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Представяме: основните цели и постигнати резултати от 
въвеждането на нови ИКТ в преподаването и 
изучаването на математиката   

 
Проект:   EVLM - European Virtual Laboratory of Mathematics,    

Leonardo da Vinci pilot project, SK/06/B/F/PP – 177436 
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Европейска образователна атмосфера 
Повсеместна популярност на компютрите•  и ИКТ  
Мощен специализиран софтуер за математически • 
символни и числени пресмятания, компютърна 
анимация - Mathematica, Maple, Matlab и десетки други 
Среди и приложения за он-лайн изчисления в интернет: 

графика и 

•  на математическа 

• по математика  

науки  

 на ИКТ 

• 
Cobra, Web-Mathematica, GeoGebra  
Среди и езици за качествено кодиране
символика в интернет - XML, MathML 

Напредващо въвеждане на е-обучение 
Отрицателни тенденции във висшето образование 
• Отлив на кандидат-студентите от математическите 
• Спадащо ниво на подготовката по математика 
• Слаб интерес на преподавателите за използване
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• Неправилно използване на ИТ, напр. СКА 



     International Conference Computer Methods in Science and Education, Varna, Bulgaria, 12-14.09.2008 3/18 

 
     Представяне на проекта       www.evlm.stuba.sk

  Европейска Виртуална Лаборатория по Математика 
    

Европейски пилотен проект по програма Леонардо да Винчи  
  Координатор: Технически университет в Братислава  
  Партньори:     6 университета и 2 частни организации: 
 
 

•  Пловдивски университет "П. Хилендарски" - ФМИ  
• Западночешки университет в Пилзен, Чехия  
• Университетът в Саламанка, Испания  
• Фирма Тулоссилта, Финландия 
• Университетът в Мишколц, Унгария 
• Университетът в Лимерик, Ирландия  
• Университетът в Ковънтри, Великобритания 
• Словашко дружество по геометрия и графика, Словакия   



 
 
     
  Цели на ЕВЛМ www.evlm.stuba.sk 

__________________________________________________________       

• Да подпомага и разпространява разбирането и 
 

използването на е-обучението във всички области на 
математиката, да предоставя помощ и съдействие на 

тели, за 
й-

 

 

• използване и  
 обучение. 

 

• о математика (в 

учащите се, на преподавателите и другите потреби
подобряване на техните умения в използването на на
напредничавите средства и среди за обучение и изучаване
на математиката.  

 Да предлага консултантски услуги за 
създаване на материали за електронно

 Да предоставя консултантски услуги п
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електронен вид или персонално).



 

Це т
порт
ЕВЛ

 
Уеб страница 
на 
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н ралния 
ал на 
М 

 
 
 



 

      Организация на ЕВЛМ        www.evlm.stuba.sk 
__________________________________________________________    

 
ЕВЛМ включва мрежа от 9 национални центрове по 

ика, намиращи се в партньорските институции 
ропейски страни.  

 

ЕВЛМ поддържа Централен портал на английски език  
и национални портали на всеки национален център на 
съответния национален език. 

 

• Националните центрове предлагат консултантски услуги и 
провеждат обучение с е-материалите на ЕВЛМ.  

 

• Поддържа се постоянен контакт между партньорите за 
оказване на консултации   
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• 

математ
в 8 ев

• 



 
 
Уеб-
страницата  
на
бълг
порт
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арския 
ал 



 
 

      Резултати на ЕВЛМ        www.evlm.stuba.sk 
__________________________________________________________     

ени портали и уеб-страници от мрежата на 
, предоставени свободно в интернет 

адена кратка справочна част към порталите, 
ржаща информация за типовете файлове и и работата 
, в т.ч.: jsp, html, xml, pdf, nb и др.  

• Създадена база данни и машина за търсене на основата на 
стандарта XML, достъпна от Централния портал. 

• В Централния портал и частично в национални портали е 
предоставен свободен достъп до електронни материали от 
всички раздели на математиката, използвани в 
партньорските институции. Разработени са лекции, теми, 
уроци, модули, решени задачи, задачи за самостоятелна 
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• Създад
лабораторията

• Създ
съдъ
с тях



     International Conference Computer Methods in Science and Education, Varna, Bulgaria, 12-14.09.2008 9/18 

работа, примери и задачи с използване на системи за 

 
компютърна алгебра и др.  
Разработени са и преведени две дидактични помагала: • 
“Наръчник на учителя”  и “Наръчник на студента”
съдържат кратки есета, въвеждащи в проблемите н

ка

. Те 
а 
, 

• 

съвременното обучение и изучаване на математи
въведения към системите за компютърна алгебра 
Mathematica, Matlab, Maple, SPSS, Derive; въведение в 
системите за създаване на материали с он-лайн 
изчисления: GeoGebra и WebMathematica; въведение в 
най-новите стандарти за кодиране на математическа 
символика и съдържание в интернет: MathML, XML и др.  
Функционират Националните центрове на ЕВЛМ за 
предоставяне на директна помощ на интересуващи се 
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е 

тна 

 

колеги по материалите на лабораторията, провеждат с
обучителни курсове.  

• Към сайтовете на ЕВЛМ са предоставени форми за 
подаване на заявки за консултации и въпросник за обра
връзка.  
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Пример

 Локализи- 
 ране на 
 реален 
 корен 

   

 1: 
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 Пример 2: 
 
 Интерактивна  
 

 

 

12/18 

3D графика
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      ЕВЛМ във ФМИ на ПУ    http://fmi-plovdiv.org/evlm  

__________________________________________________________

• Във ФМИ се използват интерактивни системи за обучение от 
1995 г. Застъпени са: Mathematica, Maple, SPSS и R в 
преподаването на дисциплините по Числени методи 1 и 2, 

 оптимиране, Вероятности и статистика и 4 
различни изборни дисциплини.  

 са 8 преподаватели и 3 студента от ФМИ. 
• Принос към  ЕВЛМ е основно разработката на е-материали в 
областта на числения анализ, оптимирането, някои теми от 
училищната математика, диференчните уравнения и др. 

• Подготвени са и дидактични материали за работа със 
системите Mathematica и SPSS. Бяха преведени и над 100 
файла от е-материали на нашите партньори от ЕВЛМ. 

 
             

Математическо

 

 ЕВЛМ• В тима на
 



 
• С помощта на е-материалите в сайта на ЕВЛМ изцяло он-
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е, 
-
 

Приложна математика – общо 

 

 на 
актора 

за 

лайн се проведе обучението по дисциплините: 
“Компютърни числени методи”, със студентите от 
специалност Информатика, редовно и задочно обучени
изборния курс “Интерактивна математика”, частично он
лайн обучение по дисциплината “Математическо
оптимиране” със специалност 
над 400 студента за две години.  

• Центърът на ЕВЛМ във ФМИ предоставя консултантски 
услуги и провежда обучение за преподаватели и студенти
Бе  проведено обучение с преподаватели и студенти

. 

ФМИ и филиала на ПУ в град Смолян за работа с ред
SciWriter за създаване на математически текстове 
интернет.  
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Отзвук                                http://fmi-plovdiv.org/evlm 
__________________________________________________________

 
т 

.  

• Огромният интерес и готовнос на студентите да 
ползват е-материалите по време на лекции и 
упражнения, както и в домашни условия, се вижда от 
четиризначния брой посещения на сайта на ЕВЛМ. 
Ползването на материалите бе позволено и по време на 
изпити, при условие, че  всеки студент получава 
индивидуално задание за изпита

 

• За разлика от студентите, преподавателите не проявиха 
голям интерес и на обученията присъстваха общо 14 от 
90 преподаватели на ФМИ.  



  

________________________________________________________
     Заключение 

__

 
от  

гол възможности  е
обу
Пр  
мат
нач р.
гол  трябва срочно да 
п
п
евр  

 в това направление.  

Постигнатите резултати  дейността на ЕВЛМ показаха 
емия капацитет и , които предоставя -
чението за преподаването и изучаването на математиката. 
еобладаващата част от студентите предпочитат е-
ериалите и използването на компютър пред традиционния 
ин на преподаване на математиката с тебеши  Но пък 
яма част от преподавателите
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реосмислят и да променят радикално начина си на 
реподаване, за да са в крак с времето. В изпълнение на 
опейските директиви следва и активната намеса на

ръководствата на университетите
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     International Conference Computer Methods in Science and Education, Varna, Bulgaria, 12-14.09.2008 17/18 

Работата е финансирана от EU grant Leonardo da Vinci, 
pilot project No. SK/06/B/F/PP – 177436. 
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