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Nurturing Mathematical Curiosity



Major Partnerships 
and Affiliations



Community Events

   אנו שמחים להזמינכם,
ל"מפגש מתמטי" עם ד"ר יוני נצרתי – מרצה בכיר במתמטיקה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה

שייערך בע"ה ביום רביעי, י"ד תמוז תשע"ח (27.6.18) בשעה 12:30, 
במכללת "שאנן", חדר המתמטיקה בבניין המרכזי קומת כניסה - להרשמה

   בתכנית:
   12:30-12:45 התכנסות ופתיחה - פרופ' דוד בן-חיים

   12:45-13:00  היכרות עם ד"ר יוני נצרתי, מרצה בכיר במתמטיקה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה. 
      יוני, בעל דוקטורט במתמטיקה מאוניברסיטת חיפה, עוסק במחקר והוראה. 

 ,One on Epsilon - אחד ממקימי חברת סטרט-אפ בתחום החינוך המתמטי    
    היוצרת תכנים מתמטיים בתחום ה-K-12 ומפעילה את האפליקציה Epsilon Stream - תוכנה המציגה תכנים מתמטיים.

   14:30-13:00 שיח מתמטי - מהו האיזון המושלם בין עניין ואזור. 
    בשיח נסתכל על הצגה של מספר נושאים מתמטיים ונדון באפשרויות הצגתם בצורה צבעונית ומדויקת.

    כדוגמה, נדון בכתבות הבלוג הבאות (הקליקו על התמונות לכניסה לכתבות) 
     נדון בשאלות הבאות: 

    * למי תוכן כזה מתאים: הורים, מורים, תלמידים, חובבים?
    * איך אפשר לשפר את הצגת התוכן ואילו פעילויות אפשר לשלב בו.

    לאחר מכן נדון כיצד נוכל לייצר כתבות דומות (או משופרות) עבור הנושאים הבאים:
    * קוסינוס, סינוס ומעגל היחידה.

    * המקדמים הבינומים (משולש פסקל) ושימושיהם.

     דברי סיכום

בואו בשמחה!
החוג לחינוך מתמטי - שאנן

A Fromula for the Personality of a Number
March 24, 2017       Yoni Nazarathy

Get Irrational, Impress your Kids
February 25, 2017       Yoni Nazarathy

בס"ד

. . . 



Youtube Mathematics Experts

• Following over 60 channels closely 

• Monthly Editors’ Picks 

• Daily featured video Tweets @OneOnEpsilon



Curious Epsilon 
Blog Posts

Nurturing Mathematical 
 Curiosity

Students Teachers Parents Enthusiasts



The Business, 
where to…

• Reach and sustain 3,000 Unique Daily Engagers 
• Continue to understand tutoring market 
• Improve Data Science / Machine Learning company insights

2018:

2019:

• Develop Epsilon Coach, Personalised Learning Augmentation System 
• Seek significant investment 
• Maintain an build Epsilon Stream / Curious Epsilon / Community activities

2020:

• Begin generating revenue


