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Staň se (with
evropskou
matematickou superstar!
Připrav zábavné matematické vystoupení. Buď kreativní, zábavný
Communicate
in 3 minutes vystoupení
and use your
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a ukaž, že mathematics
to umíš. Ve tříminutovém
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stimulating
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of
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a ukaž, že matematika je zábava a není třeba se jí bát.
mathematical ideas to your fellow classmates and to a non-specialist
audience.
Víc informací a ukázky na www.le-math.eu.
Read more details and see samples in www.le-math.eu.
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MATHeatre Europe Competition and Evropský
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Europe
matematických
2014 dramatizací
(with international participation)

Staň se evropskou hvězdou!
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public and express mathematical ideas to your fellow classmates and to
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Víc informací
a ukázky na www.le-math.eu.
Read more details and see samples in www.le-math.eu.

REGISTRUJTE SE a začněte se připravovat.
Práce z 1. fáze je třeba odevzdat online do 7. února 2014

Projekt “Le-MATH” používá zcela nový
a nezvyklý způsob práce. Oslovuje
učitele a žáky, aby při výuce používali
moderní a zábavné komunikativní
metody.
Cílem projektu “Le-MATH”
je vytvoření metodologie pro výuku
matematiky pomocí dvou základních
nástrojů. Tato metodologie je určena
učitelům žáků ve věku 8-19 let.
Jde o náledujcí dvě metody:
A. MATHeatre: Výuka matematiky
prostřednictvním divadla a dramatizací.
B. MATHfactor: Výuka matematiky s
pomocí komunikativních činností.
Věříme, že díky těmto metodám budou
žáci i studenti, jejich učitelé i rodiče
vnímat matematiku jako atraktivní
předmět, který odpovídá tomu, jak
současná mladá generace žije a co ji
zajímá.
V rámci projektu bylyzahájeny dvě
celoevropské soutěže, které poslouží
pilotování tohoto projektu a
vyhodnocování výsledků
navrhovaných metod:
 Soutěž MATHeatre Europe Competition
2014
 Soutěž MATHfactor (Evropa má
matematický talent)
Více informací je k dispozici na
www.le-math.eu
Kontakty:
Projekt Le-MATH info@lemath.eu

Finalisté budou mít možnost svoji práci prezentovat na
konferenci
EUROMATH 2014 na Kypru.

www.euromath.org

Evropská matematická studentská konference
EUROMATH 2014
24.-28. dubna 2014, Nicosia, Kypr
Pod záštitou ministra školství a kultury na Kypru

Projekt je financován ze přispění Evropské komise. Evropská komise ale nenese odpovědnost za obsah tohoto sdělení.

