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1. Анотация
Целта е формиране на знания за ключовите компетентности и умения за използване на
компетентностния подход в математическото образование. Използвани методи на
преподаване: лекция, упражнение, семинар, беседа. Извънаудиторната заетост включва
Индивидуални консултации, проучване на литературни източници, разработване на
индивидуално задание, самостоятелна подготовка за изпита по дисциплината.

2. Необходими предварителни знания
Знания по методика на обучението по математика, или методика на обучението по
информационни технологии и информатика.
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3. Компетентности, придобити в резултат на обучението
 познания за ключовите компетентности и съществуващи дигитални платформи, среди и
ресурси, подходящи за математическото образование;
 умения за използване на компетентностния подход в математическото образование.

4. Тематично съдържание
№

брой
брой часове
часове
упражнения
лекции

тема

1

Ключови компетентности
документи

2

в

европейските

стратегически

1

1

Интегрирано развитие на математическа, дигитална и езикова
компетентности

1

1

3

Формиране на умение за учене в математическото образование

1

1

4

Формиране на усет и подобаващо отношение към културата и
към изявяването чрез обучението по математика

1

1

5

Ключови компетентности в контекста на PISA

1

1

6

Платформи в подкрепа на развитието на дигиталната и
математическата компетентност

1

1

7

Динамични образователни среди за обучението по математика

1

1

8

Динамичен математически софтуер

1

1

9

Дигитални ресурси за училищното обучение по математика

2

2

10 Методика на използване на ИКТ в образованието по математика

1

1

11 Дигитална компетентност и онлайн математически състезания

1

1

12

Развитие на математическа, дигитална и езикова компетентност
при изучаване на математика в началното училище

1

1

13

Развитие на езикова, математическа и дигитална компетентност
при изучаване на числови множества

1

1

14

Развитие на математическа и дигитална компетентност и умение
за учене при изучаване на геометрични фигури 5. и 6. клас

1

1

15

Развитие на дигитална компетентност и при изучаване на
геометрични фигури в 7.-12. клас

1

1

16

Развитие на математическа и дигитална компетентност при
изучаване на стереометрия

1

1

17

Развитие на математическа и дигитална компетентност при
изучаване на функции

1

1

Развитие на математическа и дигитална компетентност, усет и
18 подобаващо отношение към културата и към изявяването при
изучаване на геометрични преобразувания

2

2

2

5. Конспект
1. Ключови компетентности в европейските стратегически документи
2. Интегрирано развитие на математическа, дигитална и езикова компетентности
3. Формиране на умение за учене в математическото образование
4. Формиране на усет и подобаващо отношение към културата и към изявяването чрез
обучението по математика
5. Ключови компетентности в контекста на PISA
6. Платформи в подкрепа на развитието на дигиталната и математическата компетентност
7. Динамични образователни среди за обучението по математика
8. Динамичен математически софтуер
9. Дигитални ресурси за училищното обучение по математика
10. Методика на използване на ИКТ в образованието по математика
11. Дигитална компетентност и онлайн математически състезания
12. Развитие на математическа, дигитална и езикова компетентност при изучаване на
математика в началното училище
13. Развитие на езикова, математическа и дигитална компетентност при изучаване на
числови множества
14. Развитие на математическа и дигитална компетентност и умение за учене при изучаване
на геометрични фигури 5. и 6. клас
15. Развитие на дигитална компетентност и при изучаване на геометрични фигури в 7.-12.
клас
16. Развитие на математическа и дигитална компетентност при изучаване на стереометрия
17. Развитие на математическа и дигитална компетентност при изучаване на функции
18. Развитие на математическа и дигитална компетентност, усет и подобаващо отношение
към културата и към изявяването при изучаване на геометрични преобразувания.
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18. Кузов, О. А. Смиркаров. Виртуалното образователно пространство в България –
състояние и перспективи. С., 2005.
19. Тупаров, Г., Д. Дурева. Електронно обучение. Благоевград. 2008
20. Сендова, Е., Николова, И. Наръчник за използване на world wide web (уеб) в обучението:
методология и инструментариум, разработени по европейския проект: „Новаторска
дидактика за уеб базирано обучение”, Sofia, 2008
21. Baptist, P., D. Raab (eds.): Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth 2012. рр.
114-124
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7. Ресурсно осигуряване на обучението:
Дигитални ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в
Института по математика и информатика
Образователни ресурси, разработвани по национални и международни проекти.

8. Критерии за оценка
Изпитът е с продължителност 4 часа и се състои от две части – писмен и устен.
На писмения изпит докторантът развива своите идеи и концепции по два въпроса от
конспекта. На устния изпит докторантът отговаря на зададени от журито въпроси, свързани с
темата на курса.
Крайната оценка е от 2 до 6 (с точност до 0.5).
Тя се формира на базата на следното съответствие:
Отличен (6)

Мн.добър (5)

Добър (4)

Среден (3)

Слаб (2)

Отлично владее
материала.
Изложението е
изчерпателно, последователно,
компетентно,
логично и
хармонично.
Правилно обосновава
предлаганите
решения, знае как да
обобщава и излага
материала без да
прави грешки.
Притежава
необходимите умения за изпълнение на
практически задачи.

Познава материала.
Излага го правилно
без да допуска
съществени
неточности.
Може правилно да
прилага теоретични
принципи и
притежава
необходимите
умения за
изпълнение на
практически задачи.

Владее голяма част
материала, но
допуска
неточности при
изложението и
отговорите на
въпросите.
Има известни
неясноти при
опитите за
прилагане на
материала в
практически
ситуации.

Владее само част от
материала, но се
затруднява в
отделните детайли.
Допуска неточности
във
формулировките и
нарушава
последователността
при представянето
на материал. Има
затруднения при
изпълнение на
практически задачи.

Не познава
значителна част
от материала,
допуска
съществени
грешки и с големи
трудности
изпълнява
практически
задачи.

Учебната програма е обсъдена и одобрена на заседание на секция „Образование по
математика и информатика“ на 02.03.2020 г.
Ръководител секция:
(проф. д-р Тони Чехларова)

Учебната програма е разгледана от Директорския съвет на ИМИ-БАН
на 12.03.2020 г. (протокол № 10).

Учебната програма е приета от Научния съвет на ИМИ-БАН
на 13.03.2020 г. (протокол № 4).
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