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ЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ШКОЛИ
РИЦАРИ НА МАТЕМАТИКАТА
Здравейте приятели!
За десета поредна година през лятото организираме школи по математика и
английски език на море и планина. Искаме да възкресим позабравена традиция от
първите романтични години, когатoтържествено удостоявахме най-достойните
математици с титлата “Заслужил рицар на математиката“, а любимият ни девиз беше
– „Заедно можем повече!“.
Държим на традициите и сме убедени, че те играят съществена роля за вашето
възпитание. По традиция – ще поканим в школите по математика онези от вас, които са
се представили достойно в трите математически турнира: „Черноризец Храбър“, „Иван
Салабашев“ и „Европейско кенгуру“. От трите турнира ще изберем двата най-високи
резултата на всеки от вас. Така няма да има ощетени.
Затова искаме да ви провокираме да не пропускате да участвате и в
Европейско кенгуру!
Междинното класиране показва колко голям е интересът на учениците от втори
до четвърти клас към математиката: те са 68% от всички участници. На тях нашият
екип реши да обърне специално внимание на летните математически школи.

За най-малките на две смени в хотел „Извора“ в китното родопско
селце Средногорци сме подготвили интересна програма, която основно е
насочена към подготовка за Австралийско кенгуру.
http://www.academy21century.com/school-nature/green-school/srednogorci2013/offer.php

 От 15 до 20 юли ще се проведе школата по математика и английски език
за 30 деца от 2 и 3 клас;.
 От 20 до 25 юли ще се проведе школата за 30 деца от 4 клас.
 Квота за децата от Академия „21 век” Пловдив – 70%. Квота „Приятели“
/деца от други градове/ – 30%.
 Обучението ще се води в малки групи по 10 деца по традиция – вкласна
стая на открито.
 Екипът ни ще подготвя децата за Австралийско кенгуру по помагало,
препоръчано и изпратено от Директора на Австралийския математически
тръст – организатор на Австралийско кенгуру
 Тази година на детските школи ще гостува и първият пловдивски златен
медалист от Австралийско кенгуру.
 Пловдив е най-големият център за провеждане на състезанието от седем
години. Традиционно участват повече от петдесет ученици, извън
безплатната квотата за България, която е 120.
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http://www.academy21century.com/competitions-2012/avstr-kenguru/klasirane.php



Децата от 2/3 клас могат да бъдат придружени и от родител.

По-големите ученици ще поканим от 25 до 31 август на едноседмична
школа по математика и английски език в международния младежки център
в Аркутино.
http://www.academy21century.com/school-nature/blue-school/arkutino2013/offer.php

 Предвидили сме обучението да е насочено към подготовка за
международното състезание в Созопол през септември и към
усъвършенстване на разговорния английски език;
 Ще поканим 20 деца от 5/6 клас и 10 деца от 7/8 клас от финалното
рейтингоно класиране.
 Квота за учениците от „Академия „21 век” Пловдив е 70%, квота
„Приятели“ /за учениците от други градове/ - 30%.
Особено сме горди, че участници от школата в Лозенец сами си направиха отбор
Пловдив/Бургас за състезанието миналата година.
За представянето ни на състезанието в Созопол:
http://www.academy21century.com/competitions-2011/sozopol/info.php
Най-важната цел, която сме си поставили в планинските и морски школи, е да ви
възпитаваме като личности с активна жизнена позиция, които си поставят и преследват
благородни цели – достойно и честно. Теми като „Екология“, „Приятелство“, „Успех“,
„Щастие“ ще бъдат актуални в нашите вечерни разговори край лагерния огън на брега
на морето или в планината, в основата на позитивните отборни игри и състезания.
Стараем се всеки участник в школата да се чувства значим, да разкрие найдобрите си страни. Нашият екип е убеден, че само личности могат да възпитават
личности! Ние също има какво да научим от вас – зареждате ни със своя искрящ
оптимизъм и жизнерадостни усмивки!
Програма е насочена и към изграждане на умения за общуване и работа в екип.
Най-ценното на нашите училища сред природата е приятелската атмосфера, в която
деца, преподаватели и родители общуват, споделят – като едно голямо и хубаво
семейство.
След излизане на резултатите от Европейско кенгуру ще публикуваме
окончателното рейтингово класиране.
Предимство за включване в школите на море и планина ще имат децата,
които за втора поредна година желаят да участват.
Благодарим ви за хубавите думи и интереса към летните ниучилища сред
природата. Вашите писма ни помогнаха да обогатим програмите.
До 25 април желаещите да се включат в математическите школи трябва да
бъдат записани.
Очакваме всички, които обичат математическите предизвикателства, игри,
екскурзии, пленери, умеят да се забавляват и искат да прекарат вълнуващи дни сред
приятели, да се включат в нестандартната програма на математическите школи.
Заедно можем да превърнем изучаването на математика и английски език
във вълнуващо преживяване!

