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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Μ.Ε. διοργανώνει από 25 έως 29 Απριλίου 

2018  τη 10η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα. 

Επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και την ανακήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας του 2018 ως 

«Έτος Μαθηματικών», η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος αποφάσισε να εντάξει τη 

θεματολογία, τις κεντρικές ομιλίες και τις παράλληλες εκδηλώσεις της 10ης Διεθνούς 

Μαθηματικής Εβδομάδας μέσα στο πλαίσιο αυτής της επετείου. 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι στόχοι της ανακήρυξης του 

2018 ως «Έτος Μαθηματικών» είναι:  

 Να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών και ο ρόλος τους στη 

δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.  

 Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά, την ιστορία και τη διδασκαλία τους. 

Προωθώντας αυτούς τους στόχους η Δ.Ε. του Παραρτήματος επιλέγει ως κεντρικό θέμα της 

10ης Μαθηματικής Εβδομάδας το εξής: 

Τα Μαθηματικά – Ρίζα των Επιστημών 
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Θα αφιερωθούν ειδικές συνεδρίες του προγράμματος της Διεθνούς Μαθηματικής 

Εβδομάδας σε κεντρικές ομιλίες, εισηγήσεις και στρογγυλά τραπέζια με θέματα από την 

ιστορία, φιλοσοφία και επιστημολογία των Μαθηματικών, τη σχέση των Μαθηματικών με τις 

άλλες επιστήμες, τη μαθηματική εκπαίδευση και γενικότερα την ανάδειξη της μεγάλης 

συμβολής των Μαθηματικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ένα τμήμα αυτών των 

εκδηλώσεων θα αφιερωθεί στην ιστορία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και τη συμβολή 

της στην ανάπτυξη της μαθηματικής έρευνας και παιδείας στην Ελλάδα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
· Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών:  10 Μαρτίου 2018 

· Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή:  20 Μαρτίου 2018 

· Ανακοίνωση τελικού προγράμματος:  10 Απριλίου 2018 

 
Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της 10ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://emethes.gr 

και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://10h-math2018.blogspot.gr 
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