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Matematyka przy kawie – niecodzienne warsztaty dla nauczycieli matematyki
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli matematyki oraz nauczycieli wczesnoszkolnych na
niecodzienne spotkanie z matematyką pt. „Matematyka przy kawie”. Wydarzenie odbędzie się
w Studio Nauczania Matematyki MathRiders Mińsk Mazowiecki (ul. Tartaczna 2) 16 maja 2019
roku, w godzinach 11.30-14.00.
Podczas inspirujących warsztatów nauczyciele porozmawiają o nowościach w nauczaniu tego
przedmiotu. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie metod
nauczania matematyki i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat wyzwań w edukacji
najmłodszych. Poznają także najskuteczniejsze sposoby na uatrakcyjnienie zajęć w oparciu o wybrane
elementy metody MathRiders, które będzie można wykorzystać podczas codziennych lekcji w szkole.
Każdy z uczestników na zakończenie warsztatów otrzyma certyfikat, potwierdzający zdobyte
umiejętności.
Dobre oceny, rosnące zaangażowanie najmłodszych w prowadzone zajęcia i pasja do nauki
przedmiotu to efekty nowatorskiej metody nauczania matematyki Grupy Edukacyjnej Helen Doron.
Polega ona na indywidualnym podejściu i odkryciu matematycznych zdolności w każdym z uczniów.
Zainteresowanie Królową Nauk wzrasta dzięki niestandardowym sposobom prowadzenia lekcji
i pobudzeniu wyobraźni młodych matematyków. Dzieci zdobywają wiedzę podczas zajęć
wykorzystujących ruch, muzykę i zabawę.
Spotkania nauczycieli matematyki w nieformalnej atmosferze to świetna okazja do poznania
najlepszych metod nauczania, które wykraczają poza tradycyjne ramy przekazywania wiedzy.
Królowa Nauk spędza sen z powiek niejednemu uczniowi. Ważne, by prowadzenie zajęć dostosować
do indywidualnych potrzeb dziecka. O tym, jak uczyć, by najmłodsi przestali bać się przedmiotu
I odnosili matematyczne sukcesy porozmawiamy podczas Matematyki przy kawie – tłumaczy
Małgorzata Grymuza, ekspert MathRiders Polska.
Na każdego uczestnika czekają przekąski i drobny upominek.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
wcześniejsze zapisy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie emaila na adres
minsk.mazowiecki@mathriders.pl, lub kontakt telefoniczny: 515 808 027.
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***
MathRiders to międzynarodowy program edukacji matematycznej, będący jednym z systemów franczyzowych
wchodzących w skład grupy Helen Doron. Konsorcjum od ponad 25 lat dostarcza nowoczesnych rozwiązań
edukacyjnych dzieciom na całym świecie. Zajęcia MathRiders prowadzone są na świecie od ponad 10 lat,
z czego w Polsce od 2009 r. Aktualnie na terenie całego kraju znajduje się prawie 40 placówek, a ich liczba stale
rośnie.
Program edukacji matematycznej MathRiders przeznaczony jest dla uczniów w wieku 2 do 19 lat. Opracowana
przez światowej klasy pedagogów metoda łączy najnowocześniejsze techniki nauczania przedmiotów ścisłych.
Jej istotą jest zwiększanie motywacji dzieci i młodzieży do nauki algebry, arytmetyki oraz geometrii. MathRiders
ukazuje uczestnikom kursów codzienne zastosowanie matematyki i kształtuje umiejętność logicznego
myślenia.
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