Teleprojekt v Matematike

Názov teleprojektu :Zbierka matematických pojmov a ich preklad do nemeckého jazyka
Autor návrhu teleprojektu: Mgr. Anna Imrichová
Koordinátor teleprojektu: Mgr. Anna Imrichová a kol.
Ciele: Vytvoriť zbierku matematických pojmov pre jednotlivé tématické celky   
          v nemeckom jazyku .
          Zopakovanie pojmov, definícií a algoritmov riešenia  jednotlivých tématických   
          celkov z matematiky .
          Zdokonalenie jazykových zručností a vedomostí v nemeckom jazyku a ich    
          použitie  v matematike.
          Zdokonalenie práce s PC
   Očakávaný výsledok teleprojektu: Vytvorenie Zbierky matematických pojmov v    
                                                       tlačenej forme.
                                                       Prezentovanie Zbierky matematických pojmov na                     
                                                       webe.
                                                       CD-ROM.
Predmety :matematika, slovenský jazyk , cudzí jazyk, informatika.
Popis činnosti : Vyhľadať čo najviac matematických pojmov v učive .
                             Selekcia matematických pojmov.
                             Prehľad matematických pojmov.
                      Kategorizácia matematických pojmov, a ich usporiadanie 
                         v  abecednom poradí .
Časový harmonogram: Zberanie matematických pojmov 
                                     jún šk.rok 2004/2005 až september šk.rok 2005/2006.
                                     Spracovanie matematických pojmov a preklad do nemeckého  
                                     jazyka  september- október šk.rok 2005/2006.
                                     ukončenie projektu október šk.rok 2005/2006.
Komunikačný jazyk a komunikačné prostriedky :slovenský jazyk ,nemecký jazyk 
 
Preferované partnerské krajiny :Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko
Počet zúčastnených škôl: neobmedzený
Vek : I.kategória:
                           12-16 rokov
         
          II.kategória :
                           15-19 rokov
   Požiadavky na vedomosti:
n	Pojmy a algoritmy matematiky v súlade s učebnými osnovami 
    Cudzí jazyk:NEJ.
n	Práca na PC, využitie aplikačných programov , 
n	Využitie grafických programov, programov na tvorbu www stránok, práca s internetom, e-mail

Technické vybavenie:
n	PC, internet, skener, a iné..
n	Učebnice matematiky, matematická press
n	Učebné texty v Nemeckom jazyku, 
n	Odkazy na slovníky a ich URL adresy: NEJ 
Zbierka matematických pojmov v jazykoch krajín 

Časový harmonogram: 
n	Začiatok projektu :Jún šk.rok 2004/2005
n	Koniec projektu :neobmedzený
:


Návrhy na spracovanie a odporúčané postupy:
n	Zber matematických pojmov vo vyučovacích témach na hodinách  matematiky
     Selekcia matematických pojmov ,a algoritmov, ich kategorizácia, a usporiadanie v    
     abecednom poradí
      Výber tématických celkov

n	Spracovanie získaných matematických materiálov (pojmov a algoritmov) na PC, použitie tabuľkového editora
n	Preklad získaných matematických pojmov do Nemeckého jazyka
n	Riešené príklady a preklad algoritmu ich riešenia do Nemeckého jazyka

 Zoznam serverov:
     
http://www.infovek.sk
www.google.sk
www.teos.sk
www.matematika.webz.cz
cml.fsv.cvut.cz









