Μαθηματικό Πανηγύρι 2018

Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ διοργανώνει την Κυριακή 17 Ιουνίου συνάντηση των σχολικών
λεσχών ανάγνωσης, το Μαθηματικό Πανηγύρι 2018, μια γιορτή για τους δεσμούς των
μαθηματικών με τη λογοτεχνία, την ανάγνωση, το θέατρο και τις τέχνες.
Η εκδήλωση, με ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις και μαθηματικά παιχνίδια, θα φιλοξενηθεί
στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης - Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθήνας (Ακαδημίας 50) από
τις 10:30 το πρωί έως τις 3:30 το απόγευμα. Η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να γνωριστούν
μεταξύ τους τα μέλη των σχολικών λεσχών ανάγνωσης, αλλά και να παρουσιαστεί στο κοινό
η δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
τους.

Πρόγραμμα
10:30 - Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της ομάδας ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ
10:40 - Κεντρική ομιλία του μαθηματικού και συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη

Εθνική Ελλάδος γεια σου
Τι κοινό έχουν η μπάλα του ποδοσφαίρου, οι γεωδαιτικοί θόλοι του Μπακμίνστερ Φούλερ,
το μόριο του άνθρακα – 60 και ο ιός του AIDS; Με αφορμή τη σημαντικότερη στιγμή στην
ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου, τη θρυλική κατάκτηση του Euro, το 2004, θα
περιηγηθούμε στις μηχανικές κατασκευές – φυσικές ή τεχνητές – που σαν τη μπάλα του
ποδοσφαίρου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε κάθε λογής χτυπήματα και θα διερευνήσουμε τη
μαθηματική δομή που βρίσκεται πίσω από την εντυπωσιακή αντοχή τους.

Λέσχες Ανάγνωσης - Θεατρικές παραστάσεις, Παιχνίδια γνώσεων

11:10 – Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη
Θεατρική δράση και παρουσίαση της δουλειάς των ομίλων «Μαθηματικά και Λογοτεχνία»,
Γυμνασίου και Λυκείου, των Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη.
Συντονισμός: Άλκηστις Πατρινέλη, Λίνα Χάχαλη, Πέτρος Δεμέναγας

11: 40 – 1ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Παρουσίαση της Λέσχης Ανάγνωσης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου, βασισμένη στο βιβλίο
Ένας αληθινός φίλος της Αυγουστίνης Παπανικολάου, Εκδόσεις Οσελότος
Συντονισμός: Χρυσούλα Γεωργούλα, Κοινωνιολόγος
Θεατρική δράση από τους μαθητές Μιχάλη Παπαδόπουλο, Αρετή Κύτρου, Ελευθερία
Κύτρου, Φώτη Μιχαλακόπουλο της Λέσχης Ανάγνωσης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου,
βασισμένη στην ανάγνωση του βιβλίου του Τεύκρου Μιχαηλίδη, Αχμές, ο γιος του
φεγγαριού, Εκδόσεις Πόλις
Συντονισμός: Βάγια Μπιτσιτέ, Μαθηματικός - Διευθύντρια του Σχολείου
Διάλειμμα 15 λεπτών

12: 30 - 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών
Θεατρική δράση από τους μαθητές Ίριδα Χιλιαρχοπούλου, Δηώ Μπαλάφα, Εύη Χαβιάρη,
Στέλιο Φαλτσέτα, Οδυσσέα Τσουκνίδα, Παναγιώτη Αναγνώστου του ομίλου «
Μαθηματικά και Λογοτεχνία» του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, βασισμένη στο
βιβλίο Logicomix των Απόστολου Δοξιάδη, Χρίστου Παπαδημητρίου, Αλέκου
Παπαδάτου και Annie Di Donna, Εκδόσεις Ίκαρος
Επεξεργασία κειμένου, σκηνοθεσία: Ίρις Χιλιαρχοπούλου. Μουσική επιμέλεια: Εύη
Χαβιάρη. Ζωντανή μουσική: Εύη Χαβιάρη και Δηώ Μπαλάφα.
Υπεύθυνοι του ομίλου: Ηλίας Ανδριανός, Αλέξανδρος Κατέρης, Μιχάλης Πατσαλιάς.

13:00 - 9ο Λύκειο Αμαρουσίου
Θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Λέσχης Ανάγνωσης του 9ου Λυκείου
Αμαρουσίου με τίτλο «Το ένα συναντά το άλλο», βασισμένη στο βιβλίο του Τόμας Φόγκελ
Το τελευταίο παραμύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα, Εκδόσεις Κριτική
Ο δρόμος για την αυτογνωσία είναι μακρύς. Χτίζουμε το ταξίδι μας ακούγοντας τα όνειρά
μας. Στη διαδρομή μας ανακαλύπτουμε ότι το ένα συναντά το άλλο. Το θέατρο τη
λογοτεχνία, η λογοτεχνία τα μαθηματικά, τα μαθηματικά την καθημερινότητά μας. Η
καθημερινότητα, όμως, αναπνέει μέσα από τη φαντασία και τα παραμύθια.
Σκηνοθεσία: Μαρία Δαμασιώτη. Συντονισμός: Σταυρούλα Παπανικολάου - Μαθηματικός,
Παναγιώτα Βρυώνη - Οικονομολόγος

Το παιχνίδι
13:30 – Παιχνίδι γνώσεων
Το Μαθηματικό Πανηγύρι θα ολοκληρωθεί μ’ ένα παιχνίδι γνώσεων. Στο παιχνίδι
συμμετέχουν ομάδες μαθητών. Τα μέλη της κάθε ομάδας συνεργάζονται για να απαντήσουν
στις ερωτήσεις που τους απευθύνονται και που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων:
λογοτεχνία, ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά – το είδος των γνώσεων που αποκτά κανείς
διαβάζοντας, μια και η γιορτή μας είναι κατά κύριο λόγο μια γιορτή του βιβλίου.
Οι ομάδες μπορούν να έρθουν έτοιμες (κάθε λέσχη ανάγνωσης δικαιούται να συμμετάσχει με
τουλάχιστον μια ομάδα), αν όμως υπάρχουν μεμονωμένα παιδιά που θέλουν να παίξουν, θα
φροντίσουμε να δημιουργήσουμε και επί τόπου μικτές ομάδες. Τα δώρα για τους νικητές θα
είναι – τι άλλο; - βιβλία, ευγενικές προσφορές διαφόρων εκδοτικών οίκων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

H ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών. Από την ίδρυσή της, το
2005, εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης και κάθε δραστηριότητα
(συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις) που προάγει το στοχασμό, τη γνώση και το διάλογο. Είναι
ένα ανοιχτό δίκτυο ενημέρωσης και δράσεων, που ξεκινά από το χώρο της εκπαίδευσης και
ανοίγεται στην κοινωνία.

Αμφιθέατρο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων (Ακαδημίας 50)
Κυριακή 17 Ιουνίου, 10:30 – 3:30
Είσοδος Ελεύθερη

