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Преди финала… 



Mascil и учителите 



Курсове за “размножители” 



Размножителите в действие 
Don’t preach facts, simulate acts! 









Обогатяване на партньорски 
ресурси 



Ресурси от наши “размножители” 



Представяне на собствени 
разработки в духа на Mascil 



Семинар върху Mascil-ската задача 
на месец ноември, 2014 



В ролята на 
застрахователи 



Вашите ученици в духа на Mascil 







Изследователски подход на  
III и  IV ниво 



Инструментариумът 



Срещи с Националния съвет 







Сътрудничество с партньорите по 
проекта 





Разпространяване на идеите на Mascil 



Щанд в рамките на EMINENT 



Оценката 
http://www.mascil-project.eu/research/evaluation 

 
 

http://www.math.bas.bg/omi/mascil/index.html 
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Първите отзиви 
Гледах интервютата на Ели и Стела. Много ми допаднаха! Поздравявам ги! Нека да са все 

така творчески вдъхновени! 
Благодаря и на акад. Кендеров, Тони и теб за всеотдайността ви към нас - учителите от 
проекта МАСКИЛ. Поздрави. 

Нели Христозова 
Поздравления за чудесните думи на колегите! 

Боби Куюмджиева 

Както винаги точни. Поздравления!Споделям мнението и на двете и се присъединявам към 
благодарностите за сайта и за подкрепата на Тони, Жени и Акад. Кендеров. Колеги, 
благодяря ви на всички за идеите и позитивизма, с който ме зареждате на срещите ни. 

Нели Стоянова 
Страхотни както винаги! Поздравления!  

Без подкрепата на целия екип и специално на акад.Кендеров, Тони и Жени никога 
нямаше да стигна до нивото, на което съм сега и камо ли да взема 1 ПКС. Благодаря от 
сърце за оказаната подкрепа.  

Поздрави: Динко 
Сърдечни поздравления за поредните изяви. С пожелание към всички за много здраве и 

много нови успехи. Приятно ми е чета за успехи на колеги и вашите отзиви. 
Присъединявам се към казаното преди мен. С много приятелски чувства към всички.  

Катя Марчева 
Най-сетне и аз си напълних душата и очите с интервюто и репортажа! 

Специални поздрави на Ели и Стелето!  Специални поздрави и на всички ни!  
Дани Петрова  

 

 
 
 
 

 
 



И самият финал: 
Educating Educators & Mascil 









От прозореца на заседателната зала... 

















Нашия доклад: Dynamic support of 
multipliers’ personalization  

 







На постер-сесията 



Българо-австрийската връзка 





До нови съвместни дейности! 



Благодарим на всички за 
вдъхновяващия принос! 


