Informaţii despre proiect
LE-MATH: Învăţarea
matematicii prin noi mijloace
de comunicare
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Competiţia MATHFactor, Europa 2014

(cu participare internaţională)

Comunică noţiuni de matematică în 3 minute şi foloseşte-ţi talentul în comunicare
pentru a stimula imaginaţia publicului, exprimă idei matematice către colegii tăi şi
către toţi cei interesaţi.
Premiile competiţiei
 Premiul !: tableta 10,6’’ Microsoft Surface 32GB şi certificatul de participare.
 Premiul II: tableta 10,6’’ Microsoft Surface 32GB şi certificatul de
participare.
 Premiul III: cărţi în domeniu şi certificatul de participare.
Premiile nu pot fi transformate în bani sau în oricare altă formă.
Mai multe detalii şi câteva exemple găsiţi pe site-ul www.le-math.eu.

Competiţia MATHeatre, Europa 2014
(cu participare internaţională)

Comunică noţiuni de matematică prin piese de teatru în 5-12 minute şi foloseşte-ţi
talentul teatral în stimularea imaginaţiei publicului, exprimă idei matematice către
colegii tăi şi către toţi cei interesaţi.
Premiile competiţiei
 Premiul I: 1000 euro pentru grup şi certificate individuale de participare la
o competiţie internaţională.
 Premiul II: 500 euro pentru grup şi certificate individuale de participare la
o competiţie internaţională.
 Premiul III: 300 euro pentru grup şi certificate individuale de participare la
o competiţie internaţională.
Mai multe detalii şi câteva exemple găsiţi pe site-ul www.le-math.eu

ÎNREGISTREAZĂ-TE PENTRU PARTICIPARE acum şi începe
pregătirea pentru prima fază de trimitere.
Termenul limită pentru faza 1-trimiterea on-line: 7 februarie 2014

Finaliştii vor fi invitaţi să prezinte creaţiile
în timpul EUROMATH 2014 în Cipru.

www.euromath.org

Proiectul “Le-MATH” intenţionează să
promoveze noi metodologii în procesul
de învăţare/ predare a matematicii,
invitând elevii şi profesorii să aplice
noile metode de comunicare pentru
învăţarea matematicii, plăcute şi
amuzante în acelaşi timp.
SCOPUL ACESTUI PROIECT este
dezvoltarea metodologiei de predare și
învățare a matematicii prin crearea a
două mijloace principale care pot fi
folosite de profesorii care predau
matematica elevilor cu vârste cuprinse
intre 9 si 18 ani.
Cele două metode sunt:
1. MATHeatre: Învăţarea şi
predarea matematicii prin
activităţi teatrale matematice.
2. MATH-Factor: Învăţarea şi
predarea matematicii prin
activităţi de comunicare.
Este de așteptat ca aceste noi metode
vor face matematica mai atractivă
pentru tineri, profesori şi părinţi și este
de asteptat ca ele să concureze cu
tendințele curente ale activităților de
interes pentru tinerii cuprinși în
segmentul de vârstă între 9 și 18 ani.
Două competiţii de nivel European vor
fi lansate pentru implementarea
proiectului:
 Competiţia MATHeatre Europa 2014
 Competiţia MATHfactor Europa 2014
Mai multe informaţii pot fi găsite
la: www.le-math.eu
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