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תלמידים עושים חשבון למתמטיקה
13.10.2010 | 12:40 | כתבת וידאו

למתמטיקה חלק מהותי ועיקרי בהמצאות ופריצות דרך מדעיות. בשונה
מכל תחום אחר המתמטיקה היא עולם הצעירים

 
מרבית ההישגים המשמעותיים בתחום המתמטיקה נוצרו ע"י

מתמטיקאים מוכשרים ומבריקים בעשורים הראשונים של
חייהם. והם שהטביעו את חותמם על עולם המדע. לא רק

התפתחותה של האנושות מותנה בטיפוחם של צעירים אלו
אלא גם בטחונה ועתידה של מדינת ישראל.

התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה באוניברסיטת בר אילן
הוקמה לפני 26 שנים על מנת לתת מענה לצורך ממשי של

תלמידים מוכשרים במתמטיקה בהשכלה מתמטית נרחבת. עד
אז, היה מענה לתלמידים חלשים ממערכת החינוך, אך התלמידים הבולטים בכישרונותיהם הוזנחו על ידי המערכת ולא

ניתנו להם אפשרויות לפיתוח הכישרון שלהם בקצב המתאים להם.

עם השנים התברר כי הצמא לידע מתמטי נרחב הינו גדול והתכנית צמחה, התרחבה והתפתחה. כיום התכנית מונה כ-
3000 תלמידים מכיתות ו′ עד י′ ב-128 קבוצות לימוד ב-20 מוקדים שונים ברחבי הארץ. חלק נכבד מבוגרי התכנית

ממשיך ללימודי קורסים אקדמאים, חלקם לתארים מתקדמים ומשולבים בחוד החנית של האקדמיה, הצבא והתעשייה.
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