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Вторник, 01. 10. 

Заседателна зала на ИМИ 

14:00 – Представяне на секция Математическа лингвистика 

Сряда, 02. 10.  

Академична класна стая на ИМИ  
10:00-11:00 – Математически пърформанс "Златното сечение" (Национална 
програма ИКТ в НОС, 2.1.1 Създаване на общодостъпни образователни ресурси, 
координатор проф. Тони Чехларова) 
 
11:00 -12:00 – Демонстрации на:  

 ресурси "Оптимални конични съдове" (Национална програма ИКТ в 
НОС, 2.3.2. Тримерни модели за онагледяването на учебно 
съдържание, координатор: акад. Петър Кендеров) 

 квалификационен курс "Подготовка за онлайн състезание VIVA 
Математика с компютър" (Национална програма ИКТ в НОС, 2.1.2 
Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване, 
координатор: акад. Петър Кендеров) 

 Дидактически материали за работа с незрящи (Национална програма 
ИКТ в НОС, 2.3.3 Разпространение на разработените иновативни 
приложения, координатор: проф. Тони Чехларова) 

 VR и AR  (Национална програма ИКТ в НОС, 2.3.1 Добавена виртуална 
реалност в обучението, координатор: акад. Петър Кендеров) 

 динамични аплети за изучаване на пирамиди, (програма „Образование 
с наука“, координатор: проф. Тони Чехларова) 

 ресурси за преодоляване на мисконцепции в математическото 
образование (проект „Изследване на концептуалното знание и 
наличието на грешни представи в часовете по математика и природни 
науки“, координатор: акад. Петър Кендеров) 

12:00 -12:30 – Представяне на секция Образование по математика и 
информатика 

 



Заседателна зала на ИМИ 

13:30 – Представяне на секция Анализ, геометрия и топология.  

14:00  – Представяне на секция СОФТИС. 

14:30 – Представяне на Консорциум „НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-

2023 г., финансиран по програма НПКНИ 2017-2023 с възложител 

Министерството на образованието и науката.  

Четвъртък, 03.10. 

Заседателна зала на ИМИ 

09:30 – Демонстрация на експериментално уеб-базирано игрово приложение за 

интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура - 

Образователната игра "Траките" 

Петък, 04. 10. 

Ден на олимпийците.  

Учени от ИМИ ще представят как протича подготовката на състезателите в националните 

ни отбори за участие в олимпиади по математика, информатика и лингвистика. 

Специални гости ще бъдат бивши участници в международните олимпиади, както и 

техните ръководители. 

Заседателна зала на ИМИ. 

10:00 – 10:30 – Представяне на отбора по математическа лингвистика 

10:45 – 11:15 – Представяне на отбора по математика 

11:30 – 12:00 – Представяне на отбора по информатика 


