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Семинарът: Образователни 
политики 

 



Програмата 
 



STEM-PD Network: 
Мрежа от центрове за 

професионално развитие на учители 



Доклади по покана 

Алан Шьонфелд: Кое е важно за квалификацията  на 
учителите и можем ли да я осъществяваме в голям мащаб 



Доклади по покана 
 

Олаф Кьолер, от Института по образование по 
природо-математически науки „Лайбниц“, Германия 

(Проектът SINUS)  

 

Михил Дорман от Университета в Утрехт, 
Нидерландия 

(Problem solving skills) 

 



Творчески разговори 



Нашите изяви 

Динамична подкрепа на учителите – 
„размножители на идеите на Mascil” 

 

 



Нашите изяви 



Българо-австрийската 
връзка 



Нагоре по стълбата 
Митко Кунчев - IBL from students’ explorations to teachers’ motivation  

 

Валентин Георгиев 



Заключителни сесии 



Здравей, Scientix3! 
 



Семинар по Scientix 
в рамките на Educating Educators 



Тази награда е признание за всеки учител, който е използвал Scientixв работата си, за всеки 
посланик на Scientix, за всички проекти, свързани с природо-математическите науки, за 
колегите от Министерствата на образованието и от Европейската комисия, които са 
допринасяли за образованието в тези области през последните 6 години 

Агеда Грас-Веласкес 



ИМИ-БАН 
национална контактна точка 
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Да се опознаем!   



Да не се тревожим за учебници. 
щом имаме Scientix!   



Scientix – това е взаимно 
обогатяване!   



Да помислим кои училища 
могат да се нарекат водещи 



TIMSS 2015 



STEM още от 
началното училище 



Очаквайте 

 първия ни уъркшоп от Scientix 3: 
 Изследователски дейности извън 

класната стая, 
Варна, 3-4 юни 2017 г.  


