PODPORILI SME MATEMATICKÚ SÚTAŽ PANGEA
Dňa 2. júna 2016 sa v aule Stavebnej fakulty STU
v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie
výsledkov matematickej súťaže PANGEA.
PANGEA je celoeurópska matematická súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2015 sa
súťaže zúčastnilo viac ako 65 000 žiakov zo 604
stredných a základných škôl zo Slovenskej republiky,
tento rok ich bolo 63 070, z 633 škôl. Matematická súťaž
Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Súťaž PANGEA mala dve kolá. Prvé kolo sa
uskutočnilo v jednotlivých základných a stredných
školách. Na ﬁnále do auly Stavebnej fakulty boli pozvaní
len úspešní riešitelia z prvého kola.
Úspešní účastníci súťaže, ktorí sa umiestnili na
prvých troch miestach, získali okrem hodnotných cien aj
možnosť po ukončení strednej školy študovať bez
prijímacích pohovorov na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Hlavným autorom matematickej súťaze
PANGEA je nemecké neziskové vzdelávacie združenie
Academy e.V. so sídlom vo Frankfurte. Na Slovensku je
hlavným organizátorom spoločnosť Bystra Education,
s.r.o. a riaditeľom súťaže pre Slovensko je Ali Yilmaz.

Spoločnosť KVANT bola hlavným partnerom súťaže.
Motto súťaže: „ Matematika spája “ - má
zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika
je zábavná a netreba sa jej vyhýbať.
Hlavným cieľom olympiády je zvýšiť záujem
žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie.
Z tohto dôvodu sú aj úlohy koncipované tak, aby sa dali
vyriešiť len pomocou logického uvažovania.
Počas čakania na vyhodnotenie mali študenti
a ich učitelia možnosť podpísať Petíciu za obnovu
povinnej maturity z matematiky, ktorej iniciátorom je
SEA - agentúra pre vzdelanie a vedu.
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