Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2015
4ος Διαγωνισμός Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης του Κολλεγίου Ανατόλια
σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο
Τεχνολογίας
Υποβολή συμμετοχών έως τις 29 Ιανουαρίου 2015

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2015 το Κολλέγιο Ανατόλια διοργανώνει σε συνεργασία με
το ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας τον 4ο
Διαγωνισμό Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης, στον οποίο μπορούν να πάρουν
μέρος τριμελείς ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.
Πρόκειται για μία εκπαιδευτική δραστηριότητα που βασίζεται στην αντίληψη και την
ορθολογική σκέψη με στόχο την επίλυση μαθηματικών και λογικών γρίφων, χωρίς να
προϋποθέτει γνώση συγκεκριμένων θεμάτων ή να απαιτεί προετοιμασία. Η επίλυση
λογικών γρίφων θεωρείται διεθνώς μία ουσιαστική και συναρπαστική διαδικασία
μάθησης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα
μαθηματικά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
Οι προκριματικοί αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015, στις 9:30,
στο Κολλέγιο Ανατόλια. Οι 12 ομάδες Γυμνασίου και οι 12 ομάδες Λυκείου που θα
προκριθούν, θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς και τους τελικούς αγώνες που θα
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, στις 12:00, στις
εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ (ώρα προσέλευσης 11:00 για την επιβεβαίωση της
συμμετοχής στον Διαγωνισμό).
Την ίδια ημέρα και πριν την έναρξη του ημιτελικού γύρου, στις 12:00, ο καθηγητής
Μαθηματικών στο Κολλέγιο Ανατόλια και συγγραφέας του βραβευμένου βιβλίου
«Ποιος σκότωσε τον κύριο X» Θοδωρής Ανδριόπουλος θα δώσει ομιλία, σχετική με
τη Θεωρία Παιγνίων και με θέμα «Σκέφτομαι και Παίζω».
Ο Διαγωνισμός Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης είναι εγκεκριμένος από το
Υπουργείο Παιδείας και τελεί υπό την αιγίδα του Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Κολλεγίου Ανατόλια (ACSTAC) το οποίο είναι πιστοποιημένο
από το CERN. Επιπλέον, τελεί υπό την αιγίδα της Καγκουρό Ελλάς η οποία

εκπροσωπεί και διενεργεί στην Ελλάδα τον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό
«Καγκουρό».
Για τους προκριματικούς γύρους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή έως την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 στη διεύθυνση http://bit.ly/1unFd5c.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΝΟΗΣΙΣ: karnezou@noesis.edu.gr, τηλ: 2310 483 000 (εσωτ. 121), Δρ Μαρία
Καρνέζου
Κολλέγιο Ανατόλια: hsamara@anatolia.edu.gr, τηλ: 2310 398 251 Δρ Χάιδω Σαμαρά
& 2310 398 310.

