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Учениците и учителите - изследователи в 
математиката и природните науки: 

 
Колко европейски проекти? 



Европейски проекти по математика и 

природни науки 



Изследователския подход в 
образованието – защо? 

Дали за да подобрим образованието само  

по себе си 

или 

Да развием у младите хора нови умения и  

навици 

 



Give talent a chance October 21, 2007 



Предкомпютърната ера 

• Начертайте триъгълник само с помощта на... 



,,,само с помощта на компютър 



Scientix - общност за обучение по 

природни науки и математика  в Европа 

 През погледа на координатора 
 Dr. Àgueda Gras-Velázquez 

European Schoolnet, Brussels, Belgium 



http://scientix.eu 



http://scientix.eu 

Primary and Secondary (4 – 21 years old) 

           & 

maths &  

engineering & technology 



European Schoolnet (EUN) 

Насърчаване на  
използването на ИКТ 
в класната стая 

Насърчаване на  
Европейските измерения 
 в училищата 

Подобряване на 
 качеството на образо- 
ванието  в Европа 

Мрежа от 
30 министерства 

на образованието в Европа 

Три области на интерес: 
 Обслужване на училищата; 
 Изследвания и иновации; 
 Споделяне на учебни ресурси 



Scientix 2: 2013 - 2015 

Conference 2014 Portal  
(disseminate projects) 

Workshops 

Scientix 

observatory 

Collaboration 

between projects 
National Contact 

Points & 

teachers’ panel 



Online обучение… 



…и семинари по Scientix 



Шест зони  

Взаимодействие Представяне 

Изследване 

Създаване Обмяна 

Разработване 



Scientix 



07.3.2014 г. 



Кои наши проекти са вече там? 

• InnoMathEd 

• Math2Earth 

• Fibonacci 

• DynaMat 

Качени тези дни 

• Mascil 

• KeyCoMath 

07.3.2014 г. 



07.3.2014 г. 
http://www.dm.unipi.it/~georgiev/club/progects/DYNAMAT/DynamatPisaAims.php 

 

http://www.dynamathmat.eu/ 



07.3.2014 г. http://www.math.bas.bg/omi/mascil/resources.html 

http://www.math.bas.bg/omi/mascil/resources.html


07.3.2014 г. 
http://www.math.bas.bg/omi/mascil/resources.html 

 

http://www.math.bas.bg/omi/mascil/resources.html


07.3.2014 г. http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

Е-ресурси, които ще качваме 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/


07.3.2014 г. http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/


07.3.2014 г. http://www.mascil-project.eu/ 

http://www.mascil-project.eu/
http://www.mascil-project.eu/
http://www.mascil-project.eu/


Координатор на проекта: 
 
European Schoolnet -  Science Programme Manager // Scientix project manager 

Àgueda Gras-Velázquez, European Schoolnet, Brussels, Belgium 
(agueda.gras@eun.org) 

http://scientix.eu 

Посетете ни 

Координатор на проекта от страна на ИМИ-БАН: 
Евгения Сендова 
jenny@math.bas.bg 
jenny.sendova@gmail.com 



А сега – да стимулираме действия! 



Какви образователни проекти и 
ресурси по математика и 

природни науки от България да 
качваме в Scientix? 

07.3.2014 г. 



Вие сте на ход! 


