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                                       ПОКАНА 

за безплатен семинар за директори на тема 

                            „ Ползите от  методиката“ 

 
 

 

 

     КОГА: 23-юни, от 15:30-16:15 часа 

 

     КЪДЕ: в платформата zoom, участието е безплатно 

 

     ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: може да се регистрирате на този линк.  

      

     ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРA ЩЕ СА: 

Каква са ползите от въвеждане на Джъмп методиката в обучението по математика? 

Кои са елементите на системата? 

Как да въведем Джъмп методиката? 

Какъв е опитът до сега и какви резултати дава методиката? 

 

Отговорите на тези въпроси ще бъдат споделени от опита на трима опитни и отдадени педагози 

доверили се на JUMP Math. 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvdO-ppz8jGNRhcRBFVFZOea1PNbIAoFmb
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     ВОДЕЩИ: 

Олга Нинова-Траянова е Председател на „Институт за прогресивно образование“, Ръководител 

образователни програми и квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, 

образователен експерт, учител в 97СУ, педагог, обучител на учители с дългогодишен опит. 

Елена Генчева е JUMP Math учител с над 8-годишен опит,  сътрудник методическа подкрепа, асистент 

обучител на учители по JUMP Math и сътрудник в адаптирането на учебни материали по JUMP Math.  

 

Биляна Найденова е педагог и директор на 170 СУ „Васил Левски“, Нови Искър, училище активен и 

дългогодишен участник в общността на JUMP Math. 
 

        КАКВО e JUMP MATH: 
 

JUMP Мath (от англ. Junior Undiscovered Math Prodigies - Млади неоткрити математически таланти) е 

иновативна система за обучение по математика, създадена от екип математици и когнитивисти по 

идея на канадския математик, драматург и автор д-р Джон Майтън. Системата е отличена като една 

от най-добрите образователни иновации в света, като най-масово се прилага в Канада, Америка, 

Великобритания, Чили и Испания.  

В България JUMP Мath се разпространява от 2011 г. от „Институт за прогресивно образование“ 

(ИПО) и се използва от учители в предучилищен, начален и прогимназиален етап (от ПГ до 5 клас). 

Системата позволява да се развият математически  умения у  всяко  дете, придава динамика на учебния 

час, гарантира разбиране на материала от всяко дете, а децата получават подкрепа във всеки един 

момент, не се страхуват да опитват, да грешат и имат повишена мотивация да учат. В основата е 

създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. 

JUMP Math се основава на принципа на насоченото откривателство, така че децата развиват любов към 

математиката, като изследват математическите концепции и ги свързват с приложението им от 

реалния свят. Специално  подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка, за да може всяко дете 

да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. С JUMP Math децата изграждат стабилна 

основа за развитие и разгръщане в СТЕМ направления, което им дава реален шанс за успешна 

реализация и пълноценен живот. 

По JUMP Math се обучават ученици в държавни, общински, частни училища и детски градини, като се 

използват всички възможности на учебния план. Всяка година средно 2000 ученици се обучават с 

JUMP Math материалите в часовете по математика в средно 100 паралелки в цялата страна от ПГ до 5-

ти клас. JUMP Math е одобрена иновация или елемент от цялостна иновация в десетки общински 

училища за последните пет учебни години . JUMP Math се припознава като основен метод за изучаване 

на математика от начален етап в училища, които се развиват в посока на STEM. 

Някои от ползите на методиката са следните: 

 По-задълбочено разбиране на математически концепции и прилагането им в различни 
педагогически  и реални ситуации. 

 Качествено по-добри резултати, като системата постига тези резултати с всички деца. 
 Увереност, вътрешна мотивация и желание за учене, както на математика, така и по другите 

предмети. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Сравнително изследване показва накратко ползите и преднината на паралелките обучавани по 
методиката в редица индикатори като владеене на математически концепции, увереност и мотивация. 

http://www.progresivno.org/ipe/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
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Следете новини от Институт за прогресивно образование на сайта ни и във Фейсбук! 

Очакваме Ви! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

o  

@ http://www.progresivno.org/news/ 

@ https://www.facebook.com/JumpMathBulgaria/   

 

Всяко дете може да учи математиката с радост и да бъде успешно! 

Всеки учител може да преподава математика отлично! 

Всички учат с ентусиазъм и увереност! 

http://www.progresivno.org/news/
https://www.facebook.com/JumpMathBulgaria/

