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КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

”
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД

В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА“

Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова

Квалификационният курс
”
Изследователски подход в образованието по матема-

тика“ ще се проведе в два модула:
• Изследователски подход в образованието по математика: добри практики;
• Изследователски подход в образованието по математика: изследвания с ресурси

от Виртуалния училищен кабинет по математика.
В първия модул свои реализации в изследователски стил ще представят учи-

тели с отличени проекти от Национален семинар Изследователски подход в ма-

тематическото образование през 2016 г. (http://www.math.bas.bg/omi/nso/)
и конференция Динамична математика в образованието през 2017 г.
(http://www.math.bas.bg/omi/dmo/):

Фиг. 1. Национален семинар
”
Изследователски подход в математическото образование“

Галя Пенчева: Математика и приключения – Hakuna matata!

Нора Барова: Комбинирай и се забавлявай – комбинаторни задачи в начален

етап;
Стелиана Кокинова: За математиката, GeoGebra и всичко останало или как

Валя и Стефан преживяват задачите;
Елисавета Стефанова, Даниела Веселинова и ученици от 6. и 12. клас на 73. СУ:

Нашата математика – приказна, бъдеща и . . . сладка;
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Фиг. 2. Конференция
”
Динамична математика в образованието“

Диана Василева, инж. Емилия Тончева, Ралица Костадинова, Григор Дочев;
ПГГСД

”
Сава Младенов“, Тетевен: Оценка на ловни трофеи – измерване обема

на рогата на сръндак ;

Даринка Вълкова, Младен Вълков; ПМГ
”
Нанчо Попович“, Шумен: Национално

състезание по техническо чертане;

Недялка Христозова: Училище за развитие Квадрат N

Кремлина Черкезова; 125. СУ, София: Анимационни приложения – звезди, съз-

вездия, пейзажи . . . ;

Даниела Кунчева: Танцуващи цветя.

Във втори модул ще бъдат представени видове ресурси във
”
Виртуалния учили-

щен кабинет по математика“ (http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/) и методика

Фиг. 3. Виртуален училищен кабинет по математика
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Фиг. 4. http://www.math.bas.bg/omi/course/

на използването им [1], [2]. Ще бъдат демонстрирани учебни теми, реализирани със
съдействието на фондация Еврика.

ИМИ–БАН провежда курсове за повишаване на квалификацията на педагоги-
ческите специалисти. Темите можете да намерите на адрес

http://www.math.bas.bg/omi/course/.
Можете да се включите в обявен курс (виж Регистрация за обучение) или да нап-
равите заявка за организиране на курс (виж Заявка за организиране на курс).

Лектори са членове на екипа от ИМИ–БАН и т.нар. обучители, преминали под-
готовка и получили сертификат [3].
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSE: INQUIRY BASED

MATHEMATICS EDUCATION

Petar Kenderov, Toni Chehlarova, Evgenia Sendova

The professional development course for teachers is organized in two 4-hour
modules.

The first module consists of presentations of good practices in inquiry based learning
by teachers who have received recognitions for excellence at the national seminar
Inquiry Based Mathematics Education in 2016 (http://www.math.bas.bg/omi/nso/)
and the Dynamic Mathematics in Education conference in 2017
(http://www.math.bas.bg/omi/dmo/).

The second module deals with the introduction of various resources from the
Virtual School Mathematics Laboratory (VirMathLab) and methods for working
with them (http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/).
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