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Ключови компетентности 
• комуникация на роден език (Communication in the mother 

tongue);  
• комуникация на чужди езици (Communication in foreign 

languages),  
• математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и технологиите (Mathematical 
competence and basic competences in science and technology),  

• дигитална компетентност (Digital competence),  
• умение за самостоятелно учене (Learning to learn),  
• социални и граждански компетентности (Social and civic 

competences),  
• усет за инициатива и предприемачество (Sense of initiative 

and entrepreneurship),   
• усет за (и подобаващо отношение към) културата и към 

изявяването (Culturalawareness and expression). 
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Състезание 
 „VIVA Математика с компютър” 
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Дигитална компетентност и състезание 
„VIVA Математика с компютър” 

 

• уверено и критично използване на технологиите на 
информационното общество  

• формиране и развитие на знания, умения и нагласи за 
извличане, оценка, съхранение, приложение, обмен на 
информация, за общуване чрез електронни мрежи и 
използване на софтуер за решаване на математически задачи 



Дейности 

• регистрация  

• използване на готови динамични файлове  

• инсталиране на софтуер  

• посочване на решения (внасяне на данни) 

•  модифициране на предоставените динамични файлове 

•  търсене в интернет  

• използване на електронни ресурси 

•  изпращане на отговорите  

• споделяне 



Първи пробен етап на състезание 
„VIVA Математика с компютър”  

 6 юни 2014 г.  ИМИ-БАН 

Лабораторията по Телематика на БАН  

Американския колеж в София 



Тема на месеца 
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/ 
 

http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/


Инструменти  
за математически изследвания 

Математика с компютър 

Тема на месец август 2014 
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Виртуален училищен кабинет  
по математика 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 
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Тема на месец септември 

Трябва да се постави механична чистачка, която 
да почиства максимална част от плоско 
стъкло в правоъгълна рамка, както е било при 
предните стъкла на по-стари автомобили. 

 

Задача 1. Колко дълга трябва да е чистачката, ако единият й 
край (заедно със задвижващия механизъм) е закрепен във 
връх на рамка с размери: 
а) 77 см и 57 см ? 
б) 85 см и 57 см ? 
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Задача 2. Колко дълга трябва да е чистачката, ако рамката е с 
размери 50 см и 33 см и закрепването на чистачката е в 
средата на: 
а) късата страна на рамката? 
б) дългата страна на рамката? 

Тема на месец септември 

Задача 3.  
Предложете дължина на чистачка и точка 
на закрепване върху рамка с върхове: 
A(0;0), B(45;0), C(45;38), D(0;38). 
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Равнища на изследване 

• Потвърждаващо изследване confirmation inquiry 
Обект на изследването е потвърждаване на известни 
резултати  

• Структурирано изследване  structured inquiry 
Учениците изследват поставен от учителя проблем с 
помощта на известна процедура 

•  Направлявано изследване guided inquiry 
Учениците изследват поставен от учителя проблем с 
помощта на процедура, избрана или измислена от тях 

•  Отворено изследване open inquiry 
Учениците изследват формулиран от тях самите отворен 
проблем 



Тема на месец февруари 

http://vivacognita.org/index.html/_/1410768293/-/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2015-r35


 

Благодарим! 


