
  مدرسه تابستانه آموزش رياضي دانشگاه اترخت (هلند)

 ماهمرداد 30كشور مختلف در تاريخ  12دانشگاه از دانشجو و استاد  60امسال مدرسه تابستانه با حضور 
)August 20( ماهشهريور 9و  شد شروع )August 30( ها نازنين اسدي، فهيمه  از ايران خانم .پايان يافت

از مربيان و مدرسين خانه رياضيات رحيمي، نسيم زندي، مريم مرتضوي، فاطمه هاني و آقاي پرهام شمس 
  اصفهان شركت كرده بودند.

  روز كارگاه و سمينار برگزار شد: 9 ،در اين دوره

آموزان بود، اين روز بيشتر   ضي و چگونگي بيان براي دانشهاي مختلف ريا روز اول(افتتاحيه) بحث بر سر مسئله
  كننده گذشت. به آشنايي با چگونگي كار اين دوره و آشنايي افراد شركت

توان به جبر، جبر  ها مي فصلسرشد، كه از مهمترين  هر روز صبح با سميناري از اعضاي مدرسه فرودنتال آغاز مي
  سازي اشاره نمود. مدل آموزش رياضي وآموزان و زبان  دانش كسرها براي و خطي

هاي جبر، كسرها و آمار برگزار  ابتدايي و دبيرستان در زمينه آموزش در هاي تخصصي براي مقطع سه روز كارگاه
  شد.

كننده و طراحي  هاي شركت يك روز به معرفي و بررسي مسابقه اليمپياد و حل يك مساله اليمپياد توسط گروه
  ها گذشت. گروهيك پوستر و معرفي آن براي بقيه 

آموزان ابتدايي يا  طراحي يك پوستر براي روش تدريس يك مطلب رياضي براي دانشاي ديگر شامل  برنامه
كنندگان ايراني  كردند، كه شركت هاي كاري در رابطه با اين موضوع كار مي جلسه گروه 6تا  5دبيرستان بود كه 

  كردند.هاي تركيبياتي و مفهوم حجم كار  در مورد بازي

كنندگان  براي تعدادي از شركتدر ضمن خانه رياضيات اصفهان و اهداف آن توسط پرهام شمس و نازنين اسدي 
  معرفي شد.

آموزان در كشورهاي مختلف بود مورد بررسي  هاي مختلف كه بيانگر سطح درك رياضي دانش در اين دوره آزمون
هاي  آموزش در هلند اختصاص يافت و سوالقرار گرفت. يك روز براي بازديد از مدارس اترخت و چگونگي 

  آوري شده بود مورد بررسي قرار گرفت. جمعدار در زمينه آموزش  مختلف رياضي كه از سراسر كشورهاي مسابقه


