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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπόψη Συμμετέχοντες Μαθητές στο STEAME SUMMER CAMP
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο MID-DAY (Mathematics Industry Day) που θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στο ξενοδοχείον Ρόδον στον Αγρό. Το MID-DAY
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ IΝΝΟΜΑΤΗ και του
STEAME SUMMER CAMP.
Το έργο INNOMATH εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
ERASMUS+ KA2 για τη Σχολική Εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει
νέες μεθοδολογίες για την υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών με μαθηματικό ταλέντο
ηλικίας 10-18 ετών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σχολικού
περιβάλλοντος.
Ο συντονιστικός οργανισμός του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο VHS (Volkshochschule
Schrobenhausen EV) της Γερμανίας και οι εταίροι είναι: το Humbold Universtiy Berlin, το
Immanuel-Kant-Gymnasium, το Casa Corpului Didactic Teleorman Romania, το Heritage
Private School Limassol, το University of Lyon 1 Claude Bernard, το Παιδαγωγικό
Πανεπιστήμιο Κρακοβίας, και η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα συνεργαστούν σε ομάδες με σκοπό να
προτείνουν ή και να βρουν λύσεις σε ένα πρόβλημα βιομηχανίας το οποίο και θα πρέπει να
λυθεί με τη χρήση μαθηματικών.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με καθηγητές, ακαδημαικούς και
εκπροσώπους εταιριών σε καθορισμένη μέρα και ώρα πριν την διεξαγωγή του MID-DAY
όπου και θα τους δοθεί το πρόβλημα στο οποίο θα προσπαθήσουν να δώσουν λύση με την
ομάδα τους.

Στις 28 Ιουλίου, τη μέρα του MID-DAY οι ομάδες μαθητών θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν πιθανές λύσεις τους ή εισηγήσεις για λύση του προβλήματος που τους
δόθηκε.
Μέσω της συμμετοχής τους στο MID-DAY οι μαθητές που αγαπούν τα μαθηματικά θα έχουν
την ευκαιρία για μια ευχάριστη πρακτική εμπειρία και εφαρμογή των μαθηματικών τους
γνώσεων στην πραγματική ζωή.
Παρακαλούμε όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο MID-DAY να δηλώσουν τη
συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στο email info@thalescyprus.com ή
στο projects@cms.org.cy . Τηλ. 22283600 ή 22378101.

