Основен партньор

Съюз на
математиците в
България

Фондация
„Еврика”

Международна
Институт по
С финансовата подкрепа
фондация „Св. Св. Кирил
математика и
на Американска фондация
и Методий”
информатика при БАН
за България

УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
на 46. Пролетна конференция на СМБ
9 – 12 април 2017 г., Боровец

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ
„НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ”
В рамките на Ученическата секция на 46. Пролетна конференция на СМБ за втори път ще се
проведе обучителен семинар за учители на тема „Научно ръководство на ученически
проекти”. Той е предназначен за настоящи учители по математика, информатика и
информационни технологии в горния курс на средното образование, които имат желание да
помагат на своите ученици в тяхната изследователска работа по математика, информатика и
информационни технологии.
Семинарът ще представи основни насоки за работа с ученици, разработващи свои
проекти. Ръководители на ученически проекти с дългогодишен опит ще споделят своите
успешни методи за насочване и стимулиране на ученици, проявяващи интерес към
самостоятелна работа върху даден проблем. Ще бъдат представени основни изисквания към
разработките, спецификите на изследователската работа, примерни теми за разработване, както
и национални и международни форуми, в които учениците могат да вземат участие със свои
проекти. Част от обучението е участие в ученическата сесия на УчИМИ.
В програмата на Четиридесет и шестата Пролетна конференция на Съюза на математиците
в България ще бъдат включени и два квалификационни курса за учители (с получаване на
сертификат):
– Изследователски подход в образованието по математика: добри практики; изследвания с
ресурси от Виртуалния училищен кабинет по математика, представен от Петър Кендеров,
Тони Чехларова, Евгения Сендова
– Анализ на данни и графичното им представяне с помощта на компютър, представен от
Марусия Славчова‐Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов.

ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО В СЕМИНАРА
Със средства, предоставени от спонсор, СМБ ще финансира участието на до 20 учители по
математика, информатика и информационни технологии за участие в семинара при следните
условия:
1. Разходи за пътни и три нощувки (от 9 до 12 април) на база пълен пансионат при настаняване в
двойна стая.
2. Присъствието на сесиите на семинара е задължително.
3. Участниците в семинара следва да заплатят такса правоучастие за 46. Пролетна конференция
на СМБ, както е посочено във Второто съобщение на сайта на СМБ (до 10 март – 30 лв. за
членове на СМБ, 45 лв. за останалите; след 10 март – 40 лв. за член на СМБ и 55 лв. за
останалите). Заплащането на таксата Ви дава възможност да участвате също в двата
квалификационни курса, както и във всички останали сесии и мероприятия от програмата на
Пролетната конференция.
Ако желаете да кандидатствате за финансиране на участието Ви, попълнете
Заявление за финансиране на участието в семинара за учители.
най‐късно до 18:00 часа на 22 февруари 2017 г.
Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат уведомени до 28 февруари 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
Програмата и лекторите на семинара ще бъдат обявени допълнително.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева – координатори на УчИМИ
e‐mail: hssimi2001@gmail.com, тел. (02) 979 28 38, 0888 674599

