София 02.01.2018 г.

В последните години Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стана
неразделна част от ученическия живот и множеството събития, споделени с вас.
През м. февруари 2018 г. организираме поредното градивно и иновативно събитие - първата
по рода си Математическа Академия за ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. Академията има
за цел да запълни липсата на подобен формат за обучение в областта на математиката. Тя ще
подпомогне усъвършенстването на учениците и ще даде тласък на тяхното бъдещо развитие
в точните науки.
Включете се в нашето математическо предизвикателство и бъдете първите, които ще се
докоснат до нетрадиционния начин на преподаване и мотивиране за овладяване на
математически сръчности. Академията ще се проведе в рамките на 3 дни: от 03.02.2018 г.
(ден за пристигане) до 05.02.2018 г. (ден за отпътуване).
Какво ще ви даде Математическата Академия?
 Използване на интерактивен метод за оценяване нивото на подготовка на
участниците;
 Решаване на задачи с помощта на екип под ръководството на проф. дн Сава Гроздев;
 Изучаване на математика с помощта на театрални пиеси;
 Представяне на важни математически факти чрез забавни задачи;
 Участие в математически състезания и олимпиади – как да бъдем успешни;
 И още много забавления.
Академията ще се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към
МОН. Цената на пакет, включващ храна и нощувки (2 нощувки с 2 вечери и 2 закуски) , на
човек е 50 лева. Тази цена включва и такса за участие в Математическата Академия.

За участниците, които няма да се възползват от организирания престой в София, повреме на
Академията, таксата за участие е 20 лева на ученик.

Участниците в Математическата Академия ще получат сертификат, който ще им предостави
допълнителни предимства в последващо обучение.

Желаещите да се включат в Академията следва да направят заявка на имейли:
marketing@vuzf.bg
r_petrova@vuzf.bg
Записалите се ще получат допълнителна информация, както и програмата на Академията.
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