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Уважаеми учители, родители и ученици,
ВАЖНО!!
Във
връзка с усложнената епидемична обстановка педагоческият състав на школата
«Европейско кенгуру» и екипът на Фондация «Миню Балкански» решиха да отложат
школата и да я проведат в периода от 31 май до 5 юни. Моля, да ни извините за
създаденото неудобство и затруднения!
От десетилетия в България се провеждат национални и международни олимпиади и
състезания, дали възможности за изява, достъп до елитно образование и професионална
реализация на хиляди млади българи.
Най-масовото състезание у нас, а и в чужбина, е Международното математическо
състезание „Европейско кенгуру“. То има своя специфична организационна технология,
формат, фокус на учебното съдържание и инструментариум за проверка и оценка на
резултатите. Основен организатор е МОН.
Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс” е национален аналог на
международното, като тази година то ще се проведе на 12 юни. Участието в него е платено, като
детайлите по организацията и провеждането му ще бъдат обявени на уебстраницата на
сдружение „Европейско кенгуру” (https://bulgarian-kangaroo.eu).
Фондация „Миню Балкански“ желае да подпомогне училищата и учителите, които са
свързани с подготвката на своите възпитаници за успешно представяне в това престижно
състезание. Ето защо организираме шестдневна школа, предназначена за учители и ученици.
Най-добър ефект ще се получи, когато учител участва заедно със свой ученик (ученици).
По време на обучението:
✓ ще бъдат очертани основните тематични направления на задачите от Международното
състезание „Европейско кенгуру“, ще се представят и усвоят методически техники за
успешното им решаване;
✓ учителите ще получат насоки в съдържателен, методически и организационен план, така
че да могат да подготвят ученици от различни възрастови групи за участие и успешно
представяне в Международното математическо състезание „Европейско кенгуру“.
График за провеждане на школата:
31 май
- Пристигане, настаняване и обяд в кампуса на фондацията (от 11 до 13 часа).
- Обяд 13:15 ч. до 14:15 ч.
- 15:30 – 17:00 ч. Обща лекция за състезанията, олимпиадите с основен акцент върху
Международното състезание „Европейско кенгуру“. Начало 15:30 ч.
1 юни
- четири 90-минутни лекции върху задачите от „Европейско кенгуру“ 2021 г.
2 юни
- четири 90-минутни лекции върху задачите от минали издания на „Европейско
кенгуру“.
3 юни

- три 90-минутни лекции върху методически аспекти;
- 90-минутно примерно състезание;
4 юни
- четири 90-минутни лекции върху методически аспекти, включително разискване
на темата от състезанието на 3 юни;
5 юни
- заключителна лекция, обяд и отпътуване.
Лектори: проф. дн Сава Гроздев, проф. Веселин Ненков, проф. Росен Николаев, доц. Танка
Милкова; д-р Диана Стефанова, Росица Петрова (асистент).
Таксата за участие в школата е в размер на 250 лв. за ученик и 250 лв. за учител.Тя включва
настаняването, храненето и обучението.
Заявките за участие в школата ще бъдат удовлетворявани по реда на тяхното
получаване до попълване на местата (30 бройки).
Срок за подаване на заявките за участие не по-късно от 16 май.
До 20 май приетите участници ще получат писмо на посочения от тях електронен адрес и
покана за заплащане на таксата за участие.
За допълнителна информация и получаване на формуляри за кандидатстване моля, пишете
на fmb.shkoli@gmail.com.
Лице за контакт: Янка Ковачева – Организатор „Учебни дейност“ – Фондация „Миню
Балакнски“ с. Оряховица. Телефон за връзка: 0889555677
Моля, за Вашето съдействие да подкрепите инициативата, като разпространите
информацията за школата до учителите, учениците и техните родители в повереното ви
училище.
Допълнителна информация:
- Учителите, участвали в школата, ще получат удостоверение за успешно участие в
краткосрочен курс на тема „Организация и методика на извънкласната работа по математика“.
- В периода 4-6 юни 2021 г. в базата на Фондация "М. Балкански" ще се проведе
отложеният от 19-21 март 2021 г. Национален кръг на Международния конкурс "MITE - 2021".
Програмата и условията за участие остават непроменени.
- Провеждането на състезанието "Европейско кенгуру плюс" е на 12 юни от 11:00 ч.

С уважение
ДАТА: 06.04.2021 г.

Янка Ковачева,
Организатор „Учебни дейност“,
Фондация „Миню Балакнски“

