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Водещи: Петър Кендеров, Евгения Сендова

Недостатъчният синхрон между теорията и практиката при прилагане на изсле-
дователски-ориентиран подход, екипната работа, както и на проектното обучение
по математика и природни науки, се изтъква в редица изследвания като сериозен
негативен фактор в образователния процес. За преодоляване на този проблем стар-
тират няколко европейски проекта, чиято основна цел е да се поощри внедряването
на новаторски методи в математическото образование и да се осъществи възмож-
но най-широко разпространение на добрите практики на национално и европейско
ниво.

Семинарът е ориентиран към запознаване (в практически аспект) на участни-
ците с първите резултати от проекта InnoMathEd в български контекст: дидакти-
чески сценарии за приложение на динамичен софтуер (GeoGebra, GeoNext, Elica).
Ще бъдат представени и разработки на български учители, участвали в първите
семинари, организирани в рамките на проекта. Идеята е тези разработки да послу-
жат като примерни модели за създаване на нови дидактически сценарии, насърча-
ващи изследователския дух в процеса на учене, както и широкото им внедряване
в педагогическата практика. Ще бъде поощрявано критичното отношение относно
качеството и потенциала на разработките, както и препоръки за подобряването им.

Ще бъдат представени и целите на проекта Fibonacci и набелязани дейности,
в които заинтересуваните учители биха могли да се включат. Ще бъде разгледана
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схемата на разпространение на добри практики в математическото образование, в
които се използват учебни среди и стратегии, идентифицирани като ефективни, за
стимулиране прилагането на:

• изследователски-ориентиран подход;

• проектно-ориентиран подход;

• интердисциплинарен подход;

• екипна работа.

За по-пълноценно осъществяване на замисъла на семинара е желателно участниците
да си осигурят (преносим) компютър.
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