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ΘΕΜΑ:  «Παράλληλες εκδηλώσεις στην 4η Μαθηματική Εβδομάδα 2012». 

 

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σε 

συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα περισσότερα ανά την Ελλάδα 

Παραρτήματα, οργανώνει  από 7 έως 11 Μαρτίου 2012  στη  Θεσσαλονίκη (Helexpo – 

Συνεδριακό Κέντρο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ) την 4η Μαθηματική Εβδομάδα με θέμα:   

‘‘‘ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκέέέςςς   ΔΔΔιιιαααδδδρρροοομμμέέέςςς   κκκαααιιι   ΑΑΑννναααζζζηηητττήήήσσσεεειιιςςς’’’ . 

Ο σκοπός είναι η προβολή της επιστημονικής και πολιτιστικής διάστασης της Μαθηματικής 

Επιστήμης  και η ανάδειξη της στενής σχέσης των Μαθηματικών με την Εκπαίδευση, την 

Τεχνολογία και τις άλλες Επιστήμες. 

 

Σύμφωνα με την 19Γ2-26/1/2012 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα σχολεία μπορούν να επισκέπτονται την 4η Μαθηματική 

Εβδομάδα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων,  όπου θα έχουν την δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν: 

 

1. Έκθεση: 400 χρόνια από την 1η αστρονομική παρατήρηση του Γαλιλαίου. Stratan G. 
Institute of Nuclear Physics, Romanian Academy. (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου). 
Παρουσιάζονται οι κύριες ανακαλύψεις του Γαλιλαίου μέσω παρατηρήσεων του 
Ουρανού, καθώς και οι επιστημονικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις αυτών των ανακαλύψεων. Οι μετέχοντες εισάγονται στην ατμόσφαιρα της 
Επιστημονικής Επανάστασης με εικόνες βιβλίων, κειμένων, γραμμάτων, τόπων και 
προσώπων της Εποχής. Επίσης σκιαγραφούνται οι προσωπικότητες των 
πρωταγωνιστών.  

Hellenic Mathematical Society ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 

Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 285377 Fax: 2310 285377 

e-mail: emethes@otenet.gr   
http://www.emethes.gr 

 

Θεσσαλονίκη 20-2-2012 

Αριθμ. Πρωτ. 16 

ΠΡΟΣ:  Τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη. 

 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. 
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2. Εκθέματα και παρουσιάσεις από το Μουσείο Κ. Καραθεοδωρή Κομοτηνής. 

3. Έκθεση γραμματοσήμων από όλο τον κόσμο με θέμα τα Μαθηματικά (συλλογή 

Ανδρέα Πούλου) 

4. Μαθηματικά σχέδια και παιχνίδια ευφυΐας από τον Μαθηματικό Σάκη Λιπορδέζη. 

5. Ενημέρωση για τις σπουδές στα Μαθηματικά (οργάνωση από το Μαθηματικό 

Τμήμα του ΑΠΘ). 

6. Παρουσιάσεις εργασιών Project Γενικών Λυκείων και  ΕΠΑΛ. 

7. Εκθέσεις βιβλίων από όλους σχεδόν τους εκδοτικούς οίκους και Βιβλιοπωλεία από 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 

 

Η έκθεση Θα λειτουργεί από 9.00 έως 21.00, από Τετάρτη 7 Μαρτίου έως και Κυριακή 11 

Μαρτίου στο περίπτερο 8 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 21.00 στο ίδιο χώρο θα γίνει Μουσική συνάντηση με μουσικά 

σχήματα μαθητών, εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών. 

Για όλα τα παραπάνω η είσοδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. 

Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας πρέπει να επικοινωνήσετε με το 2310285377 ή με 
τους υπεύθυνους συμμετοχών για τα σχολεία, Κωνσταντινίδου Ολυμπία και 
Μακάριο Θόδωρο τηλ 6972765226 - 2310605398) 

 

Οι μαθητές μπορούν τις υπόλοιπες ώρες να παρακολουθήσουν και εισηγήσεις στις εργασίες 

της Μαθηματικής Εβδομάδας από Καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 

διεθνείς διακρίσεις.  

 

Θεματικές ενότητες  

 Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα ΤΕΙ – ΑΕΙ και στη Δια Βίου 
Μάθηση. 

 Τα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Μαθηματικά και νέες τεχνολογίες – τρόποι προσέγγισης της Μαθηματικής σκέψης.  

 Διαθεματική προσέγγιση στα Μαθηματικά, τις Φυσικές επιστήμες, τη Γλώσσα και 
Ιστορία με ΤΠΕ (Ψηφιακή τάξη - Διαδραστικοί πίνακες ). 

 Διασυνδέσεις των Μαθηματικών με την Τέχνη  και τον Πολιτισμό. 

 Προτάσεις  για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών 
και  διδακτικά βιβλία Δημοτικού  – Γυμνασίου – Λυκείου. 

 Η Ιστορία των Μαθηματικών  στη Μαθηματική Εκπαίδευση. 

 Μαθηματικοί Διαγωνισμοί και η τέχνη της δημιουργίας και επίλυσης  προβλημάτων. 

 Τα Μαθηματικά στην ειδική αγωγή. 

Στρογγυλά τραπέζια 

 Η ανάγκη για νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο. Τάσεις, αναζητήσεις και προτάσεις. 

 Προβλήματα της  διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης - Οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν την εμπειρία τους. 
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Παράλληλα θα γίνουν σεμινάρια-εργαστήρια λογισμικών για την διδασκαλία 
μαθημάτων στα σχολεία όπως, Μαθηματικών, Φυσικής, Ιστορίας, Πληροφορικής και 
διδακτικής. Μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες project που έκαναν στα Λύκεια στο Α 
τετράμηνο, φοιτητές θα παρουσιάσουν ερευνητικές εργασίες και μαθητές που έλαβαν 
Ολυμπιακά Μετάλλια στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς θα καταθέσουν τις 
εμπειρίες τους. 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια θα πρέπει να το δηλώσουν 
στην ειδική φόρμα εγγραφής σε σεμινάρια που υπάρχει στην σελίδα μας 
www.emethes.gr 

 Τα σχολεία που θέλουν να παρουσιάσουν εργασίες Project ή άλλες 
δραστηριότητες, θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής στο e-mail: 
emethes@otenet.gr 

 

Τονίζεται ότι, έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν ως εισηγητές, καθηγητές από 
αρκετά Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Θα υπάρχει μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

Για το Δ.Σ. του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 

της Ε.Μ.Ε.       

 

   

   

   

ΧΧΧώώώρρροοοςςς   δδδιιιεεεξξξαααγγγωωωγγγήήήςςς   τττοοουυυ   ΣΣΣυυυνννεεεδδδρρρίίίοοουυυ   

Helexpo – Συνεδριακό Κέντρο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

www.helexpo.gr/default.aspx?page=673 

Δωρεάν παρκινγκ μέσα στην Helexpo 

από την είσοδο απέναντι από τα Πανεπιστήμια, με την υπόδειξη Μαθηματική 

Εβδομάδα. 
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