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Предговор  
Драги читатели, 

В ръцете ви е сборник от статии, които са разработени по доклади, представени от 
авторите им на: 

• Националния семинар Изследователският подход в математическото 
образование, проведен в ИМИ-БАН на 16 -17 декември 2011 г. 

• Практическия семинар по проект Fibonacci ─ проведен в рамките на 41. 
конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април 2012 г. 

• Конференцията Дай шанс на таланта в рамките на 30-годишнината на 
Международната фондация Св. Св. Кирил и Методий, проведена в СУ Климент 
Охридски, 20 октомври 2012 г. 

• Националния семинар (посветен на акад. Стефан Додунеков) Изследователският 
подход в математическото образование, проведен в ИМИ на 19 декември 2012 г. 

Използването на изследователския подход за изучаване и преподаване на математиката 
не е нещо непознато за българската образователна система. Участието на България 
(чрез Института по математика и информатика към Българската академия на 
науките) в европейския проект Фибоначи (http://www.math.bas.bg/omi/Fibonacci/) 
позволява този подход да навлезе още по-осезаемо в българските училища. 

В рамките на този проект българският екип разработи и продължава да разработва 
образователни дигитални среди, подходящи за използване в целия спектър на 
българското училище. Акцентът при работа с тях е върху експерименти с динамични 
геометрични конструкции, при които учениците наблюдават и откриват закономерности, 
формулират и отхвърлят хипотези, разбират по-дълбоко същността на изучавания 
материал. Ролята на учителя вече не е „да проповядва факти”, „да демонстрира готови 
доказателства”, а да стимулира учениците си да действат, да генерират идеи, да влизат 
в кожата на изследователи. Това подпомага цялостното им израстване като знаещи и 
творящи млади хора, които няма да се страхуват да атакуват отворени проблеми и ще 
имат компетентността и мотивацията да откриват и научават нови неща цял живот... 

Българският екип по проекта Фибоначи е провел семинари в повече от 15 града с около 
900 учители. Но истинският ефект от популяризиране на изследователския подход в 
образованието на по-широк фронт идва от Фибо-учителите – хората, които вече са се 
запалили не само да опитат атмосферата на динамичната математика, но и да се потопят 
в нея в ролята на изследователи. Нещо повече – да запалят и учениците си, и колегите си 
за учене в този стил. 

Участниците в семинарите, организирани по проекта Фибоначи, имаха възможност да 
представят добрите си учебни практики в изследователски стил и да се запознаят с 
европейския опит в това отношение. Фибо-учители от страната споделяха как използват 
динамичните сценарии, разработени от екипа на проекта Фибоначи, как разработват 
собствени динамични сценарии, каква е реакцията на учениците, какви са най-сериозните 
проблеми и постижения при прилагането на този подход. 

Бяха демонстрирани, изпробвани и обсъдени преподавателски стратегии в контекста на 
нови технологически платформи, подпомагащи изследователската атмосфера в часовете 
по математика, информатика и природни науки. 
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Съществен (и в някакъв смисъл уникален в международния контекст на проекта) елемент 
на работата на българския екип беше сътрудничеството с младите таланти по 
математика и информатика, представители на Ученическия институт по математика и 
информатика. Те се изявиха като активни участници с представянето на 
изследователски проекти в рамките на семинари по Фибоначи и дори като водещи на 
международни уъркшопи. 

Като цяло, учители и ученици, участници във Фибоначи, успяха да покажат впечатляващи 
резултати от прилагане на изследователския подход в работата си и пред партньорите ни 
по проекта от университета в Байройт и пред оценителите на проекта.  

Надяваме се, че като представяме в писмен вид част от преживяното на няколко 
последни събития, организирани по проекта, ще ви дадем шанс да се докоснете до 
атмосферата, към която бяхме съпричастни. 

 
Петър Кендеров – координатор на проект Фибоначи от българска страна 

Евгения Сендова 
 
 
 
 

 
Преброяването на зайците в стил Фибоначи не е завършило  

– семинар на Фибо-учители 
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