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MATHFactor Competition, Europe 2014
(internationellt deltagande)

Kommunicera matematik på 3 minuter och använd din kommunikationstalang till att
stimulera din publiks fantasi samt till att uttrycka matematiska idéer till dina
jämnåriga och till en lekmannapublik.
Priser:
 Första pris: en läsplatta 10,6’’ Microsoft Surface 32GB samt diplom
 Andra pris: en läsplatta 10,6’’ Microsoft Surface 32GB samt diplom
 Tredje pris: en bok samt diplom
Dessa priser kan inte bytas mot kontanter eller annat pris

Läs mer och se exempel på: www.le-math.eu.

MATHeatre Competition, Europe 2014
(internationellt deltagande)

Kommunicera matematik genom en 5-12 minuters teaterpjäs och använd din
kommunikationstalang till att stimulera din publiks fantasi samt till att uttrycka
matematiska idéer till dina jämnåriga och till en lekmannapublik.
Priser:
 Första pris: 1000 euro/grupp samt individuella diplom
 Andra pris: 500 euro/grupp samt individuella diplom
 Tredje pris: 300 euro/grupp samt individuella diplom

Läs mer och se exempel på: www.le-math.eu.
Anmäla ditt deltagande nu och påbörja dina förberedelser för fas 1inlämnande. Deadline for fas 1-online inlämnande: 7 februari 2014

Le-MATH erbjuder ett helt nytt och
annorlunda synsätt genom att bjuda in
lärare och elever till nya
kommunikationsmetoder i lärande av
matematik, som kan var roliga och
lustfyllda på samma gång.

Syftet med detta projekt är att
utveckla metodiken i undervisning
och lärande i matematik med
skapandet av två verktyg som kan
användas av lärare. Verktygen
kommer att skapas på ett sådant
sätt att de skall kunna erbjudas som
fortbildning till lärare som undervisar
matematik till elever i åldern 9-18 år.
A. MATHeatre: Inlärning av
matematik genom matematisk teater
B. MATH-Factor: Inlärning av
matematik genom
kommunikationsövningar i
matematik
De nya metoderna förväntas göra
matematik mer attraktivt för
ungdomar, lärare och föräldrar samt
förväntas konkurrera med
nuvarande trender och intressen för
ungdomar i åldern 9-18 år.
Två europeiska tävlingar kommer att
hållas av projektet för att säkerställa
implementeringen och sätta grunden
för exploatering:
 MATHeatre Europe Competition 2014
 MATHfactor Europe Competition 2014

Finalisterna kommer att bli inbjudna till EUROMATH 2014 på Cypern
för att framföra sina presentationer.

Mer information finner ni på:
www.le-math.eu
CONTACT US:
Le-MATH Project
E. info@le-math.eu

www.euromath.org

European Student Conference in Mathematics
EUROMATH 2014
24-28 april 2014, Nicosia, Cypern
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