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TIM - Theatre in Mathematics jobber mot å skape en ny undervisnings-
metodikk som integrerer matematikk og drama I klasserommet.

 TIM er et Erasmus+ prosjekt som er fi nansiert av Erasmus+ Programmet
 “Strategic Partnership for School Education”, realisert av partnere fra 
 4 Europeiske land.

  Er du lærer? Leter du etter nye måter å undervise I matte? 
  Følg TIM prosjektet:
         FB theatreinmath  |  www.theatreinmath.eu  |  italy@theatreinmath.eu         FB theatreinmath  |  www.theatreinmath.eu  |  italy@theatreinmath.eu



Å LÆRE MATTE GJENNOM DRAMA
“TIM - Theatre in Mathematics” vil tilby en ny metodikk for undervisning I matematikk gjennom 
teater- og dramaarbeid, for å kunne møte de viktigste hindringene i matteundervisning og læring. 
Gjennom inkluderende, og engasjerende pedagogikk blir elevene møtt med metoder som fremmer 
elevenes trivsel og tilegnelse.

Fem partnere fra 4 EU land tar del I prosjektet: 
SCT Centre | COREP - Social Community Theatre Centre | COREP (Italia), 
DoRS - Health Promotion Documentation Centre of Piedmont Region (Italia), 
HVL – Høgskulen på Vestlandet (Norge), 
TUC - Technical University of Crete (Hellas), 
ALBI ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes (Portugal), 

Prosjektet består av:
TIM Metodisk manual, som kan brukes av lærere som underviser I aldersgruppen 8 – 14 år. 
(3. – 9. Klasse) 
TIM kursing for 20 instruktør-lærere og videre kursing av 400 lærere og 400 elever I 4 EU land.
TIM e-læringsplattform, hvor alle delene av prosjektet vil lastes opp og være en digital ressurs 
relatert til metodikken og bli delt og utvekslet av TIM deltakerne. 
Teater konferansen “The fear of mathematics”, en forestilling som vil bli realisert for og med lærere 
og elever rundt I Europa.
Vitenskapelige artikler som undersøker dramafagets rolle i mattematikkfaget. 

TIM arrangementer: Fire nasjonale konferanser vil bli holdt I Italia, Portugal, Norge and Hellas 
for å presentere og spre prosjektets resultater som involverer TIM prosjektets utvikling av TIM 
metodikken.

HVORDAN KAN DU DELTA?
Følg Facebook siden theatreinmath, bli med på TIM e-learning plattformen og besøk 
www.theatreinmath.eu for å delta på TIM Arrangementer, være oppdatert på utvikling av 
prosjektet og fi nne ut hvordan du kan bli en del av TIM - Theatre in Mathematics felleskapet!
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