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MATHFactor Competition, Europe 2014
(με διεθνή συμμετοχή)

Επικοινώνησε Μαθηματικά μέσω τρίλεπτης παρουσίασης. Χρησιμοποίησε το ταλέντο
σου για να ενεργοποιήσεις την φαντασία του κοινού, ανάπτυξε μια μαθηματική ιδέα
που έχεις, στους συμμαθητές σου και σε ένα μη εξειδικευμένο μαθηματικό κοινό.
Βραβεία Διαγωνισμού
 Πρώτο βραβείο Tablet 10,6’’ Microsoft Surface 32GB και σχετικό δίπλωμα
 Δεύτερο βραβείο Tablet 10,6’’ Microsoft Surface 32GB και σχετικό δίπλωμα
 Τρίτο βραβείο Βιβλίο μαθηματικών και σχετικό δίπλωμα.
Τα βραβεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με μετρητά ή με άλλο τρόπο

Για περισσότερες πληροφορίες www.le-math.eu.

MATHeatre Competition, Europe 2014
(με διεθνή συμμετοχή)

Επικοινωνήστε Μαθηματικά μέσω μιας θεατρικής παράστασης 5-12 λεπτών.
Χρησιμοποίησε το θεατρικό σου ταλέντο σου για να ενεργοποιήσεις την φαντασία
του κοινού, αναπτύξτε μια μαθηματική ιδέα που έχετε, στους συμμαθητές σας και σε
ένα μη εξειδικευμένο μαθηματικό κοινό.
Βραβεία Διαγωνισμού
 Πρώτο βραβείο 1000 ευρώ για την ομάδα και ατομικά διπλώματα.
 Δεύτερο βραβείο 500 ευρώ για την ομάδα και ατομικά διπλώματα
 Τρίτο βραβείο 300 ευρώ για την ομάδα και ατομικά διπλώματα

Για περισσότερες πληροφορίες www.le-math.eu.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τώρα και προετοιμαστείτε για
την 1η φάση.
Καταληκτική ημερομηνία για την 1η φάση: 7 Φεβρουαρίου 2014

Οι συμμετέχοντες στον τελικό θα παρουσιάσουν ζωντανά στο
EUROMATH 2014 το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

www.euromath.org

Το πρόγραμμα “Le-MATH” χρησιμοποιεί
μια εντελώς διαφορετική και νέα
προσέγγιση, προσκαλώντας
εκπαιδευτικούς και μαθητές να
εφαρμόσουν νέες μεθόδους επικοινωνίας
στην εκμάθηση των Μαθηματικών, η
οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα
παραγωγική και ευχάριστη.
Ο στόχος του προγράμματος
“Le-MATH” είναι η ανάπτυξη
μεθοδολογίας στην διδασκαλία και
εκμάθηση Μαθηματικών μέσω της
δημιουργίας δύο εργαλείων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν Μαθηματικά σε μαθητές
ηλικίας 9-18.
Οι δύο μέθοδοι επικοινωνίας είναι
A. MATHeatre: Διδασκαλία και εκμάθηση
μαθηματικών μέσω δραστηριοτήτων
Μαθηματικού θεάτρου
B. MATHfactor: Διδασκαλία και εκμάθηση
μαθηματικών μέσω δραστηριοτήτων
προφορικής παρουσίασης.
Αυτές οι νέες μέθοδοι αναμένεται να
καταστήσουν τα Μαθηματικά πιο προσιτά
σε νέους ανθρώπους, σε εκπαιδευτικούς
και γονείς, και αναμένετε να
διαγωνιστούν με άλλους νέους ηλικίας 918 ετών.
Δύο ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί θα
διεξαχθούν κατά την διάρκεια του
προγράμματος για πιλοτική εφαρμογή:
 MATHeatre Europe Competition 2014
 MATHFactor Europe Competition 2014

Για περισσότερες πληροφορίες
www.le-math.eu

CONTACT US:
Le-MATH Project
email. info@le-math.eu

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά
EUROMATH 2014
24-28 Απριλίου 2014, Λευκωσία, Κύπρος
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