
Динко Цвятков показва на европейските си колеги сайта на Виртуалния училищен 
кабинет (http://cabinet.bg/). Ресурсите в него са свободни и достъпни за всеки

Математическа презентация на старозагорски 
ученици е сред най-добрите в Европа

Презентация на ученици 
от СУ "Иван Вазов" в Стара 
Загора се класира сред най- 
добрите в Европа, съобщи 
за НБП Динко Цвятков, пре
подавател по математика. 
Той е в това училище от 
2002 г., а от 2013 г. работи 
по проекти съвместно с Ин
ститута по математика и ин
форматика към БАН в Со
фия, секция "Образование 
по математика и информа
тика" с ръководител проф. 
Тони Чехларова.

"Часът на математиката" 
се нарича представителна
та изява, която учениците 
трябвало да направят в рам
ките на проект "Твоят час", 
финансиран от Министерс
твото на образованието и 
науката и Европейската ко
мисия, в който училището 
участва. Тя пък съвпаднала 
със седмицата на открити
ята в края на април, органи
зирана от международна
та образователна платфор
ма Scientix, предоставяща 
свободни образователни 
ресурси и линкове към меж
дународни проекти в рам
ките на Европейската учи- 
лищна мрежа.

"С направената от наши 
ученици от профилираните 
паралелки по информацион
ни технологии от XI и XII пре
зентация в рамките на "Тво
ят час" кандидатствахме в 
седмината на откоитията.

Имаше три възможности за 
изява - с постер, предста
вящ ресурси, които използ
ваме от платформата 
Scientix; с организиране на 
събитие и с идеи от 10 книги, 
които са ни помогнали като 
учители. СУ "Иван Вазов" 
участва с три събития - на
шето "Часът на математи
ката", и "Часът на земята" и 
"Часът на кодирането" с ръ
ководител Жулиета Петро
ва, преподавател по инфор
мационни технологии. След 
приключване на събитието 
изпратихме снимков мате
риал, поезентации за учас

тие в седмицата на открити
ята. Тя е ориентирана към 
новите тенденции в образо
ванието в Европа,връзката 
между науката и образова
нието. Идеята е да се изпол
зват различни интерактив
ни методи за преподаване и 
образователни платформи 
като Виртуалния училищен 
кабинет по математика, раз
работен екипа на секция 
"Образование по математи
ка и информатика" на ИМ И 
на БАН, разказва Цвятков.

Общо за участие в сед
мицата са представени 105 
проекта от Европа, а от Бъл

гария - седем. След "преся
ването" от Европейската 
училищна мрежа остават 15 
- по пет във всяка от трите 
дейности. Проектът на ста
розагорските ученици е 
един от петте при предста
вителните изяви. Това оси
гурява участието на Динко 
Цвятков в уъркшоп в Брюк
сел в края на юни. Запозна
ват ги с нови проекти по 
програми за образование 
на Европейската комисия, 
показват им "класната стая 
на бъдещето", базирана ос- 
новно на виртуални и реал
ни модели и методи на пре

подаване, които да показ
ват науката по интересен и 
атрактивен начин, да раз
виват мисленето и въобра
жението на учениците.

Водеща е една модерна 
абревиатура STEM - наука, 
технологии, инженерство, 
математика, връзката меж
ду тях създава готови про
дукти, пояснява Динко 
Цвятков. Според него оба
че, много ценни са били кон
тактите с колеги от други 
страни, споделянето на 
опит за общуването с де
цата, за това как да се про
вокира и задържи внимани
ето им. И не на последно 
място - да се види къде сме 
ние по отношение на обу
чението по математика и да 
се направи изводът, че сме 
много добре.

Заслуга за това има еки
път на Института по мате
матика и информатика, кой
то работи по европейските 
проекти - акад. Петър Кен- 
деров, проф. Тони Чехла
рова и доц. Евгения Сендо
ва, смята Динко Цвятков. 
Те непрекъснато търсят

Балетна гранд гала, пос
тановка и режисура на Сил-

учители, на които да преда
ват идеите, да популяризи
рат новостите. Хубаво е, че 
Институтът е една от 11-те 
контактни точки на Scientix 
и Европейската училищна 
мрежа, което разширява 
възможностите за работа 
и контакти. Създаденият от 
екипа "Виртуален училищен 
кабинет по математика" е 
своеобразна лаборатория, 
безплатна образователна 
платформа, където учите
ли и ученици могат да наме
рят интересни и полезни в 
обучението по математика 
ресурси. С тази платформа 
се опитваме да визуализи
раме математиката и да на- 
уч им децата да я търсят нав
ея къде около нас, да пра
вят връзка между сухата 
математика и нещата от жи
вота, казва запаленият пре
подавател.

За своите ученици Динко 
Цвятков е спокоен и се рад
ва, че те искат да се зани
мават с компютърни науки 
и програмиране, и то в Бъл
гария.

Таня ИВАНОВА

сенията в изказа на човеш
кото тяло, в неговата плас-

Енциклопедия на танца 
в 3-часов спектакъл
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