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21 Φεβρουαρίου 2018 
 
Διευθυντές/τριες 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

Θέμα: Πραγματοποίηση σεμιναρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου  ΜΑTH-GAMES 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
διοργανώνει  την Ημερίδα MATH-GAMES, στο πλαίσιο της οποία θα πραγματοποιηθούν δύο 
σεμινάρια. 
 
Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) ως εταίρος στο έργο MATH-GAMES (www.math-
games.eu) έχει αναπτύξει υλικό το οποίο αφορά ενήλικες ως κύρια ομάδα στόχου με χαμηλές 
ικανότητες στα μαθηματικά, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Η 
επιμόρφωση θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο HILTON στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 
2018, ως ακολούθως: 
1. Σεμινάριο Ε1 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00. 
2. Σεμινάριο Ε2 από τις 14:30 μέχρι τις 17:30 
 
 Το περιεχόμενο των δύο σεμιναρίων επισυνάπτεται. 
 
Για κάθε ένα από τα δύο σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 25 εκπαιδευτικοί.  Για το 
πρώτο σεμινάριο (Σεμινάριο Ε1) η συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί, από τον/τη 
Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου, ενώ η συμμετοχή για το δεύτερο σεμινάριο (Σεμινάριο Ε2) η συμμετοχή θα 
γίνεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου https://goo.gl/forms/ZOxGkdjC1qrcBsr53 
μέχρι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018. 
 
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης 
της συμμετοχής, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ο ονομαστικός κατάλογος των 
συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018. 
 
Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία στο τηλ, 
22378101 καθώς και με την κ. Καλυψώ Απέργη, Λειτουργό του Π.Ι. (ηλ. διευθ.: 
apergi.k@cyearn.pi.ac.cy,τηλ.: 22402375. 
 
Παρακαλείστε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.  
 
 
 
       
  
Χρίστος Χατζηαθανασίου       Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης                                                Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                                                                          

 
 

http://www.math-games.eu/
http://www.math-games.eu/
https://goo.gl/forms/ZOxGkdjC1qrcBsr53
mailto:apergi.k@cyearn.pi.ac.cy

