Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Bihor

PROIECTUL „MAGIA MATEMATICII” – AZI, despre „enigmaticul număr PI (Π
Π)”
PERIOADA 03.14, ora 15 (14 martie) 2012 – 07.22 (22 iulie) 2012
Coordonatori principali profesorii: Crina BERCOVICI (prof. matematică şi diriginte XI A), Eleonora Grigoraş (prof.
limba română şi diriginte IX A), Edit Szatmari ( prof. informatică), Manuel Bercovici (prof. informatică).
Coordonatorii activităţilor vor fi menţionaţi pe parcursul derulării proiectului.
Grup ţintă: Elevii şcolii şi toţi cei care răspund provocării.

LANSAREA PROIECTULUI: 3 Martie 2012, ora 15.
ACTIVITATEA 1 / MARTIE
Realizaţi o prezentare Power Point (10-12 diapozitive) având ca temă „Ziua Internaţională a numărului PI”.
Cerinţe obligatorii: echipa să fie formată din 3 elevi (specificaţi clasa şi şcoala), în prezentare treceţi la bibliografie minim
adresa unui link.
Materialul se trimite la adresa: ciordas_bpce@yahoo.com până în 16.03.2012, ora 24. Din juriu vor face parte
toţi profesorii de matematică ai căror elevi au răspuns provocării.
Facultativ, scrieţi un eseu despre modul în care aţi sărbătorit, la nivelul clasei, „Ziua Intenţională a numărului
PI”. Termenul de predare al eseului, la adresa: ciordas_bpce@yahoo.com, este 19.03.2012, ora 24.
ACTIVITATEA 2 / APRILIE
Realizaţi o prezentare Power Point (8 - 10 diapozitive) cu probleme în care este utilizat numărul PI. Cerinţe
obligatorii: echipa să fie formată din 3 elevi (specificaţi clasa şi şcoala), în prezentare treceţi bibliografia utilizată.
Materialul se trimite la adresa: ciordas_bpce@yahoo.com, până în 27.04.2012, ora 24. Din juriu vor face
parte toţi profesorii de matematică ai căror elevi au răspuns provocării.
ACTIVITATEA 3 / MAI
Realizaţi o prezentare Power Point (minim 10 diapozitive) în care să descrieţi un proiect de matematică
desfăşurat la nivelul clasei voastre în perioada martie 2012 – mai 2012.
Materialul se trimite la adresa: ciordas_bpce@yahoo.com, până în 25.05.2012, ora 24. Din juriu vor face
parte toţi profesorii de matematică ai căror elevi au răspuns provocării.
ACTIVITATEA 4 / IUNIE
„Matematică în paşi de dans”: CELEBRAREA şi DISEMINAREA PROIECTULUI. Locaţia Amfiteatrul şi Clubul şcolii.
ACTIVITATEA 5 / 22 Iulie 2012
Concurs fulger – on line (site-ul şcolii: www.ciordas.ro)

Vă aşteptăm să deveniŃi beneficiarii proiectului, partenerii noştri, sponsori în proiect. ScrieŃi-ne la
adresa: ciordas_bpce@yahoo.com.

