
Две събития по проекта Scientix: 
• Национален семинар София, 7-8.12. 2014 
• Среща на НКТ - Атина, 12-13.01.2015 

Динамична математика в образованието 
 ИМИ-БАН, София, 14.02.2015 







Подготвителната фаза 

 



Някои данни 

112 – регистрирани он-лайн 

   68 –  одобрени  с пълно покритие на 
разходите  

18 – одобрени без финансова подкрепа 

  19 – регистрирани на място 

101 – общ брой на участниците 

 



Програмата 

http://www.math.bas.bg/omi/Scientix2014/programa_scientix_2014.pdf 

 

http://www.math.bas.bg/omi/Scientix2014/programa_scientix_2014.pdf


Първия ден (7.12. 2014) 
 



Откриването 
 



Поканените доклади 



Ценни идеи от публиката 



Постер-сесията 
 

 



Постер-сесията 
 



Постер-сесията 
 



Уъркшопите: 
Цифрите „дебнат отвсякъде“ 

 
 



Уъркшопите: 
“Моят любим проект в 

платформата на Scientix” 



Уъркшопите: Симетрии 



Вторият ден: 
Поканените доклади 

 
 



Вторият ден: 
Представяне на проекти 



Панелната дискусия: 
Компетентности в дигиталния свят 

https://www.youtube.com/watch?v=80rMHp_3N1s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=80rMHp_3N1s


Публиката 



 



• Стефка Иванова – (Учителка по физика) – Чак сега осъзнах, че “digit” 
означава и “пръст” и наистина е важно за учениците да комбинират 
уменията си да използват модерните технологии с уменията си да 
работят „с пръстите“ си – да могат да строят електрически вериги не 
само на интерактивната дъска, но и в действителност... 

 

• Руска Илиева (начална учителка) – На подобна дискусия присъстваха 
много родители и всички се обединиха около идеята, че 
алгоритмичното мислене трябва да се развива, че програмирането 
трябва да се преподава не само на бъдещите програмисти. Но най-
важна е мотивацията на учениците.  

  

• Йорданка Димова (доцент по химия)  –Докато чакаме 
образователната реформа „да се случи“, по-добре да я започнем 
сами, като внедрим вдъхновяващите иде, които видяхме на тази 
конференция. 



 

Заключителни слова (и … песен) 
• Prof. Kenderov said: … Ако знанието е като океан, кои са онези 

основни точки (базиса), по които можем да възстановим целия 
океан?  С други думи – да можем да намерим отговорите на 
въпроси, които наглед не са свързани с ученото в училище… 

• За нас, дейците на образованието основният въпрос е: Какъв  да 
бъде базисът в училище, че учениците да могат да възстановят 
знанието? 
Dr. Àgueda Gras-Velázquez : За пръв път виждам дискусия, в която 
публиката говори повече от панелистите!  



The Post Conference Phase 
 



Първи впечатления: 
 • Не сме очаквали, че учителите могат да не знаят 

отговора на въпроса и пак да се чувстват удобно, като  
го търсят заедно с учениците си! 
 

• Чувстваме се мотивирани да подобрим компютърните 
си умения, да въведем динамичния софтуер в часовете 
по математика и да подобрим английския си, за да 
общуваме свободно с чуждестранните гости… 
 

• Запознах с колеги и ресурси, за които не подозирах, че 
съществуват! Не съм очаквал, че едно единствено 
събитие може да ми даде толкова много познания, 
ресурси и идеи, които да внедря още на следващия ден! 



Първи впечатления: 
 

• Експертът: Поздравления за добрата работа в 
името на по-добро образование за децата ни 
чрез подкрепа и окуражаване на учителите. 
Scientix  е истински пример за добра 
педагогическа платформа! 

 

•  Най-младата участничка: Мамо, дай ми, моля 
те, програмата за втория ден  на семинара – 
искам да видя какво ще изпусна, като отида на 
училище… 

 



Среща на НКТ в Атина  



“Предложете 3 теми за бъдещите 
срещи“ 

 



Нашият пример - симетриите 

 



И с манипулативите… 

 



 



 



Кой е огледалото? 

 



 



 





 


