
 
 
Θέµα: «Ενηµέρωση για δράσεις της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας – 74ος 
Διαγωνισµός «Ο ΘΑΛΗΣ» και 6η Μαθηµατική Εβδοµάδα» 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία διοργανώνει κάθε σχολική χρονιά τέσσερις 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισµούς (σχετικό έγγραφο 134980/Γ2/23/09/2013). 
Ο σκοπός των διαγωνισµών της ΕΜΕ είναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηµατικής 
σκέψης, η ανάδειξη νέων µαθηµατικών ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των 
καθιερωµένων Διεθνών Μαθηµατικών Διαγωνισµών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισµοί 
χαρακτηρίζονται µε τα ονόµατα: "ΘΑΛΗΣ", "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ", "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για συµµετοχή στις Μαθηµατικές Ολυµπιάδες .  

Φέτος, η ΕΜΕ διοργανώνει τον 74ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό (Π.Μ.Δ.), «Ο 
ΘΑΛΗΣ», το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.µ.. 

Ο διαγωνισµός απευθύνεται στους µαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυµνασίων και 
όλων των τάξεων των Γενικών & Επαγγελµατικών Λυκείων. 
Παρακαλώ τους συναδέλφους να ενηµερώσουν τους µαθητές και τις µαθήτριές τους 
για τον παραπάνω διαγωνισµό και να προωθήσουν µέσω της Διεύθυνσης του 
Σχολείου τους έως τις 11.10.2013 τον κατάλογο µε τα ονόµατα των µαθητών που 
επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Διαγωνισµό. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εφικτή η 
έγκαιρη επιλογή της περιοχής της Χαλκιδικής και του σχολείου που θα αποτελέσει 
εξεταστικό κέντρο.  
Επιπλέον, σας προσκαλώ να βοηθήσετε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού δηλώνοντας 
αν επιθυµείτε να συµµετάσχετε στην εξεταστική επιτροπή και αν επιθυµείτε, µετά 
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από συνεννόηση µε τους Διευθυντές σας, το σχολείο σας να λειτουργήσει ως 
εξεταστικό κέντρο. 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες που θα διακριθούν στο διαγωνισµό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα 
κληθούν να συµµετάσχουν στον επόµενο διαγωνισµό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα 
διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2014. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» 
θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 22 Φεβρουαρίου 2014, 
προκειµένου να επιλεγεί η Εθνική οµάδα που θα λάβει µέρος στην 31η Βαλκανική 
Μαθηµατική Ολυµπιάδα (Βουλγαρία, Μάιος 2014), στη 18η Βαλκανική Μαθηµατική 
Ολυµπιάδα Νέων (ΠΓΔΜ, Ιούνιος 2014) και στην 55η Διεθνή Μαθηµατική Ολυµπιάδα 
(Νότια Αφρική, Ιούλιος 2014). Η συµµετοχή των µαθητών στο διαγωνισµό είναι 
προαιρετική και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική. 
 
Συνηµµένα, σας στέλνω το σχετικό έγγραφο στα προσωπικά σας e-mail και κάποια 
θέµατα προηγουµένων ετών για την προετοιµασία όσων µαθητών/τριών επιθυµούν να 
λάβουν µέρος στο διαγωνισµό. 
 
Επιπλέον θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχει ανακοινωθεί η πρώτη πρόσκληση για την 
6η Διεθνής  Μαθηµατική  Εβδοµάδα  που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 26 
έως τις 30 Μαρτίου 2014.  Ο  θεσµός  της  Μαθηµατικής  Εβδοµάδας  αποτελεί  για  
πολλά  χρόνια  πόλο  έλξης  όσων  ενδιαφέρονται  και  ασχολούνται  µε  τα  Μαθηµατικά.   
Έδωσε  και  συνεχίζει  να  δίνει  την  ευκαιρία  συµµετοχής σε  όλους τους 
εκπαιδευτικούς και µαθητές  να  ενηµερωθούν  και  να  συµµετάσχουν  στις  εργασίες  
που  αφορούν  τις  νέες  ανακαλύψεις,   τις  νέες  αντιλήψεις και  τη  διαρκή  ενηµέρωση  
στα Μαθηµατικά. Επιπλέον η συµµετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως τα 
επιµορφωτικά σεµινάρια για τις/τους Μαθηµατικούς και οι δραστηριότητες για τους 
µαθητές και τις µαθήτριες, αποτελούν µια ευκαιρία τόσο για τους συναδέλφους 
Μαθηµατικούς όσο και για τα παιδιά µας να συµµετέχουν ενεργά και να αποκτούν µια 
διαφορετική αντίληψη για τα Μαθηµατικά. 

Τέλος, καλό θα ήταν να γνωρίζετε ότι το 30ο  Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηµατικής 
Παιδείας µε τίτλο “Τα Μαθηµατικά στην Εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην 
Κοινωνία” που θα διεξαχθεί στις 8, 9, 10 Νοεµβρίου 2013 στην Καρδίτσα στο 
Συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου Thessalikon Grand Hotel – περισσότερες 
πληροφορίες στο  www.mathkar.gr. 

Θα παρακαλούσα τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες όλων των Σχολείων να 
ενηµερώσουν τους Καθηγητές και τις Καθηγήτριες των Μαθηµατικών ενυπόγραφα. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

Η Σχολική Σύµβουλος Μαθηµατικών 
Νοµού Χαλκιδικής  

 
          Σταµατία Σταφυλίδου 

 


