MATHFactor Greece 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Για μαθητές 9-18 ετών

«Ενεργοποίησε τη φαντασία του κοινού,
εκφράζοντας μαθηματικές ιδέες στους συμμαθητές
σας και σε μη-εξειδικευμένο κοινό».

Ο Διαγωνισμός Επικοινωνίας στα Μαθηματικά, MATHFactor Greece
2018, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκπαιδευτικής
΄Έκθεσης “International Education and Career Fair – IECF2018”, Αθήνα,
τελικός ζωντανός στις 3 Μαρτίου 2018.
Για τη διοργάνωση του διαγωνισμού συνεργάζονται το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ
Κύπρου, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, η Κυπριακή Μαθηματική
Εταιρεία, η Μαθηματική Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
φιλοξενείται από τον οργανισμό ΑΤΗΙΝΑ που οργανώνει την IECF 2018.

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Δωρεάν εισιτήριο για συμμετοχή στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο
Κύπρου για τον Ιούλιο 2018 και πιστοποιητικό επιτυχίας. Σε περίπτωση μη
συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο Κύπρου το εισιτήριο δεν θα δοθεί.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ






ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Βιβλία και πιστοποιητικό



ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Βιβλία και πιστοποιητικό
Άλλα έπαθλα πιθανόν να δοθούν αφού εξασφαλιστούν από χορηγούς.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: www.thalescyprus.com , στην
επιλογή MENU (διαγωνισμοί στην Ελλάδα).
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

info@thalescyprus.com

+357 22 283600

«Επικοινώνησε τα Μαθηματικά μέσω μίας
πρωτότυπης παρουσίασης διάρκειας 3 λεπτών,
χρησιμοποιώντας το ταλέντο σου στην
επικοινωνία».






Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι μαθητές ηλικίας 9-18 ετών που
φοιτούν σε σχολεία στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών,
μπορεί να χωριστεί σε δύο ηλικιακά επίπεδα. Στο επίπεδο Α μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή μαθητές ηλικίας 9-13 και στο επίπεδο Β μαθητές ηλικίας 14-18.
Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει σωστό Μαθηματικό περιεχόμενο.
Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 λεπτά. Δεν επιτρέπεται η
χρήση τεχνολογίας ως μέσο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή άλλων
μέσων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους αντικείμενα που να
μεταφέρουν οι ίδιοι με το ένα χέρι και θα τους διατεθεί μικρό τραπέζι για χρήση χωρίς
καρέκλα.
Η συμμετοχή γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η συμμετοχή γίνεται με
υποβολή της παρουσίασης σε βίντεο με σύνδεση YouTube, η οποία πρέπει να γίνει
διαδικτυακά μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2018. Η ανακοίνωση των φιναλίστ θα γίνει μέχρι
τις 20 Φεβρουαρίου 2018
Τα βίντεο θα αξιολογηθούν και οι μαθητές/μαθήτριες που θα εγκριθούν για το
ζωντανό τελικό στις 3 Μαρτίου θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και τα
ονόματα θα αναρτηθούν στη σχετική ιστοσελίδα.
Ο δεύτερη φάση θα είναι ο τελικός ζωντανός διαγωνισμός ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί μπροστά από Επιτροπή Κριτών και ανοικτή προς το κοινό στις 3
Μαρτίου 2018.
Δείγματα από παρόμοιους διαγωνισμούς υπάρχουν στις ιστοσελίδες www.le-math.eu ,
www.euromath.org
Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή ενός μαθητή στο τελικό διαγωνισμό θα πρέπει να
υπάρχει υπογεγραμμένη η συγκατάθεση κηδεμόνα.

