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Целта на тази инициатива е да се 
подобрят основните умения на 

учениците от средните училища и да се 
намали нивото на отпадане в България, 
Хърватия, Италия, Полша, Португалия, 

Румъния и Испания.



ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА

европейски държави

ИНОВАТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Подобряване на уменията 
в областта на 

математиката и точните науки

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА КОЛАБОРАТИВНО 

УЧЕНЕ 

Подходящо както за учители, така и за 
ученици

864 участници директно ще се включат в 
проектните дейности 

* Комбинация от иновативни обучителни методи в 
една комплексна Колаборативна методология, която 
ще бъде налична и онлайн и ще може да се използва 

както от учители, така и от ученици
* * Наръчник за преподаватели, включващ 

Колаборативна методология и учебни планове целящи 
подобряване на уменията на учениците в областта на 

математиката и точните науки

Проект Math & Motivation се финансира по 
програма Еразъм+ на Европейската Комисия и има 

за цел да спомогне за подобряване основните 
умения на учениците от средните училища и 

намаляване нивото на отпадане от образователната 
система в 7 държави от ЕС.  

Основните целеви групи, които ще бъдат директно 
ангажирани в дейностите по проекта са учители от 
средното образование; представители на различни 
организации и асоциации на преподаватели; други 
заинтересовани страни и външни експерти в сферата 

на образованието. 

САМООБУЧЕНИЕ/ОБУЧЕНИЕ 
НА ВРЪСТНИЦИ

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИГРОВИ 
ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ 
(ИГРОВИЗАЦИЯ) 

ОБЪРНАТА“ КЛАСНА СТАЯ 

Намаляване на процента отпадащи 
ученици в  

7


