Instytut Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa
Matematycznego,
Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
Matematyki US,
Studenckie Koło Kultury Matematycznej US
zapraszają na
X Międzynarodową Konferencję
Naukową Dydaktyków Matematyki
„ Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”

która odbędzie się w dniach 13-15.03.2015r. w Pobierowie

Szanowni Państwo,
Nie tak dawno pożegnaliśmy się po dziewiątej konferencji "Matematyka - nasza niedostrzegalna
kultura", podczas której obchodziliśmy jubileusz 80-lecia dra Kazimierza Skurzyńskiego, a tu Nowy Rok 2015
wita kolejnym wiosennym zaproszeniem do Pobierowa. To już po raz X spotkamy się nad brzegiem morza,
w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego aby dzielić się wynikami badań,
refleksjami, proponować rozwiązania metodyczne dotyczące kulturotwórczej roli matematyki. Podczas
poprzednich konferencji rozważaliśmy m.in. związki królowej nauk z literaturą, sztuką, architekturą. Z
programami tych konferencji można zapoznać się na: www.mnnk.usz.edu.pl/historia cyklu konferencji. Tym
razem tematyka dotyczyć będzie głównie:
•
•
•
•
•
•

alternatywnych dróg w edukacji matematycznej (matematyka w lesie, teatrze, muzeum, galerii),
ewolucji egzaminu maturalnego w Polsce i za granicą,
logiki w szkole i życiu codziennym,
międzynarodowego konkursu fotograficznego - Mathematics in focus,
emocji towarzyszących uczeniu się matematyki (matematyka źródłem radości?),
użytecznej strony matematyki (technologia, automatyka, informatyka, inżynieria).

Swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in.: profesor Michał Szurek (Uniwersytet Warszawski),
przedstawiciele uczelni z kraju i zagranicy, pracownicy wydawnictw, organizacji i firm wspierających edukację.
Podczas konferencji odbędą się konkursy - na plakat o nauczaniu matematyki - bez bólu, na figurę z origami
związaną z pojęciem matematycznym i inne.
Zapraszam wszystkich uczestników do aktywnego udziału. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
internetowej www.mnnk.usz.edu.pl. Uczestników proszę o krótkie streszczenie, proponowany czas, formę
aktywności (wykład, prezentacja, głos w dyskusji lub warsztat) do 14.02.2015. Koszt udziału w konferencji
wynosi 410 zł (opłata do 4.02.2015 włącznie) lub 450 zł (wpłata od 5.02 do 14.02.2015) i obejmuje:
materiały konferencyjne, książki, materiały metodyczne, udział w konkursach i wszystkich zajęciach
konferencji,
dwa noclegi (13/14.03, 14/15.03) w pokojach 2 osobowych z TV, łazienkami (na 2 pokoje) w ośrodku
położonym 50 m od morza),
pełne wyżywienie (od obiadu 13.03 do obiadu 15.03 włącznie),
przerwy kawowe.
Organizatorzy nie zapewniają transportu pomiędzy Szczecinem a Pobierowem, ale służą pomocą w jego
zorganizowaniu. Osoby chętne proszone są o kontakt mailowy w tej sprawie: kmdmus.naukowe@gmail.com
Opłatę konferencyjną wysyłamy na konto:
Uniwersytet Szczeciński
Ing Bank Śląski o w Szczecinie
46105015591000002287904474
z dopiskiem: „imię i nazwisko, Konferencja Matematyczna Subkonto 0126”
(uwzględniana będzie data wpływu na konto, termin 16.02.2015 jest ostatecznym terminem wpłat,
ilość miejsc ograniczona)
Drugi komunikat (program szczegółowy, informacje dotyczące dojazdu do ośrodka) zostanie zamieszczony
na stronie www.mnnk.usz.edu.pl po 14.02.2015.
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