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ФОНДАЦИЯ “МИНЮ БАЛКАНСКИ”
с. Оряховица, п.к. 6061, обл.Стара Загора, тел./факс (042) 602-906 

До: …………….......................  
на .......................................... 
гр. …….............................. 

Уважаеми Госпожо/Господине,

В българската образователна система, напоследък, все по-остро се чувства недостигът на 
преподаватели, които могат да организират и успешно да провеждат на високо ниво занятия в
извънкласните форми с ученици по математика, физика и информатика. Като следствие от
това, възникна и негативната тенденция за намаляване броя на областните центрове за работа 
с деца с изявени интереси в тези предметни области. Проблемът непрекъснато се задълбочава 
и от факта, че напоследък университетите не са в състояние да задоволят, дори на нивото на 
задължителния минимум, необходимостта от квалифицирани учители.
Фондациите „Миню Балкански” и „Америка за България” осъзнават градивната роля на 

извънкласната работа за възпитанието, социализацията, професионалното израстване и
реализация на младите българи. Ето защо, тази година ще осъществим съвместен проект,
крайната цел на който е:
чрез ефективно използване на наличния опит и ресурси, да бъдат обучени, в сравнително 

кратки срокове, перспективни преподаватели от българските училища така, че да могат 
да организират и ръководят школи по математика, физика и информатика във всички 
аспекти на тази дейност – научен, приложен, методически, организационен и т.н.
Процесът на обучение ще включва система от взаимносвързани дейности, представени в

Приложение 1 и ще се проведе в съответствие с организационна технология описана в
Приложение 2. Кратка предварителна анотация на учебните програми и входните 
професионални изисквания за учителите ще намерите в Приложение 4.
Курсистите ще бъдат селектирани, обучавани и сертифицирани в три групи, съответно: по 

математика (20 учители), физика (15 учители) и информатика (15 учители). Разходите,
свързани с обучението и пребиваването на учителите, се поемат от фондациите „Миню 
Балкански” и „Америка за България”. 
Във връзка с горе изложеното, имаме удоволствието да поканим ръководената от Вас 

институция да участва като партньор в проекта. Ангажиментите на партньора (училище,
регионален инспекторат на МОМН, школа, център за работа с деца и т.н.) са следните:

1. Да предложи поне един перспективен учител за участие в проекта в някоя от
дисциплините математика, физика или информатика.

2. Да поеме пътните разходи на одобрените участниците в обучението.
3. Да ангажира през учебната 2011/2012 учителите, участници в проекта, във всички 
дейности (на местно и национално ниво), свързани с провеждането на извънласните 
форми на работа (организация и управление, обучение на ученици, участие в състезания 
и олимпиади и т.н.). 

Заявленията за участие в проекта (Приложение 3) следва да изпратите в електронен формат:
�до доц. Ангел Ангелов, координатор на проекта;
�в срок до 12.06.2011 г.;
�на e-mail: aangelov@fmi.uni-sofia.bg 

Допълнителна информация за кандидатстване и участие в проекта може да получите на 
телефон 0886 73 82 62. 

 
30.04.2011 г.

/доц. Ангел Ангелов/
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Приложение 1

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ХОДА НА ПРОЕКТА 
1. Търене, мотивиране, селектиране, наблюдение на специалисти с интерес към 

извънкасната работа по математика, физика и информатика.
2. Часно-предметна подготовка на учителите за достигане на национално приетите нива на:

� Теоретични знания.
� Умения, инструментариум, методи, стратегии и т.н., за решаването на задачи.

3. Дидактическа подготовка за:
� Откриване, привличане и личностно изграждане на талантливи деца.
� Учебно съдържание, методика и организация в извън-класните форми.
� Съставяне на теми.Методика и инструментариум за оценяване.

4.Мениджмънт на извънкласните форми – организационни форми, финасиране и
управление.

5. Участие в национални и международни състезания.

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 

1. Селектиране на курсистите.
2. Фаза 1 – Първи петдневен курс (през месец юли, 2011г.) с фомат:

� лекции – преподавателят представя определен материал;
� упражнения – курсистите решават задачи с помощта на преподавателя;
� семинари – преподавателите представят съществуващия опит (личен, национален и

международен), свързан с организацията, тенденциите, инструментариума, идеите, задачите,
способите за търсене на решения и т.н. на състезанията по математика, физика и информаика.

3. Самостоятелна практическа подготовка (септември-ноември, 2011 г.) за работа с деца и
водене на школи или кръжоци на територията на училището, града, областта.

4. Участие в национални и международни състезания и олимпиади.
5. Фаза 2 – Втори пет дневен курс (месец ноември, 2011г.), акцентът на който са 
семинарните занятия:
� лекции – преподавателят представя определен материал;
� упражнения – курсистите решават задачи с помощта на преподавателя;
� семинари – курситите разработват, представят и защитават пред колегите си своите:

организационен опит, постижения, методически разработки, идеи, задачи, решения,
доказателства и т.н.

6. Диагностициране на постиженията и университетско сертифициране на участниците в
обучението.

7. Отчитане и публикуване на опита и резултатите от проекта.
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Приложение 3

ДО: Фондация „Миню Балкански”

ЗАЯВЛВНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА 

1. От: ..............................................................................................                             гр.........................
/училище, регионален инспекторат, община, школа, др./ 

Представлявано от ...........................................................................................

Длъжност: .......................................................................................................... 

Уважаеми колеги,

1. Заявявам нашето желание г-жа/г-н ........................................................................................, 

 на длъжност: ........................................................................... 

 в ................................................................................................ 
/училище, шлола и др./ 

да бъде включен(а) в обучението за работа с ученици в извънкласни форми по .........................
(математика/физика/информатика)

2. Кратка професионална биография (образование, професионален опит, компетентности) на 
учителя.

3. Дейностите в извънкласните форми, в които ще бъде анагажиран предложеният учител за 
учебната 2011-2012 год. са:

4.1. .................................... 
4.2. .................................... 
4.3. .................................... 

4. Адрес и лице за кореспонденция:
4.1. Пощенски:

4.2. E-mail: 
 

Дата ПОДПИС:
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Приложение 4
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 

I. По математика
Анотация: Курсът се състои от 2 части, като всяка част се провежда в продължение на 5

дни (4 учебни часа сутрин и 4 учебни часа следобед). Уастниците в курса ще имат възможност 
да се запознаят и да се усъвършенстват по конкретни математически теми, които покриват 2
нива: за учители, които се занимават с ученици от 9 до 14 годишна възраст и за учители, които 
се занимават с ученици от 15 до 19 годишна възраст. Първата част (фаза1) включва лекции и
упражнения по представената по-долу програма, а втората част е индивидуална работа на 
всеки участник под ръководството на лектор. Лекциите и упражненията в първата част 
включват решаване на задачи, които са с нарастваща трудност по съответната тема.
Индивидуалната работа по време на втората част има методическа насоченост в зависимост от
конкретната дейност в училище на всеки от участниците. В тази част се предвижда допълване,
обогатяване и окончателно разработване на темите.
Цели: Курсът има за цел да запознае участниците в него с методи и образователни 

инструменти за откриване и мотивиране на ученици с математически способности, както и да 
подкрепи тяхното развитие. Завършилите курса ще бъдат в състояние да провеждат 
аналогични курсове със свои колеги, като крайната цел е подготовката на ученици за:
разбиране и бързо усвояване на математически идеи, системни и акуратни дейности,
откриване на математически съотношения, осъществяване на връзки между изучени понятия и
процедури, прилагане на знания към нови и непознати ситуации, комуникиране, ръзсъждения 
и обосноваване на подходи, избиране на творчески пътища при решаване на задачи, проява на 
настойчивост при изпълнение на задания, конструиране и боравене с високи нива на 
абстракция, придобиване на критични мисловни способности, самокритичност и възможности 
за осъществяване на оригинални и въображаеми дейности.
Програма:
9-14 годишна възраст: 1. Принцип на Дирихле; 2.Математически игри; 3. Геометрия;

4.Неравенства; 5. Инварианти; 6. Теория на числата; 7. Полиноми и уравнения;
8.Аритметични, геометрични и хармонични редици.

15-19 годишна възраст: 1. Принцип на Дирихле; 2.Математически игри; 3. Геомет-рия в
равнината; 4.Математическа индукция; 5. Неравенства; 6. Линейна алгебра; 7. Теория на 
числата; 8. Трансформационни методи; 9. Комплексни числа в геометрията.
Ръководиел на обучението: проф. Сава Гроздев - Институт по математика и информатика, БАН.
II. По физика (за Фаза 1) 
1. Признаци на евристичните заложби. Как да откриваме децата с творчески таланти?
2. Провокиране на евристичната активност. Увличане на големи творчески колективи и
създаване на среда за израстване на най-големите таланти.
3. Баланс между теория и експеримент. Умозрителен и емпиричен подход, критерии за 
надеждност. Политехническа култура в епохата на VI научно-техническа революция.
4. Приложна математика. Математическо обезпечаване на учебния процес по физика.
Математически минимум за олимпийска подготовка.
5. Примери на приложна математика за физици.
6. Кинематика на транслационните и ротационните движения.
7. Кинематика на периодичните движения и вълните.
8. Динамика на транслационните и ротационните движения. Занимателни демонстрации и
експерименти.
9. Динамика на колебателни движения и вълни. Занимателни експерименти.
10. Работа и енергия.
11. Закони за съхранение в механиката. Примери за изменение и съхранение на енергията,
импулса и момента на импулса.
12. Многосвързаност на личността. Хуманитарна култура и успехи в сферата на висшата 
креативност.
13. Философия и морал на висшата творческа активност. Психологически предпоставки за 
устойчива активност в познавателната сфера.
14. Цената на успеха. Оценяване и възнаграждение на творческия труд на учащите се.
Ръководиел на обучението: Теодоси Теодосиев, учител в Природо-математическа 

гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр. Казанлък 
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III. По информатика
1. Вхдодни знания, умения и компетенции на участниците 
Учителите, включени в обучението, трябва да имат професионална подготовка и опит в

профилираното обучение по информатика.
2. Очаквани резултати 
Очаква се, в резултат от обучението, успешно завършилите курса:
а. да владеят свободно поне един език за програмиране и една среда за разработване на 

програми, както и функционалността на ОС необходима за да организират обучение в
състезателни условия;
б. да познават основните класове от състезателни задачи, както и алгоритми и алгоритмични 

схеми за тяхното решаване (след първата фаза на нивото на националната състезателна група 
С, а след втората фаза – колкото може по-близко до нивото на националната състезателна 
група В); 
в. да познават основни абстрактни типове и да могат да ги имплементират (стаично или 

динамично) в ефективни структури от данни – със собствен код и/или с използване на 
библиотека от стандартни подпрограми;
г. да могат да сравняват според качествата им различни алгоритми, решаващи една и съща 

задача, да избират най-добрия според зададените в задачата параметри и да го програмират;
д. да могат да съставят състезателна задача със средна трудност (на ниво група С), да 

подготвят решение (програмен код и текстово описание) и да построят адекватно множество 
от тестови примери, с което да се провери работоспособността и бързодействието на написани 
от учениците решения;
е. да познават правилата на националната система от състезания по програмиране 

(Националната олимпиада и Националните турнири), както и функционалността на 
използваните в системата оценяващи състезателни системи (СС). 

3. Учебно съдържание 
Първа фаза Втора фаза 

1 Състезателно програмиране – цели,
видове, форми, технологична организация 1 Алгоритми в графи 

2 Език и среда за програмиране, ОС,
команден език на ОС 2 Решаване на задачи в/у Алгоритми в

графи 

3 Задачи: елементи, видове, оценка на 
решението 3 Обсъждане на задачите от упражнението 

4 Решаване на задача в състезателни условия 4 Динамично програмиране 
5 Алгоритми, сложност 5 Алгоритми в низове 

6 Оценка на сложността 6 Решаване на задачи в/у ДП и алгоритми в
низове 

7 Състезателни системи (СС) –
предназначение, функции, примери 7 Обсъждане на задачите от упражнението 

8 Решаване на задача със СС 8 Съставяне на собствени задачи 
9 Основни алгоритмични техники 9 Подготовка на тестове и чекери 
10 Настройка и тестване на програмата 10 Алгоритми на комбинаторната геометрия 
11 Създаване на тестове и чекери 11 Backtracking, greedy и други алгоритми 
12 Абстрактни типове, имплементации в СД 12 Решаване на задачи 
13 Библиотека стандартни програми STL  13 Обсъждане на задачите от упражнението 
14 Създаване на състезателни задачи 14 Контролно състезание 
15 Контролно 15 Обсъждане на задачите от контролното 
16 Обсъждане на резултатите 16 Ресурси за състезателна информатика 

17 Поставяне на задачи за работа в къщи 17 Извънкласната работа по информатика-
проблеми и перспективи 

Ръководиел на обучението: доц. Красимир Манев, Фалкултет по математика и
информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 


