
 

 

 

Информация за курсовете за учители, които ще бъдат предлагани по време на 
48. Пролетна конференция на СМБ 

 

1. Квалификационни курсове за учители с получаване на кредит 
 
а)  Мисконцепции в математическото образование (Тони Чехларова, Петър Кендеров, Георги 

Гачев, Монка Коцева, Румяна Ангелова) – 8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит*. 

 Курсът ще бъде без такса, когато участникът е заплатил таксата за правоучастие за 
конференцията.  
Не се изисква предварителна регистрация. Достатъчно е да изразите желанието си да 
посетите курса в Регистрационната форма за конференцията. 

 
б) Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика (Стефка 

Караколева) – 8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит*. 

 Таксата за курса ще бъде 40 лв., ако се плати до 5 март, и 50 лв. след това. Тази такса не 
отменя задължението за заплащане на такса правоучастие за Пролетната конференция. 
Таксата за участие в курса следва да бъде преведена на следната банкова сметка:  

IBAN: BG97 UBBS 8002 3106 0294 01 
BIC: UBBS BGSF  
ТБ-ОББ АД, клон Възраждане-Русе 
Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Център за продължаващо обучение 
Основание за плащане: Курс e-math и имена. 

Курсът е практически, компютърен, с използване на свободен софтуер. Желателно е всеки 
участник в курса да разполага с лаптоп, на който преди началото на обучението ще бъде 
инсталирано всичко необходимо. Ако някой участник в курса не може да си осигури лаптоп, 
моля да отрази този факт по-долу. Има възможност за осигуряване на ограничен брой 
служебни преносими компютри. 

За този курс е необходима предварителна регистрация на адрес 
https://goo.gl/forms/TW5Vwyaw9mQAdjOj2. Повече информация за курса ще намерите в 
описанието във формата за регистрация. 
 

*  При наличие на достатъчно желаещи, могат да бъдат организирани групи по проекта 
BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти", Дейност 1, точка 1. Групите трябва да бъдат от 15 до 25 учители от региона 
на едно РУО или от едно училище. За да бъдат поети разходите за път и една нощувка по 
проекта, обучението трябва да завърши с издаване на сертификат за поне 2 кредита. 
Организаторите на курсовете а) и б) имат готовност да увеличат двойно присъствените 
часове, за да спазят това изискване. При курс б) това ще доведе и до двойно увеличаване на 
таксата. 

 

2.  Обучителен семинар за учители с получаване на сертификат 

в)  Статистика в училище (Марта Сугарева, Мариана Мургова) – обучителен семинар, 3 часа. 

 Курсът ще бъде без такса, когато участникът е заплатил таксата за правоучастие за 
конференцията.  
Не се изисква предварителна регистрация. Достатъчно е да изразите желанието си да 
посетите курса в Регистрационната форма за конференцията. 

 

https://goo.gl/forms/TW5Vwyaw9mQAdjOj2
https://teachers.mon.bg/ProjectQualifications.aspx
https://teachers.mon.bg/ProjectQualifications.aspx

