
”Matte! Alltså det måste vara ett av de mest onödiga ämnena. 
Kan någon förklara för mig när i verkliga livet jag kommer använda en ekvation?"

Det är inte så konstigt att majoriteten av gymnasie- och högstadieelever undrar vad de ska ha för 
nytta av all matematik. Har de inte redan lärt sig tillräckligt för att kunna räkna ut rean på jeansen, 
och vad är då syftet med att lära sig en massa algebra och ekvationer?

Varför ska vi hålla på med en massa x och y? Kommer vi någonsin använda det? 
Det är frågor som nästan alla lärare har fått svara på.

Farid Nolen leder och inspirerar. Här bemöter vi  frågorna och:

- introducerar nya idéer och perspektiv kring matematik

- raserar myter och missuppfattningar

- ger en bra grund för vad syftet med matematikämnet är och vilken attityd som krävs för att lyckas.

Varför matte?

Farid Nolen arbetar med komptensförsörjning på Västsvenska 
Handelskammaren där han driver projekten Mathivation och Matena. 
Som student vid Teknisk fysik på Chalmers grundade Farid 2005 föreningen Intize 
för att engagera högskolestudenter som mentorer i matematik för gymnasieelver 
i Göteborg. Modellen exporterades till Norge i form av mentorprogrammet 
Ent3r som startades på 16 norska högskolor, och som 2010  vann Global West
Awards i Kanada i kategorin Developing the Future Workforce. 2010 etablerade 
Farid Mathivation Center vid   Asian Institute of Technology i Thailand och har
fortbildat fler än 2000 matematiklärare i inspirationsmetodik och föreläst om
matematik för mer än 60 000 personer i 21 länder världen över.

 

Inspiration för lärare och elever i kursen Matena Kalix

Plats  Manhemsskolan, Kalix

Tid Tisdag 13 mars  2012,  kl 13.00 - 16.00.  Eleverna deltar kl 13.00 -14.30

 

Matena Kalix ingår i projektet ENA, Entreprenörskap Nätverk Arena, som är 
en del av Norrbottens läns landstings strategi for tillväxt. Projektet ENA drivs 
av Teknikens Hus.


