
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

1ης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ- 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 2018 

ΠΡΟΣ:  

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΓΕ.Λ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  Α΄ ΚΑΙ  Β΄ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

  
Όπως γνωρίζετε, το 2018 έχει χαρακτηριστεί ως έτος των Μαθηματικών από το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, και 

προκειμένου να καταδείξουμε στους μαθητές την χρησιμότητα και την εφαρμογή των 

μαθηματικών σε πολλές επιστήμες, αλλά και στην καθημερινή ζωή, σχεδιάζουμε 

δράσεις με στόχο κυρίως τους μαθητές. 

Σχεδιάζουμε τη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 2018, όπου θα 

παρουσιαστούν οι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ των μαθητών της Α΄ και 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ των ΓΕ.Λ. του Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίοι μέσω των καθηγητών 

τους και των σχολείων τους θα δηλώσουν συμμετοχή ως σύνεδροι. Στο πλαίσιο μίας 

διημερίδας στις 17 και 18 Μαΐου θα παρουσιαστούν οι Δημιουργικές Εργασίες των 

μαθητών ή ομάδων μαθητών των Γενικών Λυκείων του Νομού Δωδεκανήσου, υπό 

την επίβλεψη και καθοδήγηση των διδασκόντων τους, οι οποίες θα έχουν 

πραγματοποιηθεί το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στο μάθημα των μαθηματικών. 

Ενθαρρύνονται επομένως οι μαθηματικοί να αναθέσουν εργασίες οι οποίες αφενός θα 

αναδεικνύουν την χρησιμότητα της επιστήμης των μαθηματικών, τις εφαρμογές στην 

καθημερινή ζωή, καθώς και την ιστορία των μαθηματικών (αρχαία και σύγχρονη) και 

αφετέρου θα είναι στο πλαίσιο της σχολικής ύλης. 

Οι μαθητές δηλαδή θα είναι οι σύνεδροι και θα συμμετέχουν σε όλες τις διεργασίες 

ενός κανονικού συνεδρίου (παρουσίαση, συζήτηση, στρογγυλό τραπέζι κ.α.). 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι σύλλογοι διδασκόντων σε κάθε 

σχολική μονάδα  αποφασίζουν ποια ημέρα θα διαθέσουν για τις δράσεις των 

μαθηματικών. 



Προτείνεται η ημέρα αυτή να είναι η 17 και 18 Μαΐου 2018 για τα ΓΕ.Λ. του Ν. 

Δωδεκανήσου, όπως φαίνεται παρακάτω ανάλογα με το πότε θα γίνει η 

παρουσίαση του αντίστοιχου Λυκείου. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

 

17-18 ΜΑΪΟΥ 2018, 09:00-14:30 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 17  ΜΑΪΟΥ 2018 Συμμετέχουν τα ΓΕ.Λ.: 

1ο, 2ο, 3ο, 4ο , Εσπερινό ΓΕ.Λ. Ρόδου  

ΓΕ.Λ. Ιαλυσού, Αφάντου , Μουσικό,   

Σορωνής 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΜΑΙΟΥ 2018 Συμμετέχουν τα ΓΕ.Λ.: 

Κρεμαστής,  Αρχαγγέλου , Τ.Λ. 

Γενναδίου, Τ.Λ. Έμπωνας, και όλα τα 

ΓΕ.Λ. των νησιών του Ν. 

Δωδεκανήσου 

ΤΟΠΟΣ ΡΟΔΟΣ (Ο ακριβής χώρος θα 

καθοριστεί στην επόμενη ανακοίνωση) 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 

30/03/2018 (blogs.sch.gr/iokaragi) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2018 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

Θα εκδοθούν πρακτικά ηλεκτρονικά και έντυπα σε βιβλίο πρακτικών και θα 

διανεμηθούν σε κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει, καθώς και στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη, αλλά και στο ΙΕΠ, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο υλικό τους. 

 

 

 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 

 Κάθε διδάσκοντας μπορεί να καταθέσει 1 έως 2 Δ.Ε. συνολικά (Ά ή Β΄ 

τάξη ή μόνο της Α΄ ή μόνο της Β΄) 

 Οι Δημιουργικές Εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις σχετικές 

οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (άρθρο 34 παράγραφος 5 του Ν. 4521/ΦΕΚ38-

02/03/2018 (τ.Α.)  ) 

Οι εισηγήσεις των μαθητών θα εκδοθούν σε μορφή πρακτικών ηλεκτρονικά και θα 

καταβληθεί προσπάθεια να εκδοθούν και έντυπα. Για την ομοιομορφία και καλή 

ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω: 

1.    Η κάθε εργασία που θα υποβληθεί  δεν θα υπερβαίνει τις 5 σελίδες.  

2.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. αριστερά και δεξιά, 

5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και 

των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο. 

 3.    Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά: 

   •    τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16, 

   μια κενή γραμμή,  

   •    το όνομα του συγγραφέα-συγγραφέων μαθητών , το όνομα του επιβλέποντα 

καθηγητή, σχολείο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (του διδάσκοντα) με γράμματα 

μεγέθους 12, 

   •    δύο κενές γραμμές, 

   •    περίληψη της εργασίας, η οποία δεν υπερβαίνει τις 10 γραμμές κειμένου, 

γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12. 

   •    Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12. 

   •    Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στη 

βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα 

και έκδοση. Για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να υπάρχει μία 

τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου. 

 4.    Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι 

γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν είναι Times New Roman Greek. 

 5.    Φωτογραφίες, πίνακες και γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο 

κείμενο θα πρέπει να έχουν επιπλέον αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία. 



6. Σε περίπτωση τεχνήματος ή θεατρικού δρώμενου θα κατατεθεί μόνο μια 

εκτεταμένη περίληψη του έργου (1-2 σελίδες). 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου 

Καραγιάννης Ιωάννης 


