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LE-MATH: Изучаване на
математика чрез нови
комуникационни средства
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MATФактор Състезание, Европа 2014
(с международно участие)

Представи съдържателна математическа идея или факт в рамките на 3 минути
и използвай таланта си да стигнеш до въображението на зрителя, да покажеш
красотата на математиката пред неспециализирана публика, пред твоите
съученици и връстници.
Награди за най-добрите
 Първа награда – Tаблет 10,6’’ Microsoft Surface 32GB и диплом.
 Втора награда – Tаблет 10,6’’ Microsoft Surface 32GB и диплом.
 Трета награда – книга и диплом.
Наградите не могат да бъдат заменяни в парична или друга форма.

Подробности и образци на www.le-math.eu.

MATеатър Cъстезание, Eвропа 2014
(с международно участие)

Представи съдържателна математическа идея или факт в рамките на 5-12
минути с помощта на театрална пиеса и използвай театралния си талант да
стигнеш до въображението на зрителя, да покажеш красотата на математиката
пред неспециализирана публика, пред твоите съученици и връстници.
Награди за най-добрите
 Първа награда – 1000 евро за колектив и индивидуални дипломи.
 Втора награда – 500 евро за колектив и индивидуални дипломи.
 Трета награда – 300 евро за колектив и индивидуални дипломи.

Подробности и образци на www.le-math.eu.



Проектът “Le-MATH” използва
съвършено различен и нов подход,
предлагайки на учители и ученици
нови комуникационни методи за
преподаване и учене на математика,
придружени със забавление и смях.
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА „Le-MATH” е
разработването на методика за
преподаване и учене на математика
чрез два основни метода в помощ на
учителите , които провеждат
занимания с 9-18 годишни ученици.
Двата метода са:
A. MATeатър: Преподаване и
изучаване на математика чрез
театрални дейности.
B. MATФактор: Преподаване и
изучаване на математика чрез
комуникационни дейности.
Очакванията са новите методи да
направят математиката по-атрактивна
за младите хора, техните учители и
родители в конкуренция с настоящите
занимания на младежите (на възраст
9-18 години).
По време на проекта се предвиждат
две пилотни Eвропейски състезания за
внедряването му и поставяне на
основите за експлоатацията му:
MATеатър Европейско състезание 2014
MATФактор Европейско състезание 2014

РЕГИСТРИРАЙ УЧАСТИЕ сега и започни подготовка за Фаза 1.
Краен срок за Фаза 1-онлайн представяне: 7 февруари 2014 г.

Финалистите ще бъдат поканени за представяне на живо по време
на EUROMATH 2014 в Кипър.

www.euromath.org

За повече информация:
www.le-math.eu
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Le-MATH Project
E. info@le-math.eu

Европейска ученическа конференция по математика
EUROMATH 2014
24-28 април 2014 г., Никозия, Кипър

"Под патронажа на Министъра на образование и културата на Кипър”
Този проект се финансира и подкрепя от Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява виждането единствено на автора му и Европейската
комисия не носи отговорност за използване на информацията в него независимо от повода.

