα αλαθεξζνύλ ζηηο εθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηηο άιιεο Επηζηήκεο
θαη λα παξνπζηάζνπλ ηεθκεξησκέλεο ηνπνζεηήζεηο γηα ην ξόιν ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ άιισλ Επηζηεκώλ.
Σκοποί ηος διαγωνιζμού:
(α) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο θαη ηε ζεκαζία ησλ καζεκαηηθώλ σο
εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ άιισλ Επηζηεκώλ .
(β) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ελζθήςνπλ ζηελ ηζηνξία, θηινζνθία θαη
ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ ζε ζπζρέηηζε κε ηηο
άιιεο Επηζηήκεο θαη λα επηζεκάλνπλ ηπρόλ ζεηηθά (ή θαη αξλεηηθά) ζπλεπαθόινπζα από
ηε ρξήζε ηνπο ζε απηέο ηηο Επηζηήκεο.
(γ) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηνπνζεηεζνύλ ζην επξύ θάζκα
εθαξκνγώλ πνπ θαιύπηεη ηόζνλ ηηο ζεηηθέο όζνλ θαη ηηο θνηλσληθέο Επηζηήκεο.
(δ) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθεξζνύλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
Μαζεκαηηθώλ κε ηηο άιιεο Επηζηήκεο θαη πώο απηέο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα γηα αλάπηπμε
λέσλ ηνκέσλ ζηα Μαζεκαηηθά ώζηε λα δώζνπλ ζηνλ άλζξσπν ηα εξγαιεία γηα κειέηε θαη
πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηώλ.
(ε) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθεξζνύλ ζε εθαξκνγέο πνπ
επεθηάζεθαλ από ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε άιιεο Επηζηήκεο, επηζεκαίλνληαο κέζα από
απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην δεκηνπξγηθό ξόιν ησλ Μαζεκαηηθώλ γηα παξαγσγή λέαο
Γλώζεο.
(ζη) Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο
κέζα από γξαπηό ιόγν.
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Όποι και Κανονιζμοί
1. Σην Δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο Γπκλαζηαθνύ θαη Λπθεηαθνύ
Κύθινπ ηεο Μέζεο Εθπαίδεπζεο ησλ Δεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ Σρνιείσλ ηεο
Κύπξνπ.
2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ άξζξσλ είλαη ε 15η Δεκεμβπίος 2016, μέσπι ηιρ 12.00
ηο μεζημέπι.
3. Θα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο θαη ζέζεηο επί ηνπ ζέκαηνο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηθαινύληαη απόςεηο ή ζέζεηο άιισλ αηόκσλ ή εηδηθώλ ή
κειεηώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ζην έξγν
ηνπ. Γηα θάζε άξζξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη κόλν έλαο ζπγγξαθέαο. Ο θάζε καζεηήο
κπνξεί λα ππνβάιεη πεξηζζόηεξα από έλα άξζξν.
4. Δνθίκηα πνπ παξνπζηάδνληαη λα πεξηέρνπλ απόςεηο θαη ζέζεηο άιισλ αηόκσλ ρσξίο
λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηά ζα απνξξίπηνληαη. Οη αλαθνξέο λα θαηαγξαθνύλ ζην
ηέινο ηνπ άξζξνπ θαη ζα απνηεινύλ κέξνο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ιέμεσλ. Τα
θείκελα ζα ειεγρζνύλ ειεθηξνληθά γηα ινγνθινπή.
5. Τα γξαπηά άξζξα πνπ ζα εηνηκαζηνύλ ζα πξέπεη λα ζηαινύλ κε ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε cms@cms.org.cy ζε κνξθή WORD θαη ζε κνξθή PDF
ηαπηόρξνλα ζην ίδην email. Σην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο λα γξαθηεί
“Δηαγσληζκόο Μαζεκαηηθνύ Άξζξνπ 2017”.
Σην θάησ κέξνο κεηά ην ηέινο ηος άπθπος λα γξαθηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα
καζεηή:
Όλνκα θαη Επώλπκν
Αξηζκόο Δειηίνπ Ταπηόηεηαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Όλνκα Κεδεκόλα
Όλνκα Σρνιείνπ θαη Τάμε ζηελ νπνία θνηηά
Τειέθσλν Επηθνηλσλίαο
Δηεύζπλζε Επηθνηλσλίαο
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο
Όια ηα κελύκαηα ππνβνιήο άξζξνπ ζα πάξνπλ απαληεηηθό e-mail επηβεβαίσζεο
παξαιαβήο εληόο 48 σξώλ. Όζνη δελ πάξνπλ επηβεβαίσζε νθείινπλ λα
επηθνηλσλήζνπλ ζην ηειέθσλν 22378101 γηα επηβεβαίσζε.
6. Τα γξαπηά άξζξα ζα πξέπεη λα είλαη έθηαζεο 600 μέσπι 1000 λέξεων θαη ζα
πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη θαζαξνγξακκέλα. Φσηνγξαθίεο δελ επηηξέπνληαη.
Τα άξζξα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα.
7. Με ηελ ππνβνιή ηνπ άξζξνπ γηα ην δηαγσληζκό κεηαθέξνληαη ηα δηθαηώκαηα
δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ ζηελ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία ε νπνία έρεη ην
δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπνηνπδήπνηε από ηα άξζξα (κε ηε δένπζα βέβαηα
αλαθνξά ζην ζπγγξαθέα ηνπ)
8. Τα δνθίκηα ζα αμηνινγεζνύλ από νκάδα αμηνινγεηώλ πνπ ζα νξίζεη ε ΚΥΜΕ κε
βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
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(α) Πεπιεσόμενο : ζε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην ππό
αλαθνξά ζέκα
(β) Γλώζζα : νξζή γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο πνπ κπνξεί λα
είλαη είηε ε Ειιεληθή είηε ε Αγγιηθή.
(γ) Δομή και Οπγάνωζη
(δ) Επισειπημαηολογία και Πειζηικόηηηα
(ε) Καινοηομία ζηο πεπιεσόμενο και ηην παποςζίαζη
9. Οη ζπγγξαθείο ησλ 10 θαιύηεξσλ άξζξσλ πνπ ζα δηαθξηζνύλ γηα θάζε επίπεδν,
Γπκλάζην θαη Λύθεην, ζα θιεζνύλ λα παξνπζηάζνπλ ην άξζξν ηνπο θαη ηηο ζέζεηο
ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε πξνθνξηθά εξσηήκαηα ησλ αμηνινγεηώλ. Σηε ζπλέρεηα
θαη κε βάζε απηή ηε ζπλέληεπμε ζα απνλεκεζνύλ ηα αθόινπζα βξαβεία γηα ην θάζε
επίπεδν:
(α) 1ο Βπαβείο: Δίπισκα επηηπρίαο, Εηδηθή Πιαθέηα θαη δσξεάλ εγγξαθή ζην
επόκελν Παγθύπξην Μαζεηηθό Σπλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη δσξεάλ εγγξαθή
ζην επόκελν Επξσπατθό Σπλέδξην EUROMATH.
(β) 2ο Βπαβείο: Δίπισκα επηηπρίαο, Εηδηθή Πιαθέηα θαη δσξεάλ εγγξαθή ζην
επόκελν Παγθύπξην Μαζεηηθό Σπλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά.
(γ) 3ο Βπαβείο: Δίπισκα επηηπρίαο θαη δσξεάλ εγγξαθή ζην επόκελν Παγθύπξην
Μαζεηηθό Σπλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά.
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