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Математика с билярд или
билярд с математика?



Кои са „играчите“?

European Pocket Billiard Federation
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Какви са целите на проекта SmartPool?
(1 September 2020 – 31 August 2023)

• Основно да окаже подкрепа на математическото образование в контекста 
на билярда:

• Да доразвие и обогати  учебните материали, като ги адаптира към ситуацията във 
всяка страна-партньор;

• Да подкрепя учениците в придобиване на математически компетентности по 
иновативен и атрактивен метод;

• Да подкрепя учителите по математика в постигането на основни цели в 
математическото образование;

• Да се развие сътрудничеството между училищата и федерациите по билярд;

• Да се осъществят пилотни проекти в училища от страните-партньори.



Как се ражда идеята?



Каква е атмосферата?









Защо си струва да се участва в SmartPool? 

• SmartPool е предназначен за ученици от 9 до 15 годишна възраст.

• Училищата, включени в проекта ще имат: 
• Сгъваема билярдна маса, щеки, топки и тебешир
• Работна тетрадка с математически задачи и упражнения по алгебра и 

геометрия, свързани с билярд
• Правила на билярда, обяснени в контекста на математически задачи

• Естествена връзка на теорията с практиката - учениците решават 
математически задачи, като изпълняват упражнения с помощта на 
билярдната маса и специално разработено средство за прицелване 
(SmartPool Aiming Tool).

• Видео запис на учебно занятие : https://youtu.be/GSeR_WuOkcI

https://youtu.be/GSeR_WuOkcI


Откъде идва поканата към математическия 
екип в България?



Какво е свършено и какво 
предстои?

• Анкета относно приложимостта на проекта в български контекст

• Превод и адаптация на учебните ресурси

• Работна среща на представители на страните-партньори в Амстердам

• Приемане на квалификационен курс за учители Математика с билярд 
- 2 кредита, т.е. 32 часа (16 часа присъствени, включително синхронно 
обучение от разстояние в електронна среда, и 16 часа дистанционно 
обучение) от Научния съвет ИМИ-БАН;

• Работна среща на българските ръководители в Петрич – градът на 
пилотния експеримент (1-4 декември 2021). Участниците са 3-ма 
учители от Първо, Второ и Трето основно училище и ученици от 5.-7. 
клас.



Как изглежда българският вариант на 
уроците по SmartPool?
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Как изглежда българският вариант на 
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Какви динамични ресурси можем да 
предложим?



Какви динамични ресурси можем да 
предложим?



Какви допълнителни ресурси предлага 
финландският партньор?







Компютърен билярд със Scratch



И с Лого (преди 25 години☺)



Какъв е досегашният ефект?

През 2019 Mulier Institute оценява пилотния нидерландски проект:

Учителите (в по-голямата си част):

• намират, че SmartPool подобрява социалната среда, прави математиката по-забавна и 
популяризира билярда сред учиениците;

• харесват учебните материали;

• твърдят, че целите на проекта допринасят за осъществяване на основни цели в 
математическото образование.

Учениците

• използват с удоволствие сгъваемите билярдни маси и харесват задачите в учебните ресурси;

• заявяват, че математическата част в проекта е забавна и показва, че математиката може да 
бъде по-разбираема и приложима.

See: https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24889/smartpool/

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24889/smartpool/


Менажерите на българският отбор 
по SmartPool
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Георги Божков - генерален секретар на 
Източноевропейската федерация по билярд
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Благодарим! Ще ви очакваме с вашите 
математически идеи и повишени билярдни умения...


