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В квалификационния курс Мисконцепции в математическото образование“ ще
”
бъдат представени инструментариум за идентифициране на някои мисконцепции
и инструментариум за корекцията им. Примерите ще бъдат за различни етапи и
степени на училищното образование по математика.
В курса ще се работи с дигитални ресурси от Виртуалния училищен кабинет по
математика, разработван в секция Образование по математика и информатика“
”
на Института по математика и информатика на Българска академия на науките
(www.cabinet.bg), както и теми от минали онлайн състезания VIVA Математика с
”
компютър“ и Тема на месеца“ [1], [2], [3]. Ще се използват и разработки на екип от
”
Македонската академия на науките и изкуствата в Скопие и Българска академия на
науките, създадени в рамките на международно научно сътрудничество по проект
Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи в часовете
”
по математика и природни науки“.
Квалификационният курс е подходящ за учители по математика, информационни технологии, начални учители и ресурсни учители.
Резултатът е частично подкрепен от проект Изследване на концептуалното зна”
ние и наличието на грешни представи в часовете по математика и природни науки“ между БАН И МАНИ и от Национална научна програма Информационни и
”
комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността (ИКТвНОС)“, финансирана от МОН.
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