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ИМИ-БАН представя свои 
научни постижения
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Проектите на фокус
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ИМИ-БАН като контактна точка



Наши състезания на платформата
Scientix



Проекти на 
платформата, в които 
ИМИ е партньор





На пролетнaта конференция на СМБ



Нощта на учените – Магията 
на математиката



В рамките на събития в ИМИ-БАН
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В рамките на събития в ИМИ-БАН





Учители и ученици в екип



Учители и ученици в екип



Учители и ученици в екип



What education do we need  for tomorrow 
– a Bulgarian vision?

A panel discussion within Scientix workshop 
reported by E. Sendova in a plenary talk at 
Constructionism’18, Vilnus



What they said… 

• M.B. (parent): Todays culture in a number of schools 
is for the children to stay quiet, to be disciplined… A 
modern pre-service education should include learning 
to learn.

• V.T. (teacher): Teachers motivation is crucial. But... 
communities of teachers who act like researchers are 
needed.

• D.P. (teacher) –We are time-poor and even when I 
manage to achieve an enthusiastic atmosphere I feel 
like a single swallow. 
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STEM Discovery Week 2018

• Трета поред международна инициатива, която 
приканва проекти, организации и училища в 
цяла Европа да празнуват кариерното развитие 
и образование в областта на природните науки, 
технологиите и математиката. 
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21 проекта
38 организации
37 училища

над 800 дейности
в 40 държави
над 120000 участници





scientix.math.bas.bg
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Математиката в света около мен

• На 5 април ИМИ−БАН отправи предизвикателство 
към всички хора с дух на млади откриватели на 
тема Математиката в света около мен

• Участието можеше да бъде 

• индивидуално или отборно 

• без възрастови ограничения 

• с тематично произведение в произволен жанр

• Основната идея – да стимулираме участниците 
да си отворят очите 
не само за 
красотата в математиката, 
но и за 
математиката в красотата
и да открият математически закономерности и 
явления на най-неочаквани места. 23



• 45 произведения

• Варна, Г. Делчев, Карлово, Разград, София, Смолян, Ст. Загора, с. Селановци

• от втори до единадесети клас, както и 3 участия на възрастни 

• Жанрово – 12 есета; 3 рисунки; 1 комикс; 6 образователни игри; 7 филма; 
3 стихотворения; 6 проекта, свързани с използването на GeoGebra или Logo; 
1 сборник със задачи; 6 презентации и мини-реферати 
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Красива математика
7 клас на 73 СУ "Владислав Граматик",

гр. София
учител: Ели Стефанова



Комикс: 
"В час по 

математика“

Анита Ботева
6.б клас

121 СУ "Георги 
Измирлиев", 

гр. София



"Родопската ни къща"
Калоян Миленов Кирезиев, 10 клас

91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", гр. София



Beauty of Maths
Автор: Стефан Ценков, 11г клас
Ръководител: Стела Кокинова

Първа АЕГ, гр. София



My Movie Math
Автор: Ясен Шопов, 11г клас

Ръководител: Стела Кокинова
Първа АЕГ, гр. София

http://scientix.math.bas.bg/wp-
content/uploads/2018/04/SDW2018-IAEG-Yassen_Shopov-
My_Movie_Math.mp4

Нашата, моята и вечната математика
Автор: Божидар Русев, 11г клас
Ръководител: Стела Кокинова

Първа АЕГ, гр. София

http://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-IAEG-Yassen_Shopov-My_Movie_Math.mp4
https://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-IAEG-Bojidar_Roussev-code_in_poem.pdf


Нашата, моята и вечната математика
Автор: Божидар Русев, 11г клас
Ръководител: Стела Кокинова

Първа АЕГ, гр. София

⇒1x + 21x + (-882) = x
21x = 882
x = 42

https://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-IAEG-Bojidar_Roussev-code_in_poem.pdf


Мерките на новогодишната елха
клуб Архимед към 32 СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски", гр. София

с ръководител Рая Ганева

http://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-video-Christmas_tree.mp4

http://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-video-Christmas_tree.mp4
http://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/04/SDW2018-video-Christmas_tree.mp4


29 април 2018

• Във финалния пърформанс участваха над 50 
ученици, учители и родители
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Уъркшоп – изследване на обект
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Благодарности на всички 

участници!
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