12 marca 2014 pierwszy ogólnopolski Dzień Matematyki
Miesiąc marzec obfituje w kilka wydarzeń związanych z matematyką. Nic dziwnego – przecież to
miesiąc, w którym kończy się zima i zaczyna wiosna. Zaczynamy budzić się do życia, pozytywne
nastawienie powraca… Może zatem, w tym miesiącu przekonamy się do matematyki?
Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce
matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki.
Matematyka może być przyjemna i dawać radość.
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 r. Od tego
czasu było organizowane co roku w każdą pierwszą środę marca. W pierwszych obchodach tego
święta wzięło udział 286 tys. uczniów z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym
rokiem rozrastał się. W 2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 mln uczniów z całego świata.
Ostatnie obchody miały miejsce 6. marca 2013 r.
Zapraszamy gimnazjalistów i licealistów do konkursów, quizów i zagadek. Oprócz tego w tym
dniu będzie można się dowiedzieć:


jak to wszystko się zaczęło czyli początki matematyki,



dlaczego matematyka jest Królową Nauk,



jacy są najważniejsi matematycy na świecie i w Polsce oraz dlaczego wypada ich znać,



dlaczego akcent w słowie „matematyka” pada na trzecią sylabę od końca, a nie na przedostatnią.

Program obejmuje krótkie prezentacje dotyczące matematyki:
- ciekawostki z historii matematyki,
- przedstawienie postaci wybitnych matematyków,
- przykłady praktyczne zastosowania matematyki w codziennych czynnościach.
A to wszystko w formie gier i zabaw dla uczniów.
Inne dni związane z matematyką to:


9 marca – Dzień Polskiej Statystyki



14 marca – Dzień liczy Pi

Udział szkół uczniów są BEZPŁATNE. Dla zainteresowanych szkół przesyłamy przygotowane materiały
mailem.
Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest
Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve.
Prosimy o kontakt:
office@2h2w.eu lub tel. 602473378
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