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Резюме на проекта 
ЕВРОПЕЙСКА ТА  ВИРТУАЛНА  ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКА 
(ЕВЛМ)  е европейски проект  по програмата Леонардо да Винчи  на 
Европейската Комисия по схемата Образование и наука, която е съсредо-
точена върху нуждите на преподаването и подготовката в областта на 
професионалното обучение  и подготовка.  
 
Целта на ЕВЛМ е да съдейства за по-доброто 
разбиране и използване на математическите 
знания, да насърчава електронното обучение по 
математика, да предоставя услуги на различни 
целеви групи и да подпомага преподаватели и обучаващи за повишаване 
на техните умения в използването на най-напредничавите средства и 
среди за преподаване.   

 
ЕВЛМ включва мрежа от Национални Центрове по математика, разполо-
жени в седем партньорски институции в Европа. 
 

Предоставят се редица онлайн ресурси за 
подпомагане и подобряване на препода-
ването по математика в унивеситетите и 
училищата. Освен това ЕВЛМ има за цел да 
подпомогне и изследователските нужди на 

отделни индивиди в различни области, включващи математика, статисти-
ка и преподаване по математика.  
 

Всеки национален център поддържа портал на съответния национален 
език, предлагащ виртуална база математически ресурси и материали за 
електронно обучение, съществуващи в партньорските институции и други 
източници, например от други проекти, финансирани от Европейската 
комисия. 
 
Освен това, Националните Центрове предлагат консултантски услуги на 
онези, които желаят да научат повече за новите постижения в математи-
ката и нейното преподаване.  
 
Комуникациите в тима на проекта ще осигуряват необходимото взаимо-
действие, така, че всяка молба за помощ и консултация да бъде своевре-
менно удовлетворена, като я отправят към партньора с най-високата 
компетентност. Обратната връзка с потребителите на ЕВЛМ е особено 
полезна и добре дошла за качественото контролиране на дейността й.  
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Централен портал на ЕВЛМ 
Централният портал на ЕВЛМ предоставя основната информация за 
наличните материали в Централната База Данни на ЕВЛМ. За улесняване 
на навигирането,  в Централния портал  се предоставя информация за 
предметите и темите, включени в  дадената категория раздели,  както и 
съответните типове файлове.  
 
Допълнително са подготвени две дидактични помагала (наръчници)  за 
препода-ватели  по математика и за студенти, изучаващи математика, с 
ресурси за самоподготовка както в обучението, така и в  изучаването на 
математиката. 
 
Освен това се предлагат хипервръзки и към други подобни бази данни и 
електронни материали в интернет.  В Централния портал на ЕВЛМ са 
предоставени  електронна форма за онлайн консултация и въпросник за 
обратна връзка с потребителя  за оценяване качеството на портала. 
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Централната База Данни на ЕВЛМ  предоставя свободен достъп до раз-
лични електронни учебни материали по математика в следните области: 

 

 
 
 
 
 

• Основи на математиката 
• Алгебра 
• Математически анализ 
• Геометрия 
• Оптимиране 
• Числени методи 

• Диференчни и диференциални 
уравнения 

• Многомерен математически 
анализ 

• Вероятности и статистика 
• История на математиката 

В рамките на всяка категория раздели са подбрани най-често задаваните 
въпроси за консултации (FACTs), многократно използвани материали 
(RLOs), съответни задачи и модули от материали, за да се улесни навига-
цията в Базата Данни. 
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