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Желязка Райкова, Пловдивски университет

През последните десетилетия интеграционните процеси в науката и социалната 
практика влияят все по-активно и върху тенденциите за развитие в областта на 
образователния процес. Глобалните проблеми на съвременността оказват 
интегриращо влияние върху човечеството, което осъзнава взаимовръзките и 
взаимозависимостта, общността на природата и социалните явления.

Интегративните тенденции все повече се обособяват като специфични пътища за 
усъвършенстване на структурирането на учебното съдържание, за да подпомогне 
учениците да осмислят по-цялостно изучаваните обекти и явления и 
диференцираните понятийни структури.

Разглеждането на въпроса за интегративния подход в обучението по физика и 
методите на обучението и оценяване, чрез които се осъществята той, е важен, 
достатъчно общирен и подходящ за сериозно научно проучване. Тук нашата цел е 
само да представим някои основни виждания и обобщени положения свързани с 
тази тема.

Интегралният подход и мястото и значението му в обучението по физика
Основната цел на интегрирането в обучението е изграждане на цялостна картина 
на света, развитие на светогледа на учениците в интензивна корелация с околната 
среда и засилване на емоционалните преживявания [1].

В педагогически аспект интеграцията на образованието има основания в 
парадигмата на холизма. При нея действителността се разглежда като интегрирано 
цяло, а не като сбор от разнородни елементи и фрагменти. Интеграцията помага да 
се избегне разширението на учебното съдържание и да се реши донякъде проблема 
с учебната пренатовареност. 

Докато в средата на ХХ век идеите за интеграция се проявяват като междупредметни 
връзки, в съвременната наука интеграцията е на ниво синергетика. Като 
трансдисциплинарна научна теория на самоорганизация и организация на сложни 
динамични процеси тя води до виждане за универсалността на света и обезпечава 
диалога на естествените науки и хуманитарната култура. Системният подход в 
научното познание винаги се осъществява във взаимосвързани процеси на 
диференциация и интеграция, които са свързани с математическо единство на 
света.

Интегративното обучение е реализация на интегративния подход, който 
представлява начина, пътя за осъществяване на интеграция. На тази основа се 



организира обучение, разглеждано като система и като процес на установяване на 
интегративни връзки.

Всичко това се отнася за образованието като цяло и има своето отражение в 
обучението по физика в частност.

Кои са основни тенденции в прилагането на интеграционния подход в обучението 
по физика? Защо е необходимо прилагането на интеграционния подход? Кои са 
методите за реализиране на интегративния подход в обучението и оценяването по 
физика?

Разглеждането на мястото и значението на интегралния подход в обучението по 
физика изисква първоначално понятийно уточняване на интегративните явления в 
целия образователен процес. Уточняването на терминологията е основата на 
диалога и търсенето на отговорите на тези въпроси.
Анализът на научната и педагогическата литература показа, че липсва ясно и 
единно определение не само на понятието интеграция, но и на интегрирано 
обучение, интегриран (интегрален) подход, интегрирана технология. Приемаме, 
че с терминът „интеграция“ се означава: „Състояние на свързаност на отделни 
части и функции в една система или в едно цяло, както и на процеса на сближаване 
на науките, протичащ заедно с процесите на тяхната диференциация“.[1]  

В обучението съществуват две тенденции – интеграция и диференциация. 
Диференциацията отделя учебните предмети и създава специализирани училища 
и въвеждането на профилирано обучение. Тя способства за задълбоченото 
изучаване на отделни въпроси, докато интеграцията обезпечава образователната 
стратегия и съхранява цялостността в изучването на обектите и явленията от 
природата и социалната сфера [1].

Съществуват различни форми на интеграция:
- организационна, която оформя и крепи създаването на учебни комплекси, 
образователна мрежа и др., като единство на образованието;
- на учебното съдържание, която е свързана с интегриране на съдържанието 
на различни учебни предмети в контекста на решаване на житейски проблеми;
- на концепции, технологии и методи на обучение [2].

Различават се структурни и функционални интегративни тенденции. Структурните 
са свързани с характера на научните знания и степента на обобщеност и 
абстрактност. Тя е свързана с интегрираните курсове.  

Обучението по физика е повлияно от тези различни форми на интегративните 
тенденции. Изучаването на физика от 9 до 13 годишните ученици в българското 
училище вече близо 20 години става като част от интегриран учебен предмет 
„Човекът и природата“. Преценката е, че тази интеграция е от сумарен тип, курсът 
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не е интердисциплинарен по вътрешна структура и функции. Липсват достатъчно 
надеждни общи елементи, които да обединяват отделните модули органически. 
Получаването на физични знания в българското училище става системно в учебен 
предмет наречен „Физика и астрономия“, който по своя характер е структурно 
интегриран. Макар че, уроците по астрономия са механично добавени в края на 
10. и 7. клас, интегративен характер има изучването на теми като тази за светлината, 
ядрен синтез, структура на ядрото, спектрален анализ.

Функционалната интеграция се изразява в центрирането на учебното съдържание 
около важен принцип, идея или тема. Тематично ориентираният подход е най-
често представения за качествената интеграция. Тук спада и работата по проекти, 
в които се включват физични знания.

В педагогиката се различават още два вида интеграция –  хоризонтална и 
вертикална според приемствеността на учебното познание. Вертикалната 
интеграция осигурява приемственост между обучението в различните степени – 
между начално обучение и това в горния курс.  В построяването на съвременния 
училищен курс по физика някои от физичните теми по механика, термодинамика, 
електричен ток и оптика, се изучават циклично.  Хоризонтална интеграция се 
осъществява между различни видове дейности на учениците вътре в училище или 
извън него. 

Според равнището на реализиране интеграцията може да бъде интрадисциплинна, 
мултидисципплинна, интердисциплинна, трансдисциплинна.

Интердисциплинната представлява вътрешнопредметната интеграция, която е 
задължителен елемент в образователния процес. Нейното осъществяване става 
чрез вътрешнопредметните връзки при изучаването на физичните понятия и 
закономерности. Такава вътрешнопредметна връзка се проследява и анализира от 
учителя по физика при подготовката на съответния урок чрез организация на 
актуализация на знания и преговорни уроци. 

Мултидисциплинната представлява междупредметната интеграция. Между-
предметните връзки се реализират на различно равнище, съгласно изискванията 
на учебните програми, възможностите и вижданията на учителя. Тази тема 
представлява интерес за българската физична общност, което е била причина за 
провеждането на няколко национални конференции свързани с тази тема: Хасково 
1980 – Междупредметните връзки, Благоевград 1991 – Физика и екология, 
Благоевград 2004 – Интердисциплинарен подход в обучението по физика,  Ямбол 
2006 – Физиката в биологията и медицината, София 2008 –  Физика и енергетика.
При интердисциплинната интеграция учителите организират учебната програма 
около общи теми за няколко дисциплини. Обучението при нея започва с 
формулиране на проблем от реалния свят и се фокусира върху интердисциплинарно 
съдържание и умения (например, критично мислене и умение за решаване на 
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проблеми), а не върху съдържание и умения, специфични за даден учебен предмет. 
Така концепциите и уменията по отделните дисциплини стават взаимосвързани и 
взаимозависими, а границите между дисциплините започват да се размиват. Напр.  
интеграция на темата „СТРОЕЖ“ е свързана с  изучаване строежа на твърдите 
тела, на някои строителни материали (варовик, мрамор) по химия, в часовете по 
английски език се пише съчинение на тема – строеж на нова къща, след това се 
интервюират строителни фирми. По история се проучва строежа на известна 
сграда. По математика се извършва анализ на разходите за строеж на тези сгради 
като се преценява цената на труда  и на материалите и т.н.

Трансдисциплинната форма е свързана с най-горната степен на обучение в 
средното училище. Тук учениците решават задачи или изпълняват проекти от 
реалния свят, като прилагат наученото от две или повече учебни дисциплини. 
Например група гимназисти решават да възстановят градината в училище. Те 
предлагат идеята на учителя по биология. Заедно с учителите по химия, физика и 
математика и информационни технологии се обмисля да се извърши замерване на 
осветеността на почвата, нейната киселинност, степента на влажност и да се 
съберат данни, които да се обработят математически, да се направят и изводи за 
характеристиките на растенията, които да се закупят. Прави се визуален проект, 
като се използват специализирани компютърни програми и се изчислява сумата, 
която  е необходима, за закупуване на растенията, за труд и за техника. Така в 
часовете по биология ще събират данни за видовете растения, характерни за 
района, по физика ще се учи за фотометрични величини, по химия за методи за 
определяне киселинността на почвата и т.н. 

Кои са причините, които определят необходимостта от прилагането на 
интегрирания подход в обучението по физика?

-  Необходимост от интегрирано обучение за фронтовете на науката физика. 
-  Разрастването на световната взаимосвързаност (глобализацията), 
глобалните проблеми и задълженията ни за намиране на правилни решения 
изискват пряка връзка на обучението с глобални въпроси. 
-  Екологичните въпроси, които добиват все по-глобално значение и имат 
силен социален отзвук имат своето място в обучението по физика.
-  Необходимост от правилно съотношение между съдържанието на 
обучението по физика и подготовката на учениците за социалната им 
реализация, което е важно в процеса на изграждане на личностни и 
обществени нагласи. Необходимо е учениците да се запознаят с различни 
предмети, да развият интердисциплинарни умения и способности, за да 
откриват и изясняват проблеми и прилагат получените знания и  умения за да 
ги решават. Важно е да се формира у учениците холистичен поглед към света 
[3].
-  Свободата учениците да избират предмети, които имат отношение към 
техните интереси и необходимост от намаляване на броя на учебните 
предмети на всеки етап от преподаването. Границите на различните предмети 
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се променят  и се появяват нови такива. Интегративният подход в природните 
науки увеличава трансформацията на преподаване, т.е. учениците по-лесно 
забелязват вътрешното съотношение между понятията, принципите и 
концепциите, защото се следва идеята структурата на знанията да отразява 
структурата на отделната наука. 
-  Интегративният подход дава възможност на учители по различни предмети 
да планират и преподават заедно, повишава сътрудничеството между тях, 
засилва се връзката между знанията получени в живота и в училище.

Като основни идеи в обучението по физика, които осигуряват интегрирано 
обучение могат да се посочат следните:

-  Ученико-центирараната система на преподаване, която е в центъра на 
обучението по физикап и е основният детерминатор на всички особености на 
обучението; 
-  Обучението да има жизнен характер. Процесът на изучаване на физика да 
не е само подготовка за живота, бъдеща реализация или професия, а да бъде 
пълноценно изживяване за всеки ученик.
-  Обучението по физика да бъде активно. Интегративните тенденции в 
обучението по физика трябва да се разглеждат в контекста на идеите на 
конструктивизма. Основната предпоставка на конструктивизма е 
интегрирането на знанията да не се приема пасивно, а да се развива като 
учениците изграждат сами своите знания. Ученето чрез дейности е основен 
компонент на конструктивиската теория. Важно е водеща да бъде спонтанната  
активност, а не определената от външни подбуди и стимули. Идеята за 
активност е свързана със самостоятелността  и груповата работа. Дейността  
на учениците има истински образователни и възпитателен резултат само ако 
те са заето с решаването на собствени проблеми удовлетворяне на собствени 
интереси. 
-  Формирането на природонаучна грамотност при изучаването на физика се 
осъществява на основаната на интегративни тенденции.  

Научното образование, в това число и физиката в момента преминава през процес 
на промяна в световен мащаб, която е свързана с интеграцията наречена STEM 
(STEAM) [4]. Това не е отделна програма, нито замества образователните 
стандарти, а дидактически подход, който премахва традиционните бариери между 
четирите дисциплини и ги интегрира в реални, сериозни и релевантни учебни 
дейности.

Идеята за STEM (STEAM) е въведено през последното десетилетие на ХХ в. от 
Националната научна фондация на САЩ. Днес вече е призната като подход, която 
интегрира предишните отделни предмети в една нова и кохерентна област. 
Широкото прилагане на STEM е сложна задача, защото може да стане по различни 
начини. STEM е практическо прилагане на знания и умения без да е задължително 
всичките четири дисциплини да участват постоянно или обучението винаги да е 
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базирано на проекти или решаване на проблеми. 

Интеграцията на STEM може да се осъществи чрез различни равнища. Най-
ниското е чрез междупредметни връзки в обучение, при което учениците усвояват 
знания и умения по отделните предмети в отделните часове. Най-високото е 
трансдисциплинарната интеграция. Между тях са съответно мултидисциплинарната 
и интердисциплинарната интеграция.

Кои са методите на обучение за реализиране на интегративния подход в 
обучението?

Поради това, че интегративните тенденции са динамични и функционални, 
съчетани с голяма мобилност на дидактическите явления, те предполагат и голямо 
многообразие на методи, с помощта на които се реализира обучението.

Много традиционни методи имат потенциала да отговорят на изискванията на 
този подход, ако отговарят на условието да съдействат за пълноценна изява и 
реализация на интегративните тенденции  в обучението. Има и такива с 
приоритетно значение и те са свързани с активирането на цялостното участие на 
учениците в учебния процес.

Съвременните методи или по-точно тези, които добиват съвременен облик с 
широкото навлизане на информационните технологии в живота привличат все 
повече последователи сред действащите учители и методистите. Някои от тях 
играят водеща роля при реализирането на интегративния подход.

Задачите на интегративното обучение се решават най-сполучливо, когато 
обучението се реализира по пътя на откриването, т.е. като се използва 
изследователския метод. Този метод е важна част от обучението, базирано на 
проучвания, които изграждат нови знания.Учениците се стимулират да поставят 
под въпрос своите текущи познания по дадена тема и да определят кои 
допълнителни знания са им необходими, за да продължат. Учениците провеждат 
експерименти и демонстрират разбиране на изследваните концепции. Те получават 
подходящи насоки, за да постигнат желания резултат. Този метод има своето 
приложение за учениците в гимназиалния етап на средното училище. 

Прилагането на методът на проектите и неговата разновидност проектно-
базираното обучение е метод, който добива съвременен облик чрез прилагането на 
информационните технологии. Проекната дейност по своя характер е насочена 
към обединено постигане на опредена ясно поставена цел. Основните елементи на 
всеки проект са – дейност, интеграция и цел. Проектите са свързани с жизнените 
интереси на учениците и прилагането на този метод прави знанията цялостни, 
обединени и интегрални [1]. Това е възможно, когато се прекрачат границите 
между отделните учебни предмети и се осъществи интеграция в обучението.
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Използването на интегративният подход е свързано и с прилагането на проблемно-
ориентирания метод (проблемно учене). Той се основава на индуктивни или 
дедуктивни доказателства, налага преработване на усвоената информация, за да се 
получи нова информация и да се реши поставения проблем. Интегративните 
тенденции тук се съдържат не само в предметните знания и умения, но и в 
общиучебните умения, които имат значение за личностното израстване на ученика.
При изредените по-горе методи е важно да се подчертае, че те са преобладаваща 
практическа ориентация. Това позволява учениците да извършват експериментална 
работа, да работят на терен, да анализират събрани данни, да обясняват и 
прогнозират.

Реализирането на интегративните тенденции на по-високите равнища изисква 
осъществяването на коопреативно (съвместно) учене. То се структурира чрез 
груповата и екипната работа. Работейки заедно учениците получават неформално 
обучение по социални умения и се убеждават,  че човешките знания се добиват от 
много учени от различни области, чрез съвместна дейност и сътрудничество. 

Всички тези методи са базирани на конструктивистките идеи като всеки един от 
тях има и различни възможности и ограничения в процеса на интегрирането 
обучение. Методите на обучение са динамични и постоянно повтарящи се в 
съответствие с развитието на обществото и технологиите и затова не е 
целесъобразно да се търси и обосновава каквото и да е съотношение между тях. 

Кои са преобладаващите методи за оценка на интегрираното обучение по физика? 

Съществуват две основни стратегии за оценяване: формативна (формираща) и 
сумативна (обобщаваща) оценка [5].

Основните характеристики на тези две форми са представени в таблицата по-долу.
Формиращо оценяване Обобщаващо оценяване

-  провежда се в началото на 
обучението
-  има преобладаващ количествен 
характер 
-  проверява предимно специфичните 
знания и умения, характерни за 
физиката (или друг учебен предмет)
-  има диагностична функция 
- гъвкаво

-  провежда се в края на обучението 
-  има преобладаващ качествен 
характер
-  проверява предимно общонаучни 
знания и умения
-  има общ характер

Оценяването на интегрираното преподаване на физика се извършва по различен 
начин в зависимост от различните нива на интегриране и с различна цел. 
Характерът на оценяването зависи от формата и методите, които се ползват за 
организиране на интегрираното обучение. В случай, когато интеграцията е на 
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съдържателно равнище оценяването се подчинява на общите дидактически 
изисквания.  

Когато учители организират мултидисциплинно или интердисциплинно обучение 
използват изследователския подход или проектно-базирано обучение оценяването 
има следните специфични характеристики [5]: 

-  Оценяването се извършва на няколко междинни етапа и многократно. Това 
се налага, за да се координира и направлява учебния процес, за да се направят 
конкретни заключения и препоръки и в хода на процес на преподаване и 
учене. 
-  Оценяват се знанията и уменията на всички ученици, във всички работни 
екипи и групи.
-  Оценяването да е свързано с вземане на  решения относно ефективността на 
методите  на обучение 
-  Да се оценява с надеждни инструментите за оценка (въпросници и контролни 
листове; протокили за наблюдение; структурирани интервюта; документи от 
проведени експериментални изследвания, работни  дневници на групите или 
на отделни ученици; анализ на съдържанието на продукта от дейността и 
др.);
-  Оценяването да става систематично като крайната оценка е интеграция  от 
описание като описателният компонент акцентува върху обективната част на 
оценката, а преценяващият – върху субективната. 
-  Да се използват преобладаващо следните методи – дискусия с ученците, 
анкети, интервюта, разговори, наблюдение на експерименталната дейност. 
-  Важно е да се оцени ефективността на интегриране.

Оценяването на всички ученици в учебен процес с интегративен характер е важна 
дейност, но е не е лесна. Препоръчват се следните методи за оценяване на техните 
знания и умения: тестове за измерване на академичните постижения, устни и 
писмени анкети, диагностично интервю, неформална обратна връзка от всички 
групи, лични разговори с всеки ученик, минутни доклади, работни протоколи и др. 
Предвид характерът на обучението в интердисциплинната и трансдисциплинната 
форма на интеграция при оценяването може да се използват и външни оценители. 
Учителят може да покани специалист (учен, инженер и др.) който е участвал в 
проектната работа, за да участва в оценяването както на процеса на работа на 
учениците, така и на крайния продукт. Съществен компонент на оценяването е 
самооценяването на учениците и на учителя. Това може да бъде важен източник на 
информация при оформянаето на крайната оценка, за насърчаване на обучението 
на учениците и за насочване на работата на учителя. 

Интегративните тенденции в обучението по физика изискват прилагането на 
непрекъснато обогатяваща и обновяваща се система от методи и средства за 
обучение и за оценяване на основата на прогресивните тенденции и новите 
постижения на дидактиката и информационната технология.
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До каква степен прилагането на интегративния подход в обучението по физика 
повишава неговата ефективност?  Това е въпрос, чиито отговор изисква сериозно 
и продължително проучване за откриване на основните фактори, които оказват 
влияние върху ефективността на този подход. 

В литературата има описани и негативни резулатити от прилагането на 
интегративния подход като липсата на системност, която характеризира научното 
знание и повърхностност на подготовката като не се формира в достатъчна пълнота 
теоретично мислене. Смята се, че интегративността трудно се съчетава с 
последователността и стройната логика на научните знания в учебния предмет 
[1,5,6,7].

Световният опит в прилагането на интегративния подход в обучението е 
разнообразен, богат и специфичен за всяка страна. Няма страна, чиито опит в 
интеграцията на обучението е изключително ефективен или напълно неефективен. 
Взаимстването от опита на другите страни се нуждае от задълбочен анализ и 
умело адаптиране към нашите образователни традиции и възможности.

В заключение смятам, че ефективността на прилагането на интегративния подход 
в обучението и конкретно в обучението по физика зависи основно от  
професионалната компетентност на учителите и от тяхната съзнателна мотивация 
да го прилагат. Добре е учителите по физика да се ангажират постоянно с 
иновациите в обучението, да създават условия за интеграция и да имат желание да 
я правят. 
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В 
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧНИТЕ НАУКИ

Иван Лалов
Физически факултет на Софийски Университет  „Св. Климент Охридски“

1. Увод
Човешкото знание е силно диференцирано по клонове и науки и в същото време е 
единно. Отделните науки изучават – всяка със своите методи – природата, 
обществото и човешката личност. При това те достигат до огромен обем от данни 
и задълбочени познания, които изискват специализация, често в тясна тематика. 
Тези познания се систематизират и създават съвременната научна картина, като 
различните клонове трябва да се синхронизират и да не дават противоречиви 
сигнали.

В хода на научните изследвания могат да се отбележат тенденциите на взаимно 
проникване, изразяващи се в интегрален подход на две или повече науки към 
изучавания обект и в интердисциплинарни изследвания, които могат да бъдат 
особено плодотворни, но тяхната роля не бива да се надценява.

В годината, в която се отбелязва 150-годишнината на периодичната система на 
елементите, формулирана от руския учен Д. И. Менделеев, интегралният подход 
на химията и физиката демонстрира своя триумф. Заради това той бе избран за 
тема на нашата конференция по образованието по физика. Естественото 
разширяване на дискусията е интегралният подход във всички природни науки и в 
математиката. В този доклад само частично ще засягаме преподаването по 
природни науки, а по-скоро ще разглеждаме някои аспекти на научните методи на 
физиката и техните допирни точки с математиката, химията, биологията и 
геологията.

Физиката е област, в която възникването на знания за природата и моделирането на 
процедурите за проверка на научните хипотези и теории има съдържателна 
история и се осъществява по изящен начин. Съвременната физика създава научен 
инструментариум, естествено не целия, и на другите природни науки. Той се 
изразява в съвременни измервателни методики, които често са с физически корен, 
но също – в откриването и прокламирането на научни идеи и теории, актуални за 
цялото естествознание (например, електромагнетизма, атомно-молекулния строеж 
на веществото, квантовата физика). Но като оценяваме важното място на физиката, 
трябва да отчитаме ролята на цялата човешка култура и наука за възникването и 
възхода на всеки клон, вкл. и на физиката.

2. Обща методология на природните науки
Физиката създава и формулира своя съвременен научен подход през 17-ти век, 
първа по време сред природните науки. Научният метод включва щателно 
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експериментално изследване на природните явления и техния анализ. Пръв ярък 
изразител на експериментално-феноменологичния метод е физикът и астроном, 
опитният експериментатор и дълбок мислител Г. Галилей. Другата страна на 
научното изследване е създаването на научна теория, от която се получават 
количествени резултати и обяснения на явленията, прогнози и следващи стъпки 
при обрисуване на научната картина. Този теоретичен етап на моделиране на 
физичния свят (метод на принципите) е ярко изразен за първи път от И. Нютон в 
прочутото съчинение „Математични начала на натуралната философия“ (1687 г.). 
Постепенно през следващите векове това схващане за развитието на науката с 
двете лица – природни явления и теоретични модели – става общо за цялото 
естествознание, най-напред в химията, а после – и в биологията (генетика, 
молекулна биология и др.). Общоприетото разбиране за тези два етапа и за ролята 
на взаимните връзки между тях е в основата на интегралния подход в 
естествознанието.

Природните науки имат и общ културен базис. В неговата основа е дълбоката 
европейска идея, че природата се управлява от общи и достатъчно твърди и ясни 
закони, които могат да бъдат установени и изучени. Идеята има по-скоро 
християнски корени, изразени в схващането за Бога-човеколюбец, който позволява 
на човека да изучава природните закони, въпреки вменения на човечеството 
„първороден грях“. Науката въобще би загубила смисъл, ако природните закони са 
променливи. Друга основна идея на културния базис на природните (и социални) 
науки е, че техните изводи са открити за процедури за проверка и критика (според 
Пригожин). Непотвърдените научни резултати са съмнителни и най-често 
недостоверни. Към научните теории се предявяват и други общокултурни 
изисквания. Те трябва да имат безупречна логическа структура, да бъдат в синхрон 
с експерименталните резултати от дадената област и с изводите на останалите 
природни науки. Научната идея и теория трябва да бъдат част от общата научна 
картина на света в дадения исторически момент.

Част от общата методология на природните науки са общи експериментални 
методики, особено при изследване на веществата. Няма съмнение колко различни 
са съвременните ускорители, телескопи и др. от биолого-медицинските 
изследователски методи. И въпреки това методите за изследване структурата на 
неживата и живата природа, за израстване на кристали и химични обекти и 
биообекти са заимствани и използвани от всички природни науки. Използването 
на едни и същи методики е част от взаимното доверие и сътрудничество между 
естествоизпитателите.

3. Математиката и природните науки
Математиката с основание се смята за мега-наука, която няма за предмет 
определени природни или общестени явления, а развива аналитичните методи при 
тяхното изследване, общите количествени и функционални връзки между 
изучаваните обекти, достига до точното им обяснение и до математични прогнози 
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за бъдещето. В крайна сметка математиката ознаменува тържеството на логиката 
и като висша абстракция има собствен изследователски път. Ролята на математиката 
за другите науки най-силно е изразена преди 500 години – при тогавашното 
невисоко спрямо съвременността ниво на математичните познания – от един от 
колосите на Ренесанса Леонардо да Винчи: „Никакво човешко изследване не може 
да претендира, че представлява истинска наука, ако не използва математични 
доказателства“.

Ролята на математиката и информатиката в сегашния етап на развитие на 
природните науки нарастна. Математичните методи са основни и в двата стадия на 
научните изследвания. Систематизирането и анализът на експерименталните 
данни са немислими без компютри с фини програми. Математическите структури, 
вкл. най-съвременните, са в основата на теоретичния подход, в развитието на 
теоретичните модели, при получаването на резултатите и при критичната оценка 
на самото изследване. Нека дадем като илюстрация анализа на сигнала при 
детектирането на гравитационните вълни, показал характера и масите на 
колабиралите черни дупки или двойка от неутронни звезди, а също анализа на 
стотици милиарди събития, показали достоверността на откриването и масата на 
Хигс-бозона.

Съвременните компютри представляват интегрален продукт на информатиката и 
физичните технологии, създали материалната база (хардуера). Компютрите 
позволяват решаването на сложни задачи като предсказването на времето, 
управлението и връзката с космически апарати и др. Но те са предпоставка за цяло 
ново направление в научните изследвания – компютърните симулации, които 
позволяват да се моделират природните и социалните явления, да се разбере 
тяхната същност и пътища на развитие, като се спестят време, средства и усилия. 
Разбира се, тези симулации могат да ни приближат максимално до реалните 
явления, но не могат да заместят експериментите.

Преди повече от век знаменитият френски математик, физик, астроном А. 
Поанкаре характеризира образно интегрирането на физиката и математиката. 
Математиката без физика е като художник със съвършена техника, но без модели. 
Физиката, особено теоретичната, използва и съдържа готови математични 
структури – при това съдържателни и с адекватен еквивалент в реалността. 
Физичните явления, изучавани експериментално, могат да насочат към решения 
на теоретичните модели и така да подскажат решения на математични проблеми. 
Това се отнася не само до времето на Поанкаре, но и до последващото развитие на 
Стандартния модел на елементарните частици и на космологията. Физиката 
продължава да бъде най-добрият терен за прилагане и проверка на най-развитите 
области на математиката.

4. Физика и химия
Идейните основи на физиката и химията са много близки, в значителна степен те 
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съвпадат. Затова е практически много трудно да различим образованието на автора 
на научна публикация – по физика или по химия – посветена на една и съща 
тематика. Химията изследва синтеза, структурата и взаимодействията на ниво 
атоми и молекули. Парадоксално е, че химиците са развили своите изследователски 
методи за сложни многоатомни системи от неживата и живата природа, които 
физиците третират предпазливо, тъй като осъзнават тяхната комплексност. 
По-нататък ще коментираме някои от идейните контактни точки на двете науки.

Термодинамиката определя общите принципи и закони, които управляват 
процесите и явленията. Тези принципи не описват конкретните структури на 
веществата, затова те дават рамките и посоката на развитие на системите или на 
химичните реакции. Не случайно един основен стълб на физико-химията е 
термодинамиката.

Общи за двете науки са базисните схващания за атомно-молекулния строеж на 
веществото, за взаимодействията между атоми и молекули, за структурните форми 
на веществата – кристални, аморфни и течни фази и др. Все пак физиката се 
занимава с формите на кондензираната материя от междинни (мезо-) до 
макромащаби, докато химията изследва атомно-молекулни системи от 
индивидуални атоми до мезоструктури. Съзнавам колко условна е тази граница и 
как обектите на изследване се застъпват. Разбира се, еднакви са принципите на 
статистиката на сложни многочастични системи от атоми и молекули. Израстването 
на кристали е на границата между физиката и химията. Брауновото движение е 
проява на флуктуациите, които се проявяват като резултат от молекулния строеж. 
То често се използва като илюстрация в химията, докато другата ярка проява на 
флуктуациите на молекулите в атмосферата – разсейването на светлината и синия 
цвят на небето – се смятат за предмет на физиката.

Първите десетилетия на 20-ти век приближиха основите на двете науки чрез 
създаването на квантовата механика. Това велико достижение на физиката позволи 
да се разберат и опишат строежа и взаимодействието на атомите и молекулите. 
По-нататъшните изследвания в химията и в атомната и молекулна физика се 
базират на тези концепции и представляват развитие на атомни модели и методи за 
тяхното разработване и анализиране. Така освен физиката на квантите, възникна 
квантовата химия с възможности за моделиране на сложни многочастични атоми и 
на реакциите между тях.

Квантовата механика и принципът на Паули за подреждането на електроните в 
многоелектронни системи позволява да се интерпретира и периодичната система 
на Менделеев. Енергетичните нива на електроните в атома са подредени по слоеве 
(според квантовата механика и решенията на уравнението на Шрьодингер) с 
определен брой места за електрони (според „магията“ на квантовите числа и 
принципа на Паули). Така се обясняват периодите в таблицата, неголемите 
отклонения от местата на някои елементи според атомните тегла, наличието на 
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изотопи и др. Общото развитие на физиката и химията доведе до разбиране за 
съдържанието на периодичната система.

5. Физика и биология
Биологичните структури са особен вид кондензирана материя. Техният строеж и 
основните физични и химични процеси са същите, както при останалите 
кондензирани среди (течности, кристали). Те обаче са функциониращи, отворени 
за взаимодействието с околния свят, с който непрекъснато обменят енергия и, 
докато функционират, запазват своята подреденост, но увеличават ентропията на 
контактуващите с тях среди.

В биологичните среди чрез протичане на силно неравновесни процеси (което 
ускорява биохимичните реакции в тях) се реализират физични явления, като 
поглъщане на светлина, йонен транспорт, биомеханични действия и др. Тези 
явления са основа на функционирането на живия организъм. За тяхното разбиране 
и обяснение е необходимо физичните закони да се приложат към изключително 
сложни системи, каквато е най-голямата известна молекула на ДНК.

Биологичните структури са комплексни високоорганизирани кондензирани 
среди. Според Шрьодингер такава организация и самоорганизация е възможна 
само в среди с голям брой атоми и молекули, иначе флуктуациите биха 
разрушили средата. Ще споменем и следните особености на тяхната структура:
- съществува близко подреждане, а в някои случаи и далечно подреждане, 
реализирани чрез индивидуалност и разнообразие на подрежданите атоми или 
групи атоми в съответни съставни единици (белтъци, нуклеинови киселини, 
липидни мембрани и др.). Съставът и пространствената структура на тези единици 
осигуряват тяхното функциониране. Великият физик Шрьодингер говори за 
апериодичен кристал;
- съществува йерархична структура на подреждане, като при белтъците са 
установени четири йерархични нива.

Още една характеристика на биологичните среди е възможността за онаследяване 
на особеностите на структурата им и функциите, които реализират. Споменатата 
молекула на ДНК е един от агентите на паметта.

Специфичността на биологичните среди предопределя и характеристиките на 
интегралния подход към тяхното изучаване от биологията, физиката и химията. В 
тях протичат същите процеси, със същите закономерности, както и в неживата 
природа. В живите организми тези елементарни процеси водят до сложни продукти 
и резултати (например, конформацията на глобулите в пръчици в окото при 
поглъщане на единичен фотон или на няколко фотона при фотосинтезата в 
хлорофила). Повтаряме, че термодинамиката на неравновесните процеси 
осигурява тяхното бързо протичане. Но силно неравновесни процеси могат да се 
реализират само при значителна и поддържана във времето разлика в 
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концентрациите на реагиращите вещества в клетката (органа) и извън нея.

Няма съмнение, че интегралният подход в биологията, и в биофизиката, се 
осъществява чрез общността на ескперименталните методики. Тук само ще 
изредим някои от общите за физиката и биологията методи: абсорбционна 
спектроскопия във видимата и ултравиолетовата област, кръгов дихроизъм, 
Раманово разсейване на светлина, рентгеноструктурен анализ, електронна 
микроскопия, ядрен магнитен резонанс, неутронна дифракция и неутронно 
нееластично разсейване, експерименти със синхотронно лъчение и др.

С прилагането на методите на електродинамиката, квантовата механика, 
класическата и квантовата статистика, оптиката, нелинейната динамика и други 
методи, известни от физиката и химията, може да се опишат правилно (адекватно) 
структурата и функционирането на биологичните обекти и организми. В сегашния 
момент от развитието на физиката и биологията принципите и законите на 
физиката са достатъчно мощен инструмент за изследване на живите системи, 
макар да е необходимо тяхното прилагане към сложни биологични системи. 
Описанието на сложни обекти като биологичните чрез използване на 
закономерностите и методите на изследване на по-ниско структурно ниво (като 
атомно-молекулното описание и методите на физиката на кондензираната материя) 
се нарича редукционизъм. В съвременната наука няма основания да се отхвърля 
редукционизмът по отношение на биологичните структури.

Въпросът дали в бъдеще ще са необходими принципно нови закони, подобни на 
законите на квантовата физика спрямо тези на класическата физика, за да се опише 
цялото експресно развитие на живота на Земята от аминокиселините и първичните 
микроби до съвременните сложно функциониращи организми (вкл. до процесите 
в мозъка при висшата нервна дейност), не е решен в съвременната наука. Но днес 
не съществуват научнообосновани причини да се търсят нови физични закони, 
които да се отнасят само до специфичните биологични обекти.

6. Физика и геология
Човечеството живее на планетата Земя и въпросът за строежа на Земята от земната 
кора до ядрото е любопитен и практически важен. Земята се състои от кондензирани 
среди с различен състав и форми (не земната атмосфера, която е в газово 
състояние). За съжаление проблемите на връзката физика-геология остават извън 
програмите на курсовете по физика в средното училище.

Основните методи в геофизиката за изследване на строежа на Земята са свързани с 
- изследване разпространението на сеизмичните вълни, които имат различни 

скорости и характер на различни дълбочини;
- изследване на магнитното поле на Земята в съвременността и в древни 

геологични епохи;
- изследване на поведението на вещества със състав, както на земната кора, 
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мантия и ядро, при високи температури (от няколко стотин до 4-5 хиляди К) 
и високи налягания (до 3,5 милиона атмосфери в центъра на Земята);

- изучаване на модели на явленията и процесите в отделните части на Земята;
- спътникови и др. методи за изучаване движенията на плочите на земната 

кора; 

Геофизичните среди под краката ни – дори до центъра на Земята – не се различават 
принципно от останалите кондензирани среди, които съставят неживата природа. 
Те показват диелектрични или полупроводникови свойства – в мантията – или 
свойства на течни и твърди метали  – в земното ядро. В каква фаза – твърда или 
течна – се намира средата на дадена дълбочина зависи от конкуренцията на двата 
фактора – повишаваща се с дълбочината температура, която действа за втечняване, 
и непрекъснато повишаващо се с дълбочината налягане – фактор за солидификация. 
Като се изполват комплексните експериментални, наблюдателни и моделни данни, 
се формират и изследват теоретично секторният разрез на Земята в дълбочина, 
свойствата на кондензираните среди в отделните слоеве, моделира се възникването, 
съществуването и промените в земното магнитно поле. Важен за геофизиката 
проблем са източниците на енергия (радиоактивни източници, отделена при 
втвърдяването на вътрешното ядро енергия и др.), проблемите на топлопроводността 
и електропроводимостта на отделните слоеве, бъдещите промени на 
кондензираните среди в земните недра.

Без съмнение изследванията по геология на земната кора и в дълбочина са тясно 
интегрирани с резултати от физиката на кондензираната материя, на ядрената 
физика, химията, изследването на моделите и др.

7. Заключение
Не е възможно в рамките на един доклад или статия да се обхванат всички аспекти 
на интегралния подход в природоматематичния клон на човешкото познание. По 
всяка от предишните точки на изложението може да се развие отделна тема и това, 
вероятно, заслужава да се реализира в една бъдеща конференция по физика или по 
природни науки. Извън обхвата на доклада, частично поради квалификацията на 
автора, останаха проблемите на интегралния подход при внедряването на научните 
резултати в икономиката.

Могъщото развитие на науката решава прагматично и експресно проблемите на 
интеграцията на науките и тяхното приложение в другите области. Именно 
идейните връзки между тях бяха схематично дискутирани в доклада. Целта е да се 
представи една обща картина, необходима на всеки преподавател при излагане на 
идеите и съдържанието на една наука (физиката) и на нейното място в системата 
на природо-математичните науки. Винаги учителят трябва да има по-широки 
познания, извън тези, които непосредствено излага пред учениците и студентите.

Надявам се, че интегралният подход в образованието по математика и природни 
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науки ще бъде разгледан в други доклади. Дискусията по преподаването на тези 
науки в средното училище е световен, а не само български проблем. Да се 
преподават науките в отделни предмети или в интегрирани курсове, съдържанието 
на тези курсове на различните нива на обучението, съдържателните и точно 
изразени връзки между науките, т.е. необходимият синхрон – всичко това се 
решава по различен начин в различните образователни системи. Специално в 
българското средно образование е необходима дискусия за синхрона и 
съдържанието на математиката и физиката.
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Иво Джокин, Общински център за извънучилищни дейности 
и занимания по интереси, с. Байкал

Увод
Една от главните цели на неформалното образование, осъществяващо се чрез 
различни форми и по-конкретно в извънучилищни дейности е обогатяване на 
знанията, уменията и компетенциите на децата и учениците. Повишените 
изисквания към образователния процес предполагат необходимостта от ефективни, 
съвременни подходи за активно включване на учениците в учебно-познавателната 
дейност и практическо приложение. 

Интегралният подход предоставя много добри възможности при провеждане на 
извънучилищни дейности в областта на природните науки. Sanders [1] дефинира 
интегрирания STEM като: „Интегрираното STEM (Science, technology, engineering 
and math) образование включва подходи и изследва преподаването и ученето 
между две или повече от тематичните области на STEM и/или между STEM и един 
или повече учебни предмети”. Според Laboy-Rush [2], интегрираните STEM 
образователни програми трябва да се отнасят към целите и стандартите на две или 
повече области на STEM. Този подход дава възможност на учениците да развият 
така необходимите в съвременният и глобализиращ се свят ключови 
компетентности, умения за критическо мислене и изграждане на една цялостна, 
системна и пълна картина на явленията и процесите в природата.
В доклада е представен натрупаният дългогодишен опит, наблюдения и резултати 
от провежданите в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по 
интереси “Зелени училища”, специализирани лагери по природни науки, проекти, 
разработени и използвани ресурси, методически пособия и материали: модели, 
макети, модулни програми. 
Предлаганите дейности по интереси са в съответствие с учебните програми с 
включване на интерактивни методи и форми на обучение в конструктивистка 
среда - IBSL - Inquire Based Science Learning ( методи чрез проучване/изследване), 
Project Based Learning (проектно-базирано обучение), Game Based Learning 
(игрово-базирано обучение), използване на електронно обучение – онлайн 
лаборатории, виртуална реалност (VR-Virtual Reality), добавена реалност 
(AR-Augmented Reality), кодиране и роботика.

Примери за интегрален подход в обучението по физика и астрономия, 
математика, химия и опазване на околната среда, биология, география, 
изкуство
Обикновен квадрант. По идея на Sakari Ekko, Финландия, работна група в 
Европейска асоциация за астрономическо образование (European Association for 
Astronomy Education, ЕААЕ), адаптиран от Иво Джокин, член на ЕААЕ
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Опростен модел на квадрант е обикновеният квадрант, който представлява скала 
от картон и визьор-сламка за пиене закрепена с тиксо. За отвес може да се използва 
кламер или някакъв костилков плод-орех, лешник и др. Проектирането на 
Слънцето може да се извърши върху дланта или парче бял картон.

Необходими материали: модел на квадрант, принтиран на картон, ножица, тиксо, 
кламер, сламка и конец.
Начин на работа: Изрязваме модела на квадранта (Фиг.1) и с тиксо прикрепваме 
сламката. С помощта на кламера пробиваме малка дупчица и промушваме конеца 
през квадранта. На гърба на квадранта закрепваме конеца с тиксо. Накрая 
завързваме кламера, който всъщност е отвеса на квадранта.

Начин на използване: Когато гледате обект през сламката, конецът посочва 
ъгловата позиция спрямо 0º градуса на вашия хоризонт. Сламка, която преминава 
през халките е визьор, който ни дава възможност да измерим височината на 
слънцето чрез проектиране на изображението върху бяло парче от картон.
Внимавайте: Никога не гледайте директно в Слънцето !!!
Предложение за упражнения (интегриране с математика, изкуство, география):

1. Каква е географската ширина на училището? Използване на квадранта за 
наблюдаване на височината на полярната звезда. Географската ширина на 
мястото се равнява на височината на полярната звезда (Фиг. 2).

2. Изчисляване на височината на училището или друга добре позната на 
учениците сграда. Това приспособление може да се използва също за 
изчисляване  на височината (в час по математика) на училището или друга 
добре позната на учениците сграда.

3. Наблюдаване и измерване промяната на височината на определени звезди 
спрямо хоризонта при денонощните им движения.

Географската ширина на мястото Φ се равнява на височината на полярната звезда. 
Следвайки указанията и рисунките, правим нашите приспособления по много 
прост начин и ги използваме на открито. Пред деня измерваме например 
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разположението на върха на някое дърво, хълм, сграда и т.н. През нощта измерваме 
разположението на различни звезди или Луната, за да разберем периодичния 
цикъл на лунните фази. От учениците се изисква да записват данните.

„Как да превърнем смартфоните на учениците в квадрант?“ – стимулиране 
познавателният интерес на учениците чрез интегриране на технологии – използва 
се мобилен телефон с приложението „ONProtractor“ [3], сламка и ластик.

Спектроскоп „Картонена пощенска кутия“
Как да го направим ? Изработването е много просто. Необходимо Ви е една 
картонена пощенска кутия-от някои куриерски фирми например. За дифракционна 
решетка ще използваме старо CD. Първо изрязваме кръгъл отвор на тясната страна 
на кутията с размера на монета от 5 стотинки. На противоположната страна 
изрязваме визьора-отвора през който ще наблюдаваме разлагането на светлината-
спектърът с размери 3 см/3 мм.

Дифракционната решетка изработваме като с тиксо отлепваме горният слой 
(сребристият)  на диска след което го разрязваме наполовина. Изрязваме отвор с 
големина-най-широката част от диска пред кръглия отвор на кутията. Поставяме 
дифракционната решетка и нашият спектроскоп е готов.
Сега можеш да наблюдаваш прекрасните спектри като местиш кутията наляво и 
надясно или нагоре и надолу.

„Слънчева кутия“. Представеният спектроскоп „Картонена пощенска кутия“ 
може да стане основа за изработване на „Слънчева кутия“. В нея можем да 
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поставим изработеният екваториален слънчев часовник и гномон (дървено 
шишче) за определяне на пладнената линия и посоката север-юг. На капака от 
вътрешната страна  можем да залепим слънчевият спектър. До него залепваме с 
двойнозалепваща лента пластмасов термометър (продават се в магазините „Всичко 
за 1 лев“). С него можем да демонстрираме връзката на поглъщането на светлината 
от различните цветове и температурата. Най-добре е да използваме бял и черен 
картон-квадрати с размери примерно 5 х 5 см. като ги поставим под резервоарчето 
на термометъра.
По този начин където и да се намираме можем да определим колко е часът, 
посоката север-юг. Определянето и с помощта на гномона ще ни помогне да 
ориентираме правилно и екваториалния слънчев часовник. Върхът на молива 
(гномона) на часовника трябва да сочи север!
Разбира се „Слънчевата кутия“ може да бъде разнообразявана с допълнителни и 
различни уреди, изработени от учениците като например квадрант, подвижна 
звездна карта и др.

Спектроскопът „Кутия за пица“ е компактен и може лесно да се използва от 
учителите и учениците както в дейности, организирани в класната стая, така и на 
открито – при вечерни наблюдателни практически занятия. Изработването е много 
лесно. Необходимо е да направите прорез над един от кръглите отвори на кутията 
и да поставите дифракционната решетка (парченце старо CD). За визьор служи 
отвора на капака на кутията.
Как се използва:

• Насочете кутията, за да влезе слънчевата светлина през отворената пролука и 
наблюдавайте през визьора; 

• Вътре в кутията ще видите разлагането на слънчевата светлина на 
спектралните цветове.

Предложение за упражнения:
Сравнете слънчевия спектър със спектъра на флуоресцентна или друга 
лампа в училище. Ще можете да наблюдавате промените в спектрите в зависимост 
от вида на лампата, която сте избрали.
Може да го комплектовате с познатите прости уреди от картон, които учениците 
сами са изработили – обикновен квадрант, екваториален слънчев часовник, 
подвижна звездна карта (модел от сайта на мисията KEPLER - орбитален телескоп 
за търсене на извънслънчеви планети) [4].
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Ориентирайте слънчевия часовник по ръчният си часовник. Ако живееш в 
северното полукълбо, обърни часовника с малката стрелка към слънцето. „Юг“ е 
по средата между малката стрелка и 12 часа (Фиг.7). Ако живееш в южното 
полукълбо, обърни часовника така, че 12 часа да сочи към слънцето. „Север“ е по 
средата между 12 часа и малката стрелка (Фиг.8).

3D пътешествие в света на клетката, кристалите и Слънчевата система
Появата на иновативни технологии за 3D (dimenssion-измерение) презентации и 
3D съдържание в кината, в дома, във видео игрите, а сега и в класната стая, 
предоставя много добра възможност за  един по-различен и интересен поглед към 
Вселената, природата и явленията около нас. Разглеждането на 3D снимки с 3D 
очила (червен и син филтър) дава по-реалистична картина на обектите чрез 
дълбочината на изображението. С програмата “3D AnaMaker” [5] можем да 
превърнем всяка снимка в 3D.
Снимайте Луната, Млечният път, звездите или някое красиво природно явление с 
мобилния си телефон или цифров фотоапарат и след това може да обработите 
вашите снимки с програмата с която се работи много лесно. Клетките снимайте 
през окуляра на микроскопа с мобилен телефон.

Как да си направим 3D очила в класната стая?
Необходими материали: модел на 3D очила [6], принтирани на картон, син и 
червен филтър(цветно прозрачно фолио), ножица, тиксо, лепило.
Начин на работа: Изрязваме модела на очилата и с лепило залепваме дръжките. 
С помощта на тиксо прикрепваме фолиото към рамката. Важно – червеният 
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филтър трябва да бъде на лявата страна на рамката, а синият – на дясната!

Сега може да се впуснем във вълнуващо 3D пътешествие в света на клетката, 
кристалите, Слънчевата система, да се удивляваме на пръстените на Сатурн или 
страховитите бури на Юпитер, да се потопим в газово-праховите облаци на 
мъглявини и галактики чрез източници от интернет.
Гледането с 3D очила не носи никакъв риск за вашите очи, но все пак трябва 
да спазвате изискванията за максимален престой пред екрана на компютъра 
или телевизора!

Как да си направим модел на Юпитер и Галилеевите спътници в класната 
стая?
Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата  в 
Слънчевата система. Галилееви спътници се наричат четирите спътника на 
Юпитер, открити от Галилео Галилей на 7 януари 1610. Това са Йо, Европа, 
Ганимед и Калисто. Далеч по-големи от множеството други спътници на планетата, 
те са видими дори със сравнително слаб телескоп или бинокъл. При благоприятни 
условия дори е възможно да се види Калисто, най-външната от тях, с невъоръжено 
око.
Необходими материали: 5 топки от стироформ с различни диаметри, дървени 
шишчета, туба от тоалетна хартия, акрилни бои/флумастери.
Начин на работа: Размерите на планетата и спътниците в умален мащаб 
приблизително отговарят на реалните. Отрязвате 4 шишчета с различна дължина 
и закрепвате всеки един спътник към Юпитер (най-голямата топка) в една равнина 
като спазвате отдалеченоста на спътниците по реда: Йо, Европа, Ганимед и 
Калисто. Остава да оцветите Юпитер и спътниците му (предварително или след 
това) с акрилни бои или флумастери като наблюдавате снимки от учебници, 
енциклопедии или от интернет сайтове по астрономия.

Образователни дейности с Sally Ride EarthKAM - Международна Космическа 
Станция (МКС)
Какво е Sally Ride EarthKAM? Образователна програма на NASA [7] за ученици 
и учители от целия свят; възможност за собствени снимки в реално време от борда 
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на МКС от повърхността на Земята; използване на образователните ресурси в 
сайта на проекта. 
Какво е необходимо за да участвате? Да създадете собствен акаунт; за учениците 
и за учителя; заявка за участие в следващата мисия на МКС; заявка за снимки до 
центъра за управление на мисията на МКС; анализ на резултатите и снимките.

Идеи и предложения за работа:
Решаване на изследователски задачи, свързани например с изменение на влажните 
зони, горски пожари, изложби от снимки, направени от учениците в коридорите 
или класните стаи.
За ученици с изявен интерес по физика и астрономия би било полезно и 
използването на ресурси от “Наблюдение на Земята от Космоса”, учебно помагало 
за самоподготовка в извънкласни дейности по природни науки [8]. То е разработено 
по проект “Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища” 
на Института за космически изследвания и технологии – БАН [9].
Образователната програма GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 
Environment-Глобална програма за обучение и наблюдение в полза на околната 
среда) [10]е международна научна и образователна програма, която дава 
възможност на ученици и учители от целия свят да участват в събирането на данни 
и научния процес и да допринесат значително за нашето разбиране за земната 
система и глобалната околна среда. Обявена е от правителството на САЩ за Деня 
на Земята през 1994 г.
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Виртуално пътешествие в света на науката. Как да си направим ускорител на 
частички с добавена реалност в класната стая?
Добавената реалност се използва все повече в обучението по природни науки, като 
провокира познавателният интерес и любопитство на учениците. Използва се 
принтирани на хартия модели на четири основни части на един ускорител – quad-
rupole, dipole, rfcavity, particles (източник) [11]. Чрез сгъване и залепване, учениците

оформят кубовете и изтеглят безплатното приложение за мобилен телефон acceler-
atarAR [12]. Модела може да се постави в обикновена картонена кутия.
С помощта на очила за виртуална реалност, закупени или направени от самите 
ученици и с приложения за мобилни телефони VR video от интернет може да се 
постигне обогатяване на знанията чрез емоционално въздействие.

Световен ден на водата, Ден на река Дунав. Традиционно се отбелязват от 
Центъра с интересни и забавни образователни и практически дейности. 
Организатори са Община Долна Митрополия и ученици от еко клуб “Дунав” при 
ОЦИДЗИ с. Байкал, а партньори -  Басейнова дирекция “Дунавски район”, РИОСВ 
и отдел “Природа” при Регионален исторически музей Плевен. Образователната 
игра “Смартфоните и таблетите в помощ на водата” предизвика голям интерес. 
Учениците разчитаха с QR code приложението съвети как да пестим водата,

разгледаха интернет страниците на институциите партньори на проявата. 
Демонстриран бе метод за пречистване на вода - нанотехнологии и материали с 
комплекта NANO Teh. Дейностите продължиха на брега на река Дунав, където 
учениците  проведоха мониторинг на водата – теренна работа  с набора за 
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изследване на водата на World Water Monitoring Chalenge [13] - нива на разтворен 
кислород, температура, Рh на водата и фосфати. След обсъждане на резултатите от 
измерванията се констатира, че всички показатели са в нормата.

Как да си направим модел на водна молекула в класната стая? 
Необходими материали: топки от стироформ с различни размери, транспортир, 
дървени шишчета, акрилни бои.
Начин на работа: За модел на кислородния атом ще използваме топката с най – 
голям размер. Към нея прикрепваме с 
помощта на дървените пръчици двата 
водородни атома /топките с по – малък 
размер/. Дължината на пръчиците може 
да бъде 5 или 6 см. Важно е да се спази 
ъгъла от приблизително 104 градуса 
между водородните атоми. За целта 
използваме транспортир, като измерваме 
посочения ъгъл спрямо центъра на 
кислородния атом.
За да бъде по – красив моделът на водната молекула може да оцветим с акрилни 
бои кислородния атом примерно със син цвят, а водородните атоми със зелен.
Готовият модел може да поставим на бюрото, библиотеката или да го предоставим 
в училищния кабинет по химия.

Международната година на Светлината и светлинните технологии, 
Международен ден на светлината – 16 май
От 16 до 19 ноември 2015 г. се проведоха областните инициативи "Светлина и 
Природа", посветени на Международната година на Светлината и светлинните 
технологии - 2015 г., а от 2018 г. и честването на Международният ден на светлината 

– 16 май [14]. Организатор на събитията е Регионално управление на образованието 
- Плевен, а партньори - Регионален исторически музей - Плевен, отдел "Природа", 
съюз на физиците в България (клон Плевен), Софийски университет "Св. Климент 
Охридски", физически факултет, община Долна Митрополия.
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Представена бе изложбата “Отвъд крушката” с интерактивни демонстрации за 
ученици и учители-наблюдение на спектри, UV детектор от подръчни материали, 
“Да видим невидимата светлина”. Изложбата бе експонирана и по време на 
тържествената церемония по закриване на събитията в БАН, в сградата на община 
Долна Митрополия, в училища.

UV детектор
Използват се пластмасови мъниста, реагиращи на ултравиолетова светлина (UV), 

като променят цвета си. За да измериш нивото на UV лъчение, наблюдавай 
изменението на цвета и. Колкото той е по-наситен, толкова нивото на UV е 
по-голямо. Оцвети с цветен молив различните нива в зависимост от интензивността 
на оцветяване на мънистото. Можете да изследвате нивото на UV лъчение в 
облачно или ясно време, в различно време от светлата част на денонощието. 
Ще има ли разлика в нивото на UV лъчение във височина, например в планината?

Допълнителни ресурси за интегрален подход в обучението по природни науки
Европейската платформа за природонаучно образование SCIENTIX [15] 
предоставя изключителна богата колекция от проекти, ресурси, а Европейската 
училищна мрежа ‘ чрез академията [16] тематични онлайн курсове. 
Вдъхновяващото научно образование (Inspiring Science Education) [17] е насочено 
към осигуряване на инструменти, които да направят научното образование 
по-предизвикателно, забавно и преди всичко по-въображаемо и вдъхновяващо за 
днешните ученици. 
Next-Lab [18] предоставя на учителите разнообразие от усъвършенствани средства 
за обучение, поддържащи научното мислене, процеси и теми на повече от 40 езика. 
Тя дава достъп до стотици виртуални и дистанционни научни лаборатории, учебни 
приложения и учебни пространства за изследване, организирани по научни 
области и възрастови групи. Authoring Tool позволява на учителите да създават 
свои собствени учебни сценарии и изследователски учебни пространства с 
възможност за споделяне със своите ученици.
Citizen science (гражданска наука) може успешно да привлече и мотивира 
учениците за занимания с наука. Zooniverse [19] е най-голямата и най-популярната 
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платформа в света за научни изследвания чрез лесни за използване проекти, 
подпомагана и с активното включване на доброволци, които се обединяват, за да 
подпомагат учените.
Голям набор от разработени интердисциплинарни уроци в т.ч. и на български език 
и готови ресурси могат да бъдат използвани от проекта SPACE AWARENESS 
(Информираност за Космоса) [20].

Заключение
Представените примери за интегрален подход в обучението по природни науки 
чрез извънучилищни дейности могат да бъдат използвани от учителите и в 
часовете за задължителна подготовка, като ги адаптират в зависимост от нивото на 
учениците, учебната среда, бюджета на учебното време.
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СМИСЛООБРАЗУВАЩ ПОТЕНЦИАЛ НА ИНТЕГРАЦИЯТА 
МЕЖДУ ИДЕЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Надежда Райчева – СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

Междупредметната интеграция като идея в образованието възниква в резултат 
на осъзнаване на необходимостта от осветляване на обективни връзки, които 
съществуват между научните области и усвояването на тези връзки в хода на 
обучението. Това обяснява някои от термините, чрез които се означават различни 
практически проявления на междупредметната интеграция. Например термини 
като мултидисциплинарност, интердисциплинарност, трансдисциплинарност. 
Тези три термина всъщност означават обединяване на дисциплините, като 
се тръгне от една определена тема и се стигне до цяла област на познанието. 
Мултидисциплинарният подход е свързан с преподаване на една тема от ъгъла 
на няколко дисциплини. При междудисциплинарния подход съдържанието по 
една дисциплина се свързва с това по друга. Интердисциплинарният подход 
позволява на учещите да видят от различни перспективи проблема, да работят 
съвместно, да синтезират дисциплини по отношение на една обща цел [1]. 
Тези опити за означаване на случващото се в хода на образованието като 
необходимост за постигане на едни или други цели на обучението акцентират 
върху два основни центъра: първо – върху „принадлежността“ на елементите 
на учебното знание към една или повече области от науката и второ – върху 
субектното участие и субективните феномени, свързани с интеграцията. При 
второто не се имат предвид дейностите по включването на субекти с различна 
културна и религиозна принадлежност, нито приобщаването на учащи с различни 
потребности към институционализираното обучение. Има се предвид ролята на 
преподавателите, взаимодействията между тях и формирането на субективни 
феномени като начини на мислене, при които се търсят и виждат целенасочено 
връзките и отношенията в познавателния процес. Тези два основни центъра за 
анализ на междупредметната интеграция по същество се свързват с основните 
цели на образованието и с технологията за постигане на тези цели като единство 
на организация на съдържанието и педагогическото взаимодействие. Така и 
изведените от изследователите основни предимства на междупредметната 
интеграция могат да се групират по отношение на двата основни субекта и на 
преден план излизат основни цели, типични за прогресивното образование като: 
работа в екип, учене чрез използване на разнообразие от ресурси, проектно-
базирано, експериментално, автентично учене и оценяване, учене чрез акцент вър-
ху развитието на социално отговорно поведение и подготовка за учене през целия 
живот. [2, 3]. Основните предимства на междупредметната интеграция могат да 
бъдат обобщени по следния начин:
По отношение на учителя:
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• Интердисциплинарността предполага екипност в работата на преподавате-
лите и училищата с положителен работен климат отчитат по-чести контакти 
с родители, учителите са по-удовлетворени, и учениците постигат по-високи 
резултати [4].

• Интегративното преподаване помага на учителите по-добре да използват вре-
мето и да постигнат по-голяма дълбочина по предмета чрез различни гледни 
точки по отношение на съдържанието. 

• Друго предимство на интегративното преподаване е възможността учителите 
да адаптират преподаването спрямо индивидуални потребности на ученика. 
То осигурява и среда за по-автентично оценяване [5].

• Планирането е времеемко, но всъщност на практика се спестява време, защо-
то едновременно се постигат повече образователни цели.

• По отношение на учениците:
• При този тип преподаване учениците имат възможност да работят с различни 

източници на информация, което означава че получават по-цялостна предста-
ва, отколкото ако работят само с учебника [6].

• Интегративното учене подобрява мотивацията и удовлетвореността; профе-
сионална социализация; самочувствието и самооценката; активното и задъл-
бочено учене; „учещите стават по-съзнателни и активни в ученето си, не-
зависими, уверени, учещи се как да учат“ [7], подготвя за учене през целия 
живот, подобрява разбирането на принципи, механизми и основни понятия, 
повишава приложимостта на знанията; повишава рефлексията върху научна-
та основа на практиката, върху приложението й в практиката и при изследва-
нията, доближава учещите до реалното решаване на научни проблеми и така 
развива откривателските им умения [8].

• Развитието на капацитета на учещите в интегративното учене е централно 
за персоналния успех, социалната отговорност и гражданската отговорност 
в съвременното глобално общество. Учащите се срещат с бързо променящ 
се и все по-взаимосвързан свят, в който интегративното учене е не просто 
полезно, а необходимост [9].

• Интегративната практика на учащите им позволява да бъдат директно 
включени в изграждането на курса и това е особено полезно за тях в 
обществените им отношения [10].

• Междупредметните връзки способстват за развитие на мисленето, въобра-
жението, паметта, речта, творческото, логическото и вариативно мислене на 
учещите, позволява им да прилагат знанията в реални условия, явяват се един 
от съществените фактори за възпитание на вътрешна култура и личностни 
качества, насочени към позитивно отношение към природата и хората. При 
прилагане на знания от различни предмети за решаване на нови познавател-
ни задачи се изисква напрежение на паметта, мисловните и волеви процеси. 
Наблюдава се повишаване на интереса в процеса на обучение [11].

Накратко основните предимства на интеграцията се свеждат до следното:
• Интеграцията е пряко свързана с философските основи, на които са основани 

принципите на прагматичното и прогресивно обучение. 
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• Интеграцията предполага центриране на обучението върху учащия, където 
специфичните цели на обучението са свързани с интересите и мотивацията 
на учащите, с развитие и реализиране на творческия потенциал. Учащите са 
пряко отговорни и ангажирани в ученето си в интегративна среда.

• Учащите виждат и разбират взаимовръзката на ученето и живота, подобряват 
комуникацията и социалните умения в интегративната класна стая [1].

• Оценяването на интегративни дейности е автентично, непрекъснато и ди-
ректно свързано с ученето. Автентичното оценяване ни отвежда отвъд меха-
ничното запаметяване и традиционните методи за конструиране на отговор. 
Автентичното оценяване обхваща аспекти на учениковото знание в дълбочи-
на, уменията за решаване на проблеми, социалните умения и отношения, кои-
то се прилагат в реални и в близки до реалните ситуации. Този вид оценяване 
изисква смислово натоварени задачи в сложен контекст, при което учещия 
прилага знанието и уменията и изпълнява задачата в нова ситуация. Автен-
тичните задачи помагат на учащия да се подготви за решаването на сложни 
задачи в реалния професионален свят на възрастните [12]. Интеграцията и 
автентичното оценяване се усилват взаимно. 

• Интеграцията пести време чрез постигането на няколко цели от различни 
дисциплини едновременно.

Един основен въпрос остава като опасност, която „дебне“ зад приложението на 
интеграцията и той е кога е необходимо да се прави интеграция и няма ли да 
пропаднем в пропаст от търсенето на далечни, ненужни и безсмислени връзки, 
които ни извеждат извън центъра на подготовката на личността в дадена област 
от действителността. Преди да се тръгне към приложението на интеграция 
трябва да сме наясно каква е целта и да не я изпускаме в хода на планирането и 
реализирането на дейността. А смисълът на интеграцията или основната причина, 
поради която е наложително да направим интеграция е привнасяне на смисъл в 
ученето. Основната критика към образованието в края на ХХ век и в началото на 
ХХI век е именно откъснатост на знанието от практиката. Независимо дали тази 
критика е основателна или не, от ъгъла на експертния прочит на съдържанието на 
образованието, остава мнението на потребителите – ученици, родители, общество, 
които остават с усещането, че наученото в училище не е видимо приложимо в 
живота им. Това предпоставя въпроса за познавателното смислообразуване – 
как се случва и какви фактори оказват влияние върху този, по своята същност, 
дълбоко субективен феномен.

Смислообразуването е присъщ на съзнанието процес, който се случва при срещата 
на вътрешния и външния свят на човека. Започва с възникването на речта в 
онтогенетичен план при свързването на външни обекти с думи и усвояване на 
речевия код като средство за себеизразяване – на потребности, желания, емоции. 
В първите етапи на този процес участва субект-посредник, медиатор, който владее 
кода и го предава. Смислообразуването е непрекъснат процес на създаване и 
надграждане на субективни смисли на всички проявления на човешката дейност. 
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Смисълът се превръща в основен „код на съзнанието“. В своята теория за смисъла 
И. Зиновиева, извежда следните тези:

1. „Смисълът е основен код на съзнанието. Както показват данните на 
когнитивната психология, от момента на възприемането на информацията, 
което е базисно смислов акт, през смисловия код на дългосрочната памет, 
семантичните мрежи като начин на запазване на информацията, смисловата 
основа на езика, на решаването на проблеми и формирането на интерпретации 
като основни начини на функциониране на мисленето, смисълът е функцията, 
която ги осъществява...

2. Смисълът не е чисто когнитивен феномен, а е познание от гледна точка на 
потребностите на познаващия...

3. Съществуват различни равнища на функциониране на смисъла: несъзнавано, 
потребностно/емоционално, ценностно, екзистенциално...

4. ...Предполага се, че смисловите образувания се обединяват в система с дина-
мична структура и локализация на контрола. Водещото равнище на контрол 
зависи както от вътрешни причини, така и от ситуацията, която се осмисля.

5. ...Важно място заема сензитивността към смисъла, която изразява 
интеграцията и йерархизацията на смисловата система. Сензитивността към 
смисъла се проявява в поведението като континуум, чиито полюси са: (1) 
тенденция към търсене на смисъла в собствените действия и стремеж към 
разкриване на дългосрочните цели, и (2) избягване на търсенето на смисъл в 
собствените действия и тенденция към фиксираност върху изискванията на 
конкретната ситуация и краткосрочните цели на личното поведение.

6. Системата от лични смисли е основен регулатор на поведението. Тя участва 
във всички етапи на целевото поведение: целеобразуването, наблюдаването 
на процеса на преследване на целите и санкцията на резултата (за успех или 
провал)...

7. В ситуации с висока екзистенциална значимост смисловата регулация играе 
ролята на основен ресурс за справяне. Силната сензитивност към смисъла 
и намирането на смисъл в извършваната дейност са ключови моменти в 
стратегиите за справяне с тези ситуации.

8. Смисълът е интегрираща инстанция едновременно за съзнанието, личността 
и поведението.

9. Смисълът е и междуличностен феномен. Той е продукт на културната 
рамка на смислообразуването, договарянето на смисъла между хората и на 
масирана смисловонатоварена продукция от страна на обществото, имаща за 
цел да влияе върху индивидуалното смислообразуване.“ [13]

В контекста на образованието като институционализирано организирано 
междуличностно взаимодействие ориентирано към предаване на общоприетия 
смисъл на познанието в рамките на културата ни на преден план в 
смислообразуването излиза въпросът кои са възловите пунктове, „носещите 
колони“ на познанието в съвременния му прочит и как да ги реконструираме в 
образователната практика. 

Съвременните изследователи приемат разглеждането на познанието в широк 
контекст с отчитане на връзки с всички културни феномени – вярвания, 
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ценности, модели на поведение, фиксирани по определен начин (в регулативни 
задължителни или незадължителни артефакти от различен вид). По линията 
на унаследяването на познанието възниква феномена знание като символна 
(знакова) система за обобщено предаване на натрупани идеи и значения. При 
това в условията на своеобразна „езикова игра“, при която езикът е обвързан с 
дейността (комуникативна, интелектуална, практическа, емоционална). В този 
контекст можем да говорим за четириизмерност при предаване на опита – от 
една страна се предават идеи, от друга определената символно-знакова система 
свързана с тях, от трета се усвояват значения като възможности за функциониране 
на обективната действителност, като предмет на дейност и от четвърта – 
„регламента“ за взаимодействие между субекта и обекта на познание (методология 
на познавателните актове). В тази четиристранна картина, очертана от идея (като 
факт, понятие, закон, теория) – знак (като дума, символ, термин) – предмет на 
дейност – методология, четирите линии вървят заедно при усвояването на опит и 
формират същността на образованието като част от „унаследяването и развитието 
на когнитивни възможности“ и форма на опредметяване (реално битуване в 
дейността на човека) на науката. Четирите линии затварят полето на обективния 
смисъл на науката и образованието.
Познанието се предава като отговор на въпросите „Какво е това?“ (като същност 
и знак) и „Как си взаимодейства с човека?“ (като проявление в дейността му – 
комуникативна, интелектуална, емоционална, практическа). 

Отговорът на първия въпрос създава обобщени образи съответстващи на думи 
или думи и знаци (символи). Например думата „сила“ предизвиква образ, 
който е обобщение на проявление на взаимодействието между телата или на 
взаимодействието на човека със самия себе си, със собствените си преживявания. 
В зависимост от контекста и познавателния опит на личността се интерпретира 
смисълът. Знаковият израз също може да има различни тълкувания в зависимост 
от контекста, от свързаност с други знаци и думи. Например знакът F може да 
означава буква от азбука, може да се разчете като химичният елемент флуор ако 
е асоцииран с друг символ – F2  или означаване на векторната величина за сила 
– . Така в науката се създава определена символно-знакова система, изградена 
от думи и знаци, които се предават като се разкрива общоприетият им научен 
смисъл. Субективната възможност за разчитането на смисъл се определя от 
присъствието му в набора от смисли, с които личността разполага и е натрупала 
по време на придобиване на когнитивен опит. Ако в когнитивния опит липсва 
информация, то не възниква съответен смисъл. В зависимост от отношението на 
информацията към водещата дейност тази липса на смисъл може да се игнорира 
(ако няма определящо отношение за постигане на целта на дейността) или да се 
преживее проблемна ситуация, която да „отмести“ водещата дейност, да я насочи 
към разрешаване на проблемната ситуация (откриване на смисъла), след което 
субектът може да се върне към първоначалната дейност и да я завърши.
Отговорът на втория въпрос (Как си взаимодейства с човека?) е още по-пряко 
свързан със субективната страна на смисъла. Той отразява възможностите на 
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личността да оперира в дейността си (комуникативна, интелектуална, практическа, 
емоционална) със съответните знаци, думи и реални обекти, които те отразяват. В 
дадения пример за „сила“, може да решава задачи като прилага натрупани смис-
ли за определяне на големина и посока на силата или може да прави анализ в 
контекста на определен комуникативен контекст за сила на духа или за мускулна 
сила и т.н. За откриване и запълване на субективния компонент на смисъла е 
необходимо откриването на личностно значим елемент в хода на дейността. 
Например решаването на задачи, свързани с физичната величина сила трябва да 
са обвързани с определени реални житейски ситуации. „Смисълът на научните 
теории, закони, модели, формули, схеми и т.н. идва не просто от боравенето с 
тези символни средства, а от тяхното приложение в работата с измервателни 
уреди, в манипулирането на материали, опитни животни, бактериални култури, 
проби от почви или скали и т.н.“[14]. Очевидно само при неделимост на чети-
риединството идея – знак – значение – методология може да се създаде траен 
личностно-значим смисъл. При това запълването със смисъл започва с основа, 
изградена от формирането на идеята със съответното й знаково изражение. Така 
се изгражда базисен смисъл, който може да се разшири или да остане само като 
отделна смислова линия. Без този базис обаче няма как да се развива смисловото 
поле. Смисълът се запълва и разширява от значението и методологията на субект-
обектното взаимодействие. Те добавят смисъл, който е над базисния и запълват 

смисловото поле. Пространствата на търсене на единство в научното знание е 
рамкирано от смислообразуващите – идея, знак, значение, методология като 
взаимоотношения. Триъгълникът идея – знак – методология можем да наречем 
триъгълник на единството в езика на науката. Идея – методология – значение е 
триединството на гносеологичните търсения, а идея – знак – значение очертава 
ценностните и практически прояви на познанието. Намира израз във връзката 
между науката, технологиите и етиката.

Видовете интеграция, изведени в контекста на този анализ на смисъла на 
познанието, се отнасят до интеграция съответно по съдържание и видове умения – 
социални, афективни, когнитивни и практически. Единството в езика на научното 
познание се проектира  в образованието като интеграция по съдържание (по ин-
формационното звено на когнитивните умения) – има се предвид единство по 
факти, понятия, закони, теории, които се изучават в различни учебни предмети. 
Търсенето на това единство е в територията на триъгълника, очертан от терито-
риите на идея, знак и значение. Единството в методологията на научното познание 
(гносеологичното единство) се проектира в образованието като интеграция по 
умения (по практико-преобразуващото звено на когнитивните умения) – основен 
център в това единство е отговорът на въпроса „Как се прави това?“ отнесен към 
когнитивните умения, например как се стига до една дефиниция и как езиково се 
представя дефиницията, как се изгражда описание, как се прави сравнение, как 
се избират аргументи и как се представя езиково една аргументация (в различни 
комуникативни контексти) и т.н. Това е територията на метакогнитивното знание, 
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което Б. Минчев нарича „късчета флуидна интелигентност в множеството от 
умели действия“[15]. Той свързва метакогнициите с уменията като регулативен 
елемент, който отговаря за правилното извършване на умението. „В началото на 
формирането на дадено умение метакогнитивната активност се извършва във вид 
на сложни волеви действия, а с напредването в умелата дейност техният състав и 
продължителност се свиват“ (пак там). Всеки от видовете интеграция по умения 
може да е както по отношение на информационното звено (знанията, необходими 
за реализиране на умението), така и по практико-преобразуващото звено (know-
how за даденото умение). Единството в практическите и ценностни прояви на 
научното познание (отношението идея – методология - значение) се проектира 
в образованието като интеграция по социални, афективни и практически умения 
най-вече по отношение на практико-преобразуващото им звено. Връзката по 
информационното звено е част от интеграцията по съдържание.

Интеграцията по социални умения включва информация за видовете 
социални взаимодействия (в т.ч. учител-ученик, ученик-ученик и т.н.), типове 
комуникативни ситуации, комуникативни стилове (на съучениците, на учителите) 
и се реализира чрез анализ на комуникативната ситуация, определяне на 
мястото на участниците (в т. ч. и своето) в комуникативния контекст, избор на 
комуникативно поведение в дадената ситуация. Акцентът при този вид интеграция 
е на базата на общи комуникативни ситуации в обучението по различните учебни 
предмети да се постигне развитие на социалната интелигентност, която се 
изразява „в способността човек да се разбира с другите, да действа мъдро във 
взаимоотношенията“ [16].

Интеграцията по афективни умения се отнася до информацията за общите идеали 
и ценности, етични и естетически аспекти на обществено-културния модел и до 
възприетите механизми за тяхното утвърждаване като елемент на социалната 
отговорност на всеки.
Интеграцията по социални и афективни умения води пряко до успешна 
социализация на личността. В пресечното поле на интеграцията по отношение на 
тези две групи умения се формира емоционалната интелигентност на личността 
като „способността на хората да идентифицират и да управляват собственото си 
емоционално състояние и точно да интерпретират и да се справят с емоциите 
на другите“ [16]. Интеграцията по практически умения включва информация за 
характеристиките на общи обекти и методологии за преобразуването им.

Социалните умения се изграждат в условията на общуване със съучениците и с 
учителя. В предучилищното и в началното училищно образование се изграждат 
основните правила на това общуване. В следващите етапи се усъвършенства 
комуникативния модел по посока на адаптация при промяна на личностния състав 
на общността (класа) и при промяна на учителя. Ученикът се среща с различни 
учители, но между тях има и нещо общо, което е важно за интеграцията и подпомага 
адаптацията на учениковото поведение. Общото произтича от единството на 
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типа комуникативни ситуации (методи за педагогическо взаимодействие или 
т.нар.методи на обучение), които учителите създават (прилагат). Най-общо 
комуникативните ситуации могат да се групират в зависимост от водещият тип 
дейност, който се изисква да се демонстрира от ученика:

• ситуации с доминираща комуникативна дейност – свързани са с обмен на 
информация между участниците в общуването и основната цел е създаване 
на определено съдържание на съзнанието на учещия субект. Методите на 
обучение, които най-често са свързани с този тип ситуации са: разказ, беседа, 
работа с текст, дискусия и др.;

• ситуации с доминираща интелектуална дейност – основно дейността има за 
цел извеждане и представяне по определен начин на формирано съдържание 
на съзнанието на учещия субект за реорганизиране, контрол, оценка на това 
съдържание. Тези ситуации най-често се свързват с методи като: казус, инци-
дент, мозъчна атака, пирамида и др.;

• ситуации с доминираща практическа дейност – целта е формиране на практи-
чески умения и трансформиране на определени признаци на обекта на външ-
ната дейност във вътрешен план. Свързани са с методи като: наблюдение, 
експеримент, моделиране.

Това групиране ясно показва мястото на социалните умения като постоянен 
съпътстващ елемент, който участва в реализирането на всички други групи 
умения. Като резултат от това ученикът изработва общи комуникативни модели 
за съответните типове ситуации.

Практическите, афективните и социалните умения могат да се представят като 
състав по линията външно – вътрешно – външно от ъгъла на субекта. Формирането 
на тези умения тръгва от анализ и приложение на правила на този тип дейност 
дадени във външен план, преминават във вътрешен, субективен план и отново се 
изисква извеждането им във външен план чрез собствени решения – практически, 
ценностни, комуникативни (табл. 1).

В хода на учебната дейност се усвояват общи способи за дейност и се формират 
понятия, удовлетворяват се познавателни потребности, осъществяват се 
психически и личностни изменения на обучаваните в зависимост от резултатите 
от собствените действия и всичко това може да се реализира в условията на 
решаване на задачи. “ Решаването на задачи е фактор за изграждане на психични 
новообразувания, каквито по друг начин не би могло да се формират... . Задачата 
предполага конкретен контекст, в който се прилага понятието, което е обект 
на формиране. Всъщност се търсят съществените признаци на това понятие – 
периодичност и движение в  конкретен контекст.  Тук центърът е разсъждение 
върху съществените признаци, които са обективния смисъл на понятието и 
същото се повтаря по отношение на понятията, свързани с новото понятие – 
период, честота, амплитуда.
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Табл. 1. Проява на видове умения по линията външно-вътрешно-външно 
умения/проява Практически     Афективни      Социални
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външно Работи по алгоритъм 
(разчита и спазва 
последователност на 
операциите).
Разпознава прибори и 
материали (обектите 
на преобразуване).
Прилага правила за 
работа с прибори и 
материали.
Свързва елементи 
в съответствие с 
правила (алгоритъм, 
схема). 
Представя резултат 
от дейността по 
определен начин.

Анализира 
ситуации, събития, 
поведение (реални 
или изкуствено 
представени) от 
гледна точка на 
дадени общоприети 
ценности.
Окачествява 
ситуации, събития, 
поведение (реални 
или изкуствено 
представени) от 
гледна точка на 
определена ценностна 
система.

Анализира 
комуникативна 
ситуация като отчита 
правилно мястото и 
ролята на участниците 
и адекватността на 
комуникативните 
отношения между тях.
Прилага правила на 
общуване в различни 
типове ситуации.
Анализира мотивите 
и поведението 
на участниците в 
ситуацията.

вътрешно Съставя план, 
реализира и 
аргументира 
собствени 
практически 
решения. 

Анализира 
собственото си 
поведение от ъгъла на 
определен ценностен 
проблем.
Аргументира 
собствена позиция 
по определен 
ценностен проблем и 
показва способност 
да я преразглежда 
от позициите на 
общоприети ценности.
Демонстрира 
устойчивост на 
решенията си по 
отношение на 
общоприети ценности. 

Анализира собственото 
си поведение в контекста 
на дадена ситуация.
Адаптира поведението си 
в съответствие с правила 
на общуване и промени в 
ситуацията.

външно Предлага 
алтернативни 
пътища за постигане 
на практически 
резултати.

Анализира 
възможности и 
предлага инициативи 
за утвърждаване на 
ценности.

Утвърждава правилата на 
общуване, като предлага 
и прилага механизми за 
спазването им в различни 
типове ситуации.

Задачата в определен смисъл е модел на учебния материал, а конструирането 
на учебни задачи – един от видовете материализация на учебното съдържание. 
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Задачата в определен смисъл е модел на учебния материал, а конструирането 
на учебни задачи – един от видовете материализация на учебното съдържание. 
Учебната задача е типична форма за представяне на съдържанието на образованието 
и съществен фактор за формиране на личността на ученика“ [17]. Ако в процеса 
на обучение отсъства учебната задача това води до своеобразна деформация на 
учебната дейност, защото отсъства основният механизъм,  формиращ готовността 
за бъдеща дейност, свързана с една или друга професионална роля, която 
функционално се обезпечава чрез решаването на задачи. Всъщност задачата с 
трите си основни елемента: дадено, търсено и как да се намери е с неограничени 
възможности по отношение на интеграцията. Може да се търсят полета на 
припокриване между различните области на науката в трите елемента на задачата. 
Ето някои примери: тема Механично трептене, 7 клас

Задача 1: Разполагате със следната информация за механично трептене и за 
функцията на сърцето:
Текст 1:Механично трептене наричаме многократно повтарящо се по един и същи 
начин движение на материално тяло около едно равновесно положение. Важни 
характеристики на това движение са амплитудата, периодът и честотата.
С амплитуда се означава най-голямото отклонение от равновесното положение.
Периодът е времето за което се извършва едно трептене.
Честотата е величина, която означава броят трептения за единица време (1 
секунда).
Текст 2: Сърцето е кух мускулест орган, който играе ролята на помпа и 
осигурява движението на кръвта в сърдечно-съдовата система. Движенията на 
сърцето са ритмично повтарящи се последователни съкращения и отпускания 
на сърдечните предсърдия и камери. За една минута сърцето на човек средно се 
съкращава около 75 пъти. Времето от едно до друго съкращение на предсърдията 
е 0,8 секунди (съкратени са в продължение на 0,1 секунди и се отпускат в 
продължение на 0,7 секунди). Същото е и времето между едно съкращаване и 
отпускане на сърдечните камери (съкращаването е в продължение на 0,3 се-
кунди, а отпускането – 0,5 секунди). Затова казваме, че сърдечният цикъл е с 
продължителност 0,8 секунди. Обемът кръв, който всяка камера изпомпва при 
единично съкращение се нарича ударен обем. При възрастни хора, ударният обем 
за лявата и дясната камера е еднакъв – със средна стойност около 70 милилитра. 
В зависимост от условията, при които е поставен човек този обем може да 
се увеличи или да се намали. В случай, че човек е адаптиран към интензивна 
физическа работа, ударният обем може да достигне 180 мл. При учестяване 
на сърдечните съкращения на над 180 удара в минута, ударният обем намалява 
значително, поради скъсеното време за напълване на камерите. 

Като имате предвид дадената информация за механични трептения и за сърцето 
определете:
Можем ли да твърдим, че работата на сърцето е пример за механично трептене? 
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Учебната задача е типична форма за представяне на съдържанието на образованието 
и съществен фактор за формиране на личността на ученика“ [17]. Ако в процеса 
на обучение отсъства учебната задача това води до своеобразна деформация на 
учебната дейност, защото отсъства основният механизъм,  формиращ готовността 
за бъдеща дейност, свързана с една или друга професионална роля, която 
функционално се обезпечава чрез решаването на задачи. Всъщност задачата с 
трите си основни елемента: дадено, търсено и как да се намери е с неограничени 
възможности по отношение на интеграцията. Може да се търсят полета на 
припокриване между различните области на науката в трите елемента на задачата. 
Ето някои примери: тема Механично трептене, 7 клас

Задача 1: Разполагате със следната информация за механично трептене и за 
функцията на сърцето:
Текст 1:Механично трептене наричаме многократно повтарящо се по един и същи 
начин движение на материално тяло около едно равновесно положение. Важни 
характеристики на това движение са амплитудата, периодът и честотата.
С амплитуда се означава най-голямото отклонение от равновесното положение.
Периодът е времето за което се извършва едно трептене.
Честотата е величина, която означава броят трептения за единица време (1 
секунда).
Текст 2: Сърцето е кух мускулест орган, който играе ролята на помпа и 
осигурява движението на кръвта в сърдечно-съдовата система. Движенията на 
сърцето са ритмично повтарящи се последователни съкращения и отпускания 
на сърдечните предсърдия и камери. За една минута сърцето на човек средно се 
съкращава около 75 пъти. Времето от едно до друго съкращение на предсърдията 
е 0,8 секунди (съкратени са в продължение на 0,1 секунди и се отпускат в 
продължение на 0,7 секунди). Същото е и времето между едно съкращаване и 
отпускане на сърдечните камери (съкращаването е в продължение на 0,3 се-
кунди, а отпускането – 0,5 секунди). Затова казваме, че сърдечният цикъл е с 
продължителност 0,8 секунди. Обемът кръв, който всяка камера изпомпва при 
единично съкращение се нарича ударен обем. При възрастни хора, ударният обем 
за лявата и дясната камера е еднакъв – със средна стойност около 70 милилитра. 
В зависимост от условията, при които е поставен човек този обем може да 
се увеличи или да се намали. В случай, че човек е адаптиран към интензивна 
физическа работа, ударният обем може да достигне 180 мл. При учестяване 
на сърдечните съкращения на над 180 удара в минута, ударният обем намалява 
значително, поради скъсеното време за напълване на камерите. 

Като имате предвид дадената информация за механични трептения и за сърцето 
определете:
Можем ли да твърдим, че работата на сърцето е пример за механично трептене? 
Подкрепете отговора си с аргументи от двата текста!
Отговор:........................, защото информация от текст 1............., информация от 
текст 2:..................



51

ПОКАНЕНИ ДОКЛАДИ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Определете каква е честотата, с която работи сърцето!
Можем ли да говорим за период и амплитуда при работата на сърцето. 
Подкрепете отговора си с аргументи от двата текста!
Отговор:........................, защото информация от текст 1............., информация от 
текст 2:..................

Всичко това не е в идеализиран контекст, а в конкретен случай, по отношение на 
конкретна информация от областта на биологията. Честотата и амплитудата като 
характеристики на функцията на сърцето са и важни диагностични показатели 
за определяне на наличието и вида на увреждането на сърдечно-съдовата или 
вегетативната нервна система. Задачата предполага интеграция между идея (поня-
тията механично трептене, честота, амплитуда и период) и значение. Методологи-
ята е по-скоро в скрит вид като търсене и обосноваване на връзката между ударен 
обем и амплитуда. 

Задача 2: Първото значимо откритие Галилео Галилей прави на 17-годишна 
възраст. По време на една служба в катедралата в Пиза той забелязал, че 
над главата му един полилей се поклаща. Забелязал още и че от време на време 
някакво течение го карало да се залюлява по-силно и по-бързо. Задал си въпроса 
дали времето за връщане в равновесно положение на полилея зависи от силата и 
бързината, с която се поклаща той. Било абсолютно немислимо да внесе уреди, с 
които да направи измервания в катедралата. 
В групи по четирима планирайте опит, с който да отговорите на въпроса, който 
си е задал Галилео Галилей. Всяка група представя свой план на експеримент. 
Обсъдете предложените варианти и вземете решение кой е най-оригинален, най-
надежден, най-приложим.
Проучете как Галилей решава проблема с измервателния уред. Как бихте оценили 
с една дума решението му? В резултат от експеримента Галилей формулира 
закон, свързан с характеристиките на механичното трептене. Проверете как се 
нарича този закон и обяснете с кои характеристики е свързано наименованието 
и защо? Направете предположения къде е намерило приложение това откритие 
на Галилей. 

Даденото в задачата интегрира информация от история на науката и всъщност 
предполага анализ и оценка от различни гледни точки. Съвременната гледна 
точка, при която може да се направи експеримент с приложението на различни 
опитни постановки, уреди и дори технологии и гледната точка от XVII век, при 
която е налице едно „елегантно“ решение на проблема с измервателния уред. 
Задачата интегрира идея, значение и методология. Свързана е с планиране на 
експеримент и аргументиране на решението в определен комуникативен контекст, 
като стриктно се спазват правилата на общуване, оценките се правят въз основа 
на определени критерии и се работи върху изработване на общо решение, което 
е прието от класа. Значението на определено откритие в науката се коментира по 
отношение на конкретния закон. В хода на проучването се прилага компетентност 
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за работа с научна информация в Интернет, критерии за анализ и избор на тази 
информация.

Задача 3: Звуковете биват тонове и шумове. Тоновете се различават по височина, 
сила, трайност и тембър (цвят на тона). Те се получават в резултат на равномерното 
периодично трептене. Трептенията със случаен характер са шум. От музикална 
гледна точка звуците се категоризират в музикален звукоред. Тонът ла (а) от първа 
октава е с честота 440 Hz. Следващият тон ла, една октава по-високо, има честота 
880 Hz, т.е. точно два пъти повече. Тоновете една и две октави по-ниско имат 
честоти 220 и 110 Hz. Октава е интервалът между два тона, чиито честоти са в 
съотношение 2:1. Галилео Галилей е един от първите учени, който прави връзката 
между честотата и височината на тона и по този начин подобрява музикалните 
инструменти с подходящ подбор на дължината, масата и опъването на струните. 
Като използвате дадената информация предложете задача, свързана с 
характеристиките на механичните трептения. При необходимост потърсете 
допълнителна информация, която да включите в задачата. Задачата придружете с 
решение и аргументация защо сте формулирали задачата по този начин, как тя се 
свързва с механичните трептения.

Задачата е непосредствено свързана с уменията за самостоятелно учене, които се 
свързват с осъзнаването на потребност от информация, избор и съставяне на задачи 
като елемент от ученето, свързване на задачите с определена образователна цел. 
Представлява своеобразен преход към следващата тема от учебното съдържание 
и „визуализиране“ в условията на конкретна познавателна дейност на обективната 
връзка между двете теми. 

Теоретичната и практическата част до момента в обучението по природни 
науки вървят до голяма степен отделно в познавателната дейност на учениците, 
а оценъчната дейност е на практика игнорирана. Дадените примерни задачи са 
илюстрация на това как е възможно да бъдат свързани, да вървят успоредно и с 
това да се решават едновременно няколко дидактически задачи, което несъмнено 
пести време. Това има смисъл за учителя, защото постига повече за по-кратко 
време. Има смисъл и за ученика, защото му дава възможност да види обективните 
връзки в познанието и да създаде индивидуален смислен отговор на въпроса 
„Защо учим това?“ Повече смисъл в дейността на учителя и ученика означава 
и повече разбиране в обществения диалог за смисъла на това, което се прави в 
образованието.
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ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИ ПОДХОДИ В
ДЕЙНОСТИТЕ И ОБУЧЕНИЯТА 

В КЛУБ „КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА“

Георги Върбанов, Йорданка Енева, Айля Рагубова, Деница Симеонова, 
Радостин Михайлов, 

Въведение
От векове хората мечтаят да полетят, да погледнат Земята от високо, да достигнат 
звездите. През последните десетилетия тази мечта може да стане реалност 
благодарение на мощния технологичен напредък. Много близо сме до времето в 
което всеки човек, чието здравословно състояние позволява и има финансови 
възможности, може да реализира пътуване до космоса. През последното 
десетилетие компаниите „Virgin Galactic“, „Blue Origin“ и „Airbus“ се надпреварват 
в осъществяването на суборбитален полет предназначен за космически туризъм. 
Това дава възможност за развитие на медицината в ново направление – подбор и 
подготовка на пилоти и пътници извършващи този тип полети. Предизвикателствата 
на космическия туризъм ни провокира да създадем клуб „Космическа медицина“ 
в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

В настоящия доклад представяме въпроси, които ни вълнуват, проблеми с които се 
сблъскваме, както и използваните от нас иновативни и интегрални подходи за 
тяхното решаване. Темите по които работим са свързани с анализ на физиологичното 
влияние на ускорението, претоварването, промяната в атмосферното налягане, 
радиация и други фактори, действащи върху хората при извършване на пътуване 
до космоса. На база този анализ, изследваме адаптацията на организма, 
разработваме критерии за поносимост, работим върху създаване на стандарти за 
подбор на пилоти и пътници. На базата на физични закони за извършване на 
космически полет задълбочено разглеждаме методите на физическа подготовка на 
летателния състав – пилоти и космонавти. Запознаваме се с множество изследвания 
свързани с психичното и физиологично състояние на летците, условия при които 
настъпват патологични състояния в човешкия организъм по време на полет, 
начините за лечение, профилактика и рехабилитация.

1.  Идея за възникване на клуб „Космическа медицина“
На 13.12.2018г. компанията „Virgin Galactic“ осъществи успешен полет до 82 км 
височина от земната повърхност, в пустинята Мохаве, Калифорния, което по 
американските стандарти е границата с космоса. На 22.02.2019г полетяха първите 
туристи – служители на компанията. Конкурент в тази насока е „Blue Origin“, 
която извърши успешен полет с манекен на 12.12.2017г. „Airbus“ показа концепция 
за туристически пътувания. Румъния през 2010г обяви, че ще бъде първата 
балканска държава, която ще извърши суборбитален полет. Това малко 
информативно проучване ни накара да си зададем много въпроси свързани с 
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космическите полети и тяхното физиологично въздействие върху човешкия 
организъм. Търсенето и формулирането на отговори наложи да се събираме и 
дискутираме различни проблеми, да се задълбочим в различни области на науката 
и да основем клуб, занимаващ се с космическа медицина. Първите поставени от 
нас въпроси са какво е суборбитален полет как се осъществява? Този въпрос 
наложи да се запознаем с малко исторически факти относно историята на 
суборбиталните космическите полети.
     
2. Суборбитални космически полети
Полет, при който летателният апарат достига границата на атмосферата, но не 
излиза в околоземна орбита и не се превръща в изкуствен спътник на Земята се 
нарича суборбитален. Първият е осъществен от американския астронавт Алън 
Шепърд (Фиг. 1) на 05.05.1961 г. с ракетата-носител „Редстоун 3“, която извежда 
космическия кораб „Меркурий 3“ с капсула „Фрийдъм 7“ на балистична траектория 
[1]. Капсулата достига височина приблизително 186,5 km и каца във водите на 
Атлантическия океан на 486 km от точката на старта. Той пресича границата на 
земната атмосфера с космоса позната като линия на Карман (фиг. 2) и се приземява. 
Всъщност спорът за граница на атмосферата продължава.

Карман е американският инженер и физик, който през 50-те години на миналия век 
показва, че на височина 100 km атмосферата е толкова разредена, че за да действат 
подемни сили на летателна машина тя трябва да се движи със скорост по-голяма 
от първа космическа. През 2018 г. C. McDowell [2] обосновавайки се математически 
показва, че линията на Карман се намира на височина 80 km над Земята и според 
американските стандарти полет извършен над тази височина е космически.

3. Как се осъществяват суборбитални космически полети?
За да се извърши суборбитален космически полет летателното средство трябва да 
се движи със скорост по-ниска от първа космическа. След определена височина 
двигателите се изключват, движението продължава по инерция и пътниците 
изпадат в безтегловност. Когато апаратът достигне най-високата си точка започва 
свободно падане. Приземяването в зависимост от вида на летателното средство 
става с парашут, чрез включване на двигател за контролиране на приземяването 
или чрез планиране. Какви полети предлагат компаниите претенденти за 
космически туризъм? 
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Фиг. 1 Алън Шепърд 
в капсулата 
(„Фрийдъм 7“)

Фиг.2 Линия на 
Карман



3.1 Полетите на „Virgin Galactic“
Самолетът-носител WhiteKnight Two излита от космическо летище в пустинята 
Мохаве, щата Калифорния. (фиг. 3) След като достигне около 13 400 метра, 
освобождава кораба за многократна употреба SpaceShip Two. Включват се неговите 
реактивни двигатели, издигат го на определена височина (над 80 км) от 
повърхността на Земята и се изключват. За пътниците започва състояние на 
безтегловност. Летателният апарат се движи по инерция, достигайки най-високата 
си точка, обръща се така, че пътниците да видят кръглата форма на Земята, да се 
насладят на гледката и безтегловността. Следва свободно падане, забавяне и 
приземяване на летището.

3.2 Концепция на „Airbus“
Полета от концепцията на „Airbus“ не се различава особено от тази на „Virgin 
Galactic“. Компанията има изработен модел на самолет с два турбовитлови и един 
реактивен двигател. Летателното средство излита като самолет с тягата на 
турбовитловите двигатели. Достига около 12 км височина за 45 мин. Включва се 
реактивният двигател, ускорява се до скорост Mach 3 и на височина около 60 км 
двигателят се изключва. Продължава фазата на летене по инерция до достигане на 
максимална височина около 100 км от където започва свободно падане. Скоростта 
която достига е от порядъка на Mach 4.5. Следва забавяне и на 15 км над Земята 
започва подготовка за кацане на самолет.

3.3 Полет на „Blue Origin“
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Фиг. 3 Схема на 
полета на компания 
„Virgin Galactic“

Фиг. 4 Схема на полета на компания 
„Airbus“

Фиг.5 Схема на полета на 
компания „Blue Origin“



За осъществяване на полети с цел космически туризъм „Blue Origin“ тества 
ракетата „New Shepard“. Кръстена на първия американски космонавт – Алън 
Шепърд, осъществил първия суборбитален полет. Това е ракета с вертикално 
излитане и приземяване. Към горния ѝ край е прикачена капсула за шест пасажери. 
На около 100 км височина над Земята се отделя и осигурява престой в безтегловност 
за около 4 минути. След това започва да пада в атмосферата и благодарение на 
парашути се приземява. Пътуването отнема около 11 минути. До сега са направени 
9 тестови излитания с три броя New Shepard, като всеки следващ е с подобрения 
на база събрания опит. При първия опит ракетата, която извежда капсулата в 
орбитата, не се приземява успешно. Останалите са успешни, като за някои полети 
е използвана една и съща ракета. В момента се конструира корабът „New Shep-
ard“ 4, който се планува за комерсиални полети през 2019-та година.За да стане 
ясно какво е влиянието на полетите върху човешкия организъм трябва да си 
разширим и обогатим знанията по физика. От гореказаното се разбира, че 
суборбиталният полет е космически, но той се извършва със скорост по малка от 
първа космическа. За целта да припомним какво е космическа скорост?

4. Космически скорости
От часовете по физика знаем, че на всяко тяло с маса m, Земята действа със сила 
на привличане насочена към нейния център, която се нарича сила на тежестта G и 
създава ускорение g, наречено земно ускорение.
    т.е.  G = mg   (1)
Според закона на Нютон за всеобщото привличане, всеки две материални точки 
маси m и M се привличат взаимно със сила F, чиято големина е правопро-
порционална на произведението от масите им и обратно пропорционална на 
квадрата от разстоянието r между тях.
    F = γmM/r2   (2)
γ = 6,67.10-11 Nm/kg2 е гравитационна константа. От формули 1 и 2 следва, че 
големината на земното ускорение е
    g = γM/R2    (3)
От формулата става ясно, че земното ускорение зависи от радиуса на Земята, 
следователно на полюсите g е най-голямо, а на екватора – най-малко. Следователно 
областите около екватора са подходящи за извършване на космически полети.

Възможността за извършване на космически полети е предвидена още от Нютон. 
Ако на едно тяло се предаде начална скорост v0 = 7,9 km/s наречена първа 
космическа – то става изкуствен спътник на Земята. Ако тази скорост е по-голяма 
от 7,9 km/s движението му се извършва по елипса. При скорост 11,29 km/s наречена 
втора космическа то става изкуствен спътник на Слънцето. Когато неговата 
начална скорост е приблизително 16,5 km/s, напуска пределите на Слънчевата 
система. Скоростта на летателния апарат с който се извършват суборбитални 
полети трябва да е по-ниска от v0 =7,9 km/s. В описанието на полетите се 
сблъскваме с ново понятие – число на Mach. Какво е число на Mach?
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5. Число на Mach 
Числото на Mach се означава с М и е отношение на скоростта на дадено тяло vт 
към скоростта на звука в средата vs, в която то се движи. То е безразмерна величина 
и в зависимост от неговата стойност скоростите се разделят на 
- дозвукова при M < 1;
- звукова, при M = 1;
- околозвукова, когато 0,8 < M < 1,2;
- свръхзвукова, когато 1,2 < M < 5;
- хиперзвукова, когато M > 5.
Корабите за космически туризъм развиват скорост до Mach 3; Mach 4,5 Както 
виждаме това е в областта на свръхзвуковите скорости. Такива скорости се 
постигат при реактивни движения под действие на реактивна сила. 

6. Реактивно движение. Реактивна сила.
Движение на тяло предизвикано от изтичащо от него вещество, най-често изгорели 
газове се нарича реактивно движение. Намира приложение при ракетните 
двигатели. Основна част от вътрешността на една ракета са резервоарът за гориво 
и за окисление. Изгарянето им става в горивната камера, където горивото и 
окислителят се смесват и изгарят. При изгарянето им се получава голямо 
количество газове, с висока температура и голямо налягане. От горивната камера 
се изхвърлят със сила F, (фиг. 6) a те от своя страна според третия закон на Нютон, 
й противодействат със същата по големина сила R в обратна посока, наречена 
реактивна сила F = -R . Тя принуждава тялото да се движи със скорост v в посока 
противоположна на изхвърлените газове. Големината ѝ е пропорционална на 
масата на изхвърленото вещество ∆m за време ∆t и скоростта u на изтичане на 
газовете спрямо тялото
     F = (∆m/∆t)u  (4)

В резултат от действието на реактивната сила, ракетата 
получава ускорение  a = F /m. При ускорителни 
движения действат инерчни сили. Как се отразяват на 
човешката физиология?

7. Физиологично действие на ускорението
Действието на инерчни сили 
предизвиква преместване на 
подвижни части на тялото – кръв, 

лимфа, вътрешни органи. Настъпват деформации в посока обратна на ускорението. 
Тези състояния се наричат претоварване. За да разберем това състояние, 
разглеждаме силите действащи върху космонавта, по време на излитане и кацане 
на ракетата. Космонавтът е неподвижно закрепен за седалката на ракетата. Когато 
ракетата е неподвижна върху него действа силата на тежестта G = mg. Той 
упражнява натиск върху опората със своето тегло Р, а тя му противодейства със 
същата по големина и насочена в противоположна посока сила наречена реакция 
на опората – N.
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фиг. 6 Реактивно 
движение. 
Реактивна сила



    N + G = 0   (5)
Двете сили се уравновесяват и космонавтът е в покой.
Когато ракетата излита, действието на реактивната сила създава ускорение a, 
противоположно насочено на g. От уравнението за движение следва:
    N + G = ma   (6)
Като имаме в предвид, че G и N са с противоположни посоки можем да запишем 
формулата във вида:
    N - G = ma   (7)
От където следва:
   N + G = ma + mg = m(a + g)   (8)
Можем да заключим, че при движение нагоре силата на реакция на опората е 
по-голяма от силата на тежестта. Реакцията на опората и теглото на космонавта са 
равни по големина и противоположни по посока. Той се чувства по-тежък. 
Получава се претоварване на организма. Претоварването се измерва с отношението:
    N/P = η    (9)
При движение в посока противоположна на силата на тежестта η˃1. Претоварването 
се нарича глава – таз или положително претоварване. Очите му се спускат надолу. 
Кръвта се оттича от главата към краката. Кръвното налягане спада, зрителната 
острота намалява. При положителни ускорения между 3ɡ и 4ɡ се затруднява 
работата на мускулите, а при 5ɡ става невъзможно движението на тялото. Дишането 
се затруднява. При по-големи положителни ускорения се загубва зрението (бяла 
пелена), намалява остротата на слуха.[4] При по-продължителни или по големи от 
9ɡ натоварвания може да се получи загуба на съзнание. За да се противодейства на 
изтичането на кръвта от горната част на тялото се използва специално облекло 
съдържащо система от торбички в областта на корема и краката и надуваем колан. 
Чрез въздушен компресор се инжектира въздух в колана. Налягането в надуваемата 
част на колана се увеличава до 50-100 mmHg и след прекратяване на положителното 
ускорение се освобождава автоматично. Физиологичното състояние на човек 
зависи не само от големината на претоварването но и от неговата продължителност 
и положение на тялото. В космическата медицина за тренировка на хора към 
претоварване се използват големи центрофуги. [5] Опората за човека е седалка с 
облегалка, наклонът на която може да се изменя. Това позволява да се създава 
различно претоварване.
Когато ракетата се приземява вертикално, ускорението й е в посока на земното 
ускорение. Формула 6 придобива вида:
    N - G = -ma   (10)
откъдето следва:
    N = G - ma = m(g - a)  (11)
При движение в посока на силата на тежестта η ˂ 1. Претоварването е в посока 
таз-глава и се нарича отрицателно. Кръвта се движи от краката към главата. Силата 
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на реакция на опората е по-малка от силата на тежестта. Човек се чувства по-лек, 
стомахът му се измества нагоре. Кръвното налягане в главата се увеличава. Това 
води до загуба на зрението – червена пелена, главоболие и загуба на съзнанието. 
Ако ускорението на ракетата е равно на земното ускорение реакцията на опората 
N = 0. Космонавтът е в състояние на безтегловност. На човек му се струва, че плува 
в пространството. Състоянието на безтегловност води до загуба на тренираност и 
намаляване на работоспособността, намаляване на мускулната маса, 
деминерализация на костите и други негативни последици.[5] Прешлените се 
разширяват. Човешкият ръст се увеличава. За избягване на негативните 
последствия се провеждат специални физически упражнения, използват се 
претоварващи костюми за натоварване на мускулите. 
В нормални условия хидростатичното налягане на кръвта в горната част на тялото 
е по-ниско, отколкото в долната. При безтегловност то е еднакво в цялото тяло и в 
горната част на главата е по-високо от обичайното. Това води до усещане за тежест 
в главата и поява на оток на лицето. 

Заключение
Клубът по космическа медицина ни дава възможност да се запознаем с проблемите, 
съпътстващи суборбиталните космически полети, базирайки се на знанията си по 
физика, математика, биология и физиология и другите медицински науки, които 
изучаваме, да направим по-задълбочен интегрален анализ на физиологичните и 
патофизиологичните процеси в човешкия организъм по време на полет. 
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МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ – НЯКОИ АСПЕКТИ 
НА ПОДГОТОВКАТА И ОФОРМЯНЕТО 

НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

Елена Халова, Сашка Александрова, Невена Кожухарова
Факултет Приложна математика и информатика, ТУ-София

Използването на информационни технологии издига на качествено ново равнище 
представянето презентации на конференции, семинари, лекции и различни 
фирмени събития. За оптимално организиране на презентациите с използване на 
мултимедийни технологии се изисква, първо, да се познават възможностите, които 
те предоставят и второ, умения за рационалното им използване [1-3]. Това изисква 
време и усилие при подготовката на презентациите с мултимедийни технологии, 
например с PowerPoint, както и непрекъснато им усъвършенстване. Въпреки 
всичко, резултатите са показателни. Тези технологии на представяне на 
информационното съдържание са широко разпространени при презентации  на 
лекционни курсове, конференции и фирмени представяния. Те предизвикват 
повишен интерес и позволяват да се задържа вниманието и активността на 
аудиторията по време на презентациите и лекциите. 

Презентациите с PowerPoint предоставят на лектора широки възможности, които 
не съществуват при класическите начини на устно представяне. Използването на 
анимации, видео и филмов материал за илюстриране на дадени физични явления 
и процеси, които по никакъв друг начин не могат да бъдат „вкарани” в лекционната 
зала, позволява да се привлече вниманието и да се поддържа интереса на 
аудиторията. Могат да се изброят и редица други предимства на лекциите с Power-
Point в преподаването на курса по физика [4].

Въпреки всички достойнства мултимедийното представяне крие и определени 
трудности, свързани с необходимостта от коренна промяна на подхода при 
подготовката и провеждането на презентациите [5]. Така например, опитът 
показва, че цялостно представяне информацията на един слайд е неефективно и 
дори погрешно, т.к. могат да се отделят основните моменти от детайлите. 

При подготовката на лекционния материал представян със съвременни 
технически средства, като лаптоп и мултимедиен проектор е наложително да 
се спазват някои основни изисквания към информационното съдържание на 
лекциите.
В настоящия доклад ще се спрем на някои въпроси относно информационното 
съдържание на лекциите.

Придържане към основните моменти на представяния материал. Слайдовете 
не трябва да са ненужно усложнени, претрупани или пълни с онова, което Едуард 
Тафт [6] нарича „графичен боклук”. Например логото ви, инициалите или 
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атрактивен фон са от значение при представяне на конференции или фирмени 
събития, но не е подходящо пред студентска аудитория. При студентите те отвличат 
вниманието, възпрепятстват по-доброто разбиране и усвояване на лекционния 
материал. За предпочитане е да се избягват ненужни графики или твърде подробен 
текст. Колкото по-малко неща са поставени върху слайдовете, толкова по-мощно 
ще бъде визуалното послание, което се отправя към аудиторията.

Ограничаване до минимум количеството булети и текст. Слайдовете трябва да 
съдържат възможно най-малко булети и текст, а дори могат изобщо да не съдържат 
текст. Булетите са за предпочитане пред подробен текст (фиг. 1). Смисълът не е да 
заместят презентатора или да го направят ненужен, а да улеснят присъстващите 
при проследяването на изложението и воденето на записки.

Изборът на темите правят самите 
студенти в зависимост от собствените 
си интереси или със съдействие на 
преподавателите. 
Например от историята на физиката и 
физичните открития, теми като: 
„Физиката и техническата рево-люция в 
ХХ в.”, „Силициевата долина – история 
и настояще”, „Физиката през 1909..1959 
.. 2009 .. 2059 г.” и др.

Историята на физиката и физичните 
открития 

♦ „Физиката и техническата 
революция в ХХ в.”
♦ „Силициевата долина – история 
и настояще”, 
♦ „Физиката през 1909 .. 1959 2009 
.. 2059 г.” и др. 

Ограничаване преходите и анимациите. Преходите между слайдовете и 
анимациите в PowerPoint трябва да се използват пестеливо и по предназначение. 
Анимациите да се прилагат само там, където е необходимо представяне на процес 
или явление в развитие (фиг. 2).
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фиг. 1. Слайдове с подробен текст и с булети

фиг. 2. Статично изображение на изотермен процес



Използване на висококачествени фотоси. Необходимо е използването на 
висококачествени снимки и графики с висока резолюция, за постигане на 
подходяща яркост и контрастност при представянето им върху слайда. 

Използване на подходящи графики и таблици. Един от методите да се намали 
до минимум информационното съдържание върху слайдовете е то да се представи 
в графичен вид. При използване на кръгови диаграми, информацията се представя 
в проценти с ограничаване на сектори до 4-6, като на най-важната информация се 
акцентира с контрастен цвят или изпъкналост. При представяне на промени в 
количествените показатели с течение на времето се използват графики с вертикални 
или хоризонтални стълбове (около 4-8 на брой). Препоръчително е линейните 
графики да се използват с цел да се демонстрира тенденцията в развитието на 
дадено явление, теория или раздел. Какъвто и да е вида на графиките, не бива да 
са повече от 2 на един слайд и то ако е необходимо сравняване на информационното 
съдържание представено в тях. 

Умело използване на цветовете. Ролята на правилно подбраните цветове на една 
лекция с PowerPoint е огромна. Правилният цвят съдейства да се убеди и мотивира 
аудиторията, да повиши интереса и увеличи степента на разбиране и запаметяване 
на информационното съдържание на дадена презентация. Малко познания от 
теорията на цветовете ще е от голяма полза за лекторите при подготовката на 
дадена лекция с PowerPoint. Съгласно теорията на цветовете, те се делят на студени 
(като синьо и зелено) и топли (като оранжево и червено). Най-подходящи за 
фонове са студените цветове, тъй като те ще намалят акцента върху фона, 
създавайки илюзията, че „отдалечават” фона. Топлите цветове обикновено са най-
подходящи за обекти, върху които се акцентира, например определение на дадена 
физична величина или закон, тъй като те създават илюзията, че „идват” към нас. 

Важен момент е съчетаването на фона и съдържанието на даден слайд. Например 
син фон и червен текст затруднява аудиторията да възприеме съдържанието на 
слайда.

Подбора на цветове използвани в конкретна презентация зависи и от помещението, 
в което ще се извършва представянето. При осветени или полуосветени лекционни 
зали (което е силно препоръчително), препоръчителен е бял фон с черен или тъмен 
текст, докато при затъмнено помещение (например в голяма лекционна зала), 
тогава тъмен фон (тъмно синьо, сиво и др.) с бял или светъл и ярък текст ще 
повиши степента на усвояване на лекционния материал.

Избор на подходящи шрифтове. Макар и не пряко шрифтовете комуникират и 
влияят на възприемането, което е основание да се избират внимателно. 
Препоръчително е използването на един и същи шрифт (например Ariel) в хода на 
една презентация и не повече от 2 разновидности на шрифта (например Arial Italic 
и Arial Bold). Познанията за разликата между серифни шрифтове (например Times 
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New Roman) и несерифни шрифтове (Helvetica или Arial) е от съществено значение 
за лектора. Серифните шрифтове се използват в материали, пълни с много текст, и 
са лесни за четене при по-малки размери на буквите, докато при проектиране на 
презентацията на екран тези шрифтове се открояват по-слабо. 

Обикновено най-подходящи за лекциите с PowerPoint са несерифните шрифтове, 
например Arial Black, Arial и др., като препоръчително е да се избягва масово 
разпространения Helvetica. Може да се използва и шрифт Gill Sans, който е нещо 
средно между серифен и несерифен шрифт и има професионален и в същото 
време – релаксиращ вид. Все пак избора на даден шрифт е решение на лектора, но 
задължително е той да се чете от дъното на залата за да не се затормозява 
визуалното възприятие на презентационния  материал (Фиг. 3). Подходящ размер 
на използваните шрифтове е 22-26 пункта, а за заглавия и значително по-голям. 
При разнородна по възраст аудитория, например при конференции и семинари, за 
определяне големината на използваните шрифтове се прилага следния алгоритъм: 
възрастта на най-възрастния от бъдещите слушатели разделена на две. Това е 
оптималният шрифт.

Избор на подходящ 
шрифт

„Какъв е инерчния момент 
на тяло спрямо произволна 
ос?“
 

„Какъв е инерчния момент на 
тяло спрямо произволна ос?“

                                                       а)

Избор на подходящ размер на 
букви

Def. изотермен процес – процес, 
който протича при постоянна 
температура 
Т = const 

Def. изотермен процес – процес, 
който протича при постоянна 
температура 
Т = const 
                                                        б)

Използване видео и аудио материали. Положителен ефект ще произведе и 
използването на такива материали в подходящ обем и когато случаят позволява. 
Използването на видео клипове с цел да се посочат конкретни примери увеличава 
когнитивният процес, което е и естествения начин, по който се възприема 
информацията. Употребата на видео клип ще илюстрира по-добре дискутирания 
материал и ще промени ритъма на презентацията, което ще доведе до повишаване 
на интереса на аудиторията.

При презентации с PowerPoint е полезно използването и на аудио клипове, но е 
препоръчително да се избягват евтините звукови ефекти, включени в PowerPoint 
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фиг. 3. а) Избор на подходящ шрифт ( Arial, Times New Roman) и 
б) размер на букви (Arial 24, 18)



пакета, като особено ненужни са при преход между отделните слайдове. 
Използването на ненужни звукови ефекти е сигурен показател за намаляване на 
сериозността и значимостта на представяния материал.

Необходимост от време за подреждане на слайдовете. Съгласно Принципа на 
Сегментацията [7] в мултимедийната теория за учене, аудиторията разбира и 
усвоява по-добре, когато информацията се представя на малки порции (сегменти). 
Това изисква правилно подреждане на отделните сегменти (слайдове). В режим 
Slide Sorter View може да се прецените дали не е по-добре определен слайд да се 
разбие на, да речем, 2-3 слайда, така че лекцията да стане по-естествена и логична. 
В този режим може да се забележат някои трудно уловими детайли на цялостното 
представяне. Възможно е да се установи,че информацията е твърде подробна и 
част от нея може да се елиминира, за да се увеличи визуалната яснота и за да се 
подобри комуникацията. 

Позиция на лектора спрямо екрана. Съществуват няколко възможности за 
разположение на лектора. Като правило лекторът стои вдясно на екрана, когато 
акцентът е върху слайдовете, а не върху лектора. Тогава вниманието на аудиторията 
е насочено към слайдовете, т.е. към информационното съдържание на лекцията, а 
не към лектора. Тази позиция е препоръчителна в случаи, при които обемът на 
информация действително е съществен, налице е строга логическа 
последователност в слайдовете и това изисква висока концентрация. При тази 
позиция на лектора изпъква информационното съдържание на слайда и 
същевременно се чува от лектора, с идеята, че така ще се възприеме по-добре. 
Задължително условие е лекторът да не чете текста от слайдовете, т.к. резултатът 
е негативен и между лектора и аудиторията няма синхрон. 

Лекторът може да стои и отляво на екрана, когато иска самият той да е акцент, а не 
слайдовете му, за да акцентира или обобщи важните моменти, дори ако е 
необходимо да повтори най-същественото. 

Не се препоръчва лекторът да се движени непрекъснатото, защото неволно 
затруднява видимостта на аудиторията към слайдовете, както и обърква 
аудиторията, тъй като в един определен момент е поставена пред избора да следи 
блуждаещия лектор или слайдовете. Лекторът би могъл да се движи само в 
случаите, когато разказва например историята на някое научно откритие, 
биографията на виден учен или когато дава пример, т.е. в случаите, когато 
слайдовете са на пауза и временно не се сменят на екрана.

Тук е мястото, да се обърне внимание на основното правило, а именно, никога 
лекторът да не обръща гръб към аудиторията и особено да чете текста дума по 
дума от слайдовете.

В заключение представените препоръки имат за цел да улеснят и подпомогнат 
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лекторите при подготовката и представянето на лекции и доклади на конференции, 
фирмени събития и пред ученическа и студентска аудитория. Информационното 
съдържание на слайдовете и организирането им, подходящо цветово съчетание 
между фон и текст, използваните шрифтове, както и положението на презентатора 
са важни аспекти при мултимедийно представяне, които подпомагат по-добрата 
комуникация с аудиторията и по-високата ефективност на възприятие.
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ВЛИЯНИЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО НА БЕЗЖИЧНИТЕ 
УСТРОЙСТВА ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Йордан Иванов, НВУниверситет “Васил Левски”, Велико Търново

1. Въведение. 
Развитието на информационните и комуникационните технологии, доведе до 
създаване на богато разнообразие от разпростаняващи се електромагнитни вълни. 
Последните са нейонизиращи лъчения, при които hf < ∆Emin, (енергия на най-
слабите молекулни връзки, hf ≈ 10 eV - минимална енергия на кванта, която 
предизвика йонизация), не се наблюдават директни йонизационни ефекти. За 
живите организми то е нов елемент в заобикалящата ни среда, непознат досега. Те 
не са били подложени на въздействието на такива честоти. Настоящата статия е 
обзорен поглед в насока на влиянието на нейонизиращото лъчение върху нас. 
Разгледани са в рамките на предоставения обем въздействието върху човека и 
органите му излъчването на безжичните устройства, а също така и влиянието 
върху децата, засегнати са основни хигиенни норми. 

2. Нейонизиращо лъчение 
Използването на безжични устройства води до увеличаване на изкуствено 
създадената радиация: 1G мрежи – честоти 150MHz и повече, 2G мрежи – честота 
450 MHz, 3G мрежи – от 1.5 до 2.8 GHz, 4G мрежи – от 2 до 8 GHz, лаптоп – 
честоти от 1000 MHz до 3600 MHz, Wi-Fi около 2450 MHz, Tablet PC около 2.4 
GHz, Bluetooth устройства – 2.4 GHz, а също и по-високи честоти. Wi-Fi е безжична 
мрежа, включваща поне една Wi-Fi антена, свързана с интернет и съвкупност от 
други безжични устройства, които комуникират безжично с Wi-Fi антената. 

Плътността на потока на мощността S (SAR – Specific Absorption Rate) в дадена 
посока през единица площ е количестото енергия, поглъщана от човешкото тяло, 
изложено на облъчване от радиочестотна електромагнитна енергия – специфичен 
коефициент на поглъщане на ЕМ енергия. Тя е количеството енергия, погълната от 
обем тъкан (от човешкото тяло). Измерва се във W/kg или mW/g – дозиметрия на 
нейонизиращите лъчения. Изчислява се чрез израза: 

         (1)

където:
σ – специфична електрическа проводимост на тъканите на човек за определена 
честота на изследване (S/m);
E – интензитет на електричното поле (V/m);
ρ – средна плътност на тъканите за определената честота (kg/m);
S – абсорбираната енергия (W/kg). Освен това се дефинира величината специ-
фична абсорбирана мощност, която отчита тъканта, в която  попада сигнала [1 – 3].
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ρσ 2ES =



SAR се изследва чрез измерване на погълнатата енергия в човешкото тяло на живи 
хора. При подобни измервания се определят предимно повърхнинни ефекти върху 
тялото на човек. Освен това се използват и биологично еквивалентни фантоми (на 
глава, ръка и др.). Измерва се локалното електрично поле Elocal с помощта на 
сензори във вътрешността на фантома или ло¬кал¬ното изменение на 
температурата dT/dt с  помощта на миниатюрни тер¬мич¬ни датчици. Друга 
възможност за определяне на SAR е измерване чрез модели на човешки тъкани и 
органи чрез компютърни симулации (https://www.remcom.com/biomedical-applica-
tions и др.). Симулира се разпределението на специфичната абсорбирана мощност 
с помощта на електромагнитни симулатори. Трудността се състои в 
предварителното познаване на явленията, заложени в използваният софтуер. В 
основата на този анализ са уравненията на Максуел. Използват се модели и 
техники, валидни за определени честотни диапазони и други параметри с 
определена точност. Комбинации от тях се прилагат за получаване на SAR като 
функция на честотата и времето. Основен метод за симулация на количеството 
абсорбирани микровълнови лъчевия от тъканите е методът на крайните разлики 
във времевата област (FDTD – finite-difference, time-domain).

3. Хигиенни норми на нейонизиращото лъчение 
При работа на няколко излъчвателя, работещи в различни честотни обхвати в 
границите на населените територии в България е в сила условието [4]:

         (2)

където:
Е1, Е2,......Еn са интензитетите на електрическото поле, създавани от отделните 
излъчватели в различни честотни обхвати или сумарните интензитети на 
излъчватели от един и същ честотен обхват при честота на излъчване под 0,3 GHz; 
ЕН1, ЕН2,......ЕНn – пределно допустимите нива за съответния обхват; Sсум. е 
сумарната плътност на мощността на излъчвателите с работна честота над 0,3 
GHz. Това условие е най-вече в сила за градските среди, където съществуват 
множество излъчватели над 0,3 GHz. 
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В таблица 1 са дадени пределно 
допустими нива на напрегнатостта и на 
плътността на енергийния поток на 
електромагнитни полета (ЕМП) в 
населена територия в България съгласно 
[4]:
Пределно допустимите норми са 
честотно-зависими. За стойности над 
300 MHz, дължините на вълните са под 
1 m, сравними с размерите на човек и 
органите му, съответно и въздействието 
върху тях е по-значително. 

№ Честотния обхват, 
в който работи 
излъчвателят

Пределно 
допустимо 

ниво
1. от 30 до 300 kHz 25 V/m
2. от 0,3 до 3 MHz 15 V/m
3. от 3 до 30 MHz 10 V/m
4. от 30 до 300 MHz 3 V/m
5. от 0,3 до 30 GHz 10 µW/cm



предпазване на човека от топлинните ефекти под действие на микровълни 
(прегряване на тялото с над 1ОС). В повечето от държавите хигиенните норми са 
определени само на базата на топлин¬ния механизъм. USA FCC (Federal Commu-
nication Commission - www.fcc.gov), IEEE C95 (www.ieee.org), Canada Safety Code 
6 (www.hc-sc.gc.ca/rpb), ICNIRP Reference Levels 1998 (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection - www.icnirp.org), World Healt Organization (www.
who.int/en/) и др. организации определят пределно до¬пустими норми. В някои 
страни има честотно-зависими норми (България), затова изискванията за пределно 
допустимите норми са по-високи.

4. Влияние на безжичните устройства (Wi-Fi) върху организма на човека
Безжичните устройства се използват от много хора за Интернет и телекомуникации. 
Те излъчват вредни лъчения, които причиняват мъжко безплодие, риск от аборт, 
мозъчен тумор, слухови увреждания, влияние върху плода и имунната система, 
ефекти върху очите, болести на Паркинсон и на Алцхаймер, сърдечни заболявания, 
астма, безсъние, левкемия, високо кръвно налягане и др. Тези излъчвания силно 
засягат и други различни части на човешкото тяло и са причина за умора, 
нарушение на съня, главоболие и т.н. Мобилните телефони според лекарите в [9] 
са най-ефективно въздействащите устройства – 96%, Bluetooth устройства – 32%, 
лаптопи  – 54%, таблети – 14% и безжичните рутери – 20%. В [9 – 14] са изследвани 
три основни заболявания, мозъчен тумор,  мъжко безплодие и слухови увреждания.

При използването на мобилен телефон близо до ухото, електромагнитната вълна 
(ЕМВ) прониква в човешкия мозък около 4 до 6 см. Ако той се ползва един час на 
ден и повече близко до ухото (съответно мозъка) за около 10 години, се повишава 
рискът от тумор в мозъка. Въздействието на ЕМВ е по-фективно върху мозъците 
на децата, отколкото възрастните, тъй като органите на младите хора са в процес 
на развитие, клетките им се делят по-интензивно, имат по-тънък череп и мозък. 
ЕМВ прониква при тях по-дълбоко в мозъка, поради по-малкият размер [9, 10, 12, 15]. 

Мобилните телефони обикновено са много близо до областта на слабините, до 
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В следващата таблица 2 са дадени стой-
ностите на хигиенно-защитните дози на 
България и други страни [2 – 8] за от 0,3 
до 30 GHz (сравни с Таблица 1). 
Показателно е, че в България те са много 
ниски в сравнение със САЩ и Евро-
пейският съюз, като в САЩ са 1mW/cm2. 

Приетите в света хигиенно-защитни 
норми за облъчване на хора с 
нейонизиращо лъчение в Западна Европа 
и САЩ се основават само на осигуреното

№ Държава Пределно 
допустимо ниво, 

[mW/cm2

1. България 0,01

2. САЩ 1

3. Русия 0,01

4. Европейски съюз 1

5. Япония 0,02

6. Китай 0,02

7. Австралия 0,02



тестисите, често са в джоба на панталоните. Електромагнитните вълни на 
телефоните имат вредно въздействие върху мъжките полови органи и 
сперматозоиди. Тези лъчения могат да причиняват промени във формите, 
намаляване на подвижността и броя на сперматозоидите, да променят структурата 
и функцията на тестисите и да доведе до намаляване на мъжката плодовитост. 
Лейдиговите клетки (които произвеждат тестотерон) и семенните каналчета се 
увреждат от излъчвания на мобилните телефони, което води до фрагментация и 
увреждане на ДНК на сперматозоидите. Използвалите мобилни телефони мъже 
показват намалена подвижност на сперматозоидите [9, 10, 12]. 

ЕМВ прчиняват увреждане на слуха при продължителна употреба на мобилен 
телефон. Радиацията се абсорбира от вътрешното ухо и кожата наоколо, което 
води до неговото увреждане. Употребата на мобилен телефон за четири или повече 
години средно 30 минути и повече на ден е вредно за функцията на слуха. Освен 
това директното подаване на аудио-сигнали към ухото продължително време, 
също влияе вредно на слуховия орган. Използването на мобилния телефон всеки 
ден от 2 до 3 часа води до риск от частична глухота в продължение на 3 до 5 години 
[9, 10, 12, 14].  

Причината за заболяванията вследствие използване на безжични устройства 
според лекарите [9] са мозъчен тумор 84%, мъжки безплодие 36%, болести на 
сърцето 46%, ефект върху плода 20%, слухова функция на ухото 82%, болестта на 
Алцхаймер 10% и на Паркинсон 2%.  Заболяванията мозъчен тумор, мъжко 
безплодие и на ухото вследствие използване на безжични устройства 
диференцирано от мобилен телефон, лаптоп, таблет, Bluetooth устройство, 
безжичен рутер, безжични слушалки, Wi-Fi и клетъчни станции са дадени на 
Таблица 3 [9].
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         Таблица 3

Заболяване
Безжично устройство

Мобилен 
телефон

Лаптоп Таблет Blue-
tooth

Безжичен 
рутер

Безжични 
слушалки

Wi-Fi Клетъчни 
станции

Мозъчен 
тумор

76% 8% 2% 2% 10% 30% 4% 4%

Безплодие 
на мъжа

36% 68% 4% 0% 2% 0% 2% 2%

На ухото 92% 0% 0% 6% 0% 52% 0% 0%
Когато се използва безжичен компютър или лаптоп, се говори с мобилен телефон 
до ухото или дори се носи приглушен телефон в джоба, радиацията прониква в 
главата и тялото. Безжичните устройства винаги излъчват радиация, дори когато 
не са активно в употреба. Точките за безжичен интернет, инсталирани в класните 
стаи и зали увеличават облъчването. Радиационните емисии от мобилните 
телефони в комбинация с емисиите от всяко от другите безжични устройства 
създават кумулативна дневна експозиция за присъстващите в сградата.



5. Влияние на безжичните устройства (Wi-Fi) върху организма на децата 
Мозъчната тъкан на децата абсорбира около два пъти повече радиация от 
безжичните устройства в сравнение с мозъчната тъкан на възрастните. 
Хипоталамуса на децата абсорбира 1,6 – 3,1 пъти повече от на възрастен човек, 
малкият мозък абсорбира 2,5 пъти повече, костният мозък – 10 пъти повече 
радиация отколкото при възрастните, детските очи също абсорбират повече от 
тези на възрастните [15, 16].
 
Съгласно международната агенция за изследване на рака (IARC) на Световната 
здравна организация (СЗО) излъчвана радиация от безжичните устройства е клас 
2В (възможен) канцероген [2, 3]. Децата са изложени на по-голям риск от 
експозицията, отколкото възрастните, като колкото по-малки са децата, толкова 
по-висок е рискът.

Организацията на обединените педагози в Сан Франциско прие резолюция за 
по-безопасни технологии, намаляване на експозициите в училищата до възможно 
най-малко източници и ниски нива на емисии. Асоциацията на педагозите в Ню 
Джърси публикува препоръки „Намаляване на рисковете за здравето от електронни 
устройства“, препоръчващо използването на кабели (а не безжична връзка) за 
свързване на устройства и използване на кабелни телефони. Организацията на 
учителите в средните училища в Онтарио призова за мораториум върху Wi-Fi. 
Канадската федерация на учителите и английската католическа учителска 
асоциация на Онтарио препоръчва да се избягват и намаляват емисиите от 
безжичните устройства. Обединената федерация на учителите в Ню Йорк е 
публикувала препоръки „Намаляване на експозицията” и брошура  за бременни 
жени  [12, 15, 16].

В [16] са дадени множество писма на лекари-изследователи и организации на 
лекари в областта на влиянието на емисиите на безжичните устройства върху 
здравето на човека до образователни организации с препоръки за редуциране 
влиянието на облъчването от WiFi лъчения върху ученици, студенти и работещите 
в образователните институции.

При използване на мобилен телефон, паротидната слюнчена жлеза (parotid salivary 
gland, най-голямата слюнчена жлеза) е непосредствено под ухото. На фиг. 1 [15] е 
дадено развитието на рак на жлезата в Израел с годините. На фигурата се виждат 
също и разви¬тието на рак на подче¬люс¬тната слюнчена жлеза (Submandibular 
salivary gland) и подезичната слюнчена жле¬за (sublmgual salivary gland), които са 
далеч от мястото, където се поставя телефонът.

Експозицията на човешки сперматозоиди към безжичен Интернет намалява 
подвиж¬ността и индуцира ДНК фраг¬ментация чрез нетоплинни ефекти. 
Използването на мо¬билни телефони намалява качеството на спермата при мъжете 
чрез намаляване на броя на сперматозоидите, подвижността, жизнеспособността
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фиг. 1

и нормалната морфология. Параметрите за намаляване на сперматозоидите 
зависят от продължителността на ежедневното излагане на клетъчни телефони. 
Мозъчните тумори, рак на белите дробове и други тумори, имат средно дълги 
латентни времена – години и десетилетия. Тоест, може да се появят няколко 
десетилетия преди да се диагностицират тумори, предизвикани от настоящите 
експозиции. Наблюдава се увеличаване на мозъчен рак в Съединените щати, 
Дания, Австралия. От друга страна се продават „детски играчки” за бебета и малки 
деца основани на iPad, таблети, лаптопи, телефони и др. бежични устройства, но 
това всъщност не са детски играчки, а радиопредаватели. Облъчването с ЕМВ в 
областта на безжичните радиовръзки води до цифрова деменция (неврологично 
заболяване, което се отличава с влошаване на умствените способности, нарушена 
концентрация и др.). В някои държави вече има кампании за запознаване на 
населението с опасностите от мобилните телефони и мерки за намаляване на 
въздействието върху децата, премахване на рекламите на безжични устройства в 
детски предавания и др. като: Турция, Австралия, Белгия, Франция.

6. Препоръки за използване на безжични устройства 
Всички безжични устройства като мобилни телефони, безжичен стационарен 
телефон, таблети и други които работят с Wi-Fi или Bluetooth излъчват и приемат 
електромагнитно излъчване на радиочестота. Все по-голям брой научни 
изследвания свързват радиацията от безжичните устройства със сериозни 
последици за здравето – проблеми с паметта и съня, главоболие, рак и увреждане 
на репродуктивните органи, развитието на мозъка и ДНК. Радиацията прониква 
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по-дълбоко в мозъка на децата благодарение на по-тънките им черепи. Мозъкът и 
имунната им система все още се развиват, затова те са по-уязвими към ефектите на 
облъчване с RFR [17, 18].
 
Американската академия по педиатрия, Виенската медицинска асоциация и 
Медицинския център в Атина издават препоръки за намаляване на облъчването от 
мобилните телефони. Франция, Кипър и Израел са забранили безжичната връзка в 
класните стаи с малки деца. Настоятелно се препоръчват кабелни връзки в 
класните стаи, за да се елиминират ненужните безжични радиационни експозиции 
[17, 18].

Препоръки [9, 13, 14, 16, 17, 18]
• Да не се поставя мобилния телефон в джобовете на панталон или риза.
• Да не използва мобилният телефон продължително време: да се ползва по 

около 5-6 минути, но общо за деня по-малко от час.
• Да се избягва продължителен разговор, да се използват слушалки за 

продължителен разговор или режим високоговорител.
• Да се избягва използването на безжични устройства като мобилен телефон, 

лаптоп, таблет, безжична клавиатура, мишка и др.
• Да не се поставя лаптопа на коленете, включително когато е свързан с Wi-Fi, 

т.к. е вреден за сперматозоидите, за плода, а също и вътрешните органи в 
стомашната област. Бременните жени е необходимо да избягват използването 
на безжични устройства.

• Да не се използват безжични устройства в учебни заведения или поне да се 
минимизират, тъй като е вредно за децата, да се ползват кабелни връзки.

• Всеки човек трябва да се запознае за последиците от безжичните излъчвания 
върху човешкото тяло. 

• Да се избягва монтирането на базови станции за мобилни телефони в 
населени места и ако вече са инсталирани, да се отстранят за да се премахне 
ефекта от излъчванията върху хората от излъчванията. Правителствата е 
необходимо да предприемат действия в тази насока.

Американската академия по педиатрии препоръчва [17, 18]:
• Използване на текстови съобщения, използване на мобилни телефони в 

режим на високоговорител.
• Разговорите на мобилните телефони да са кратки и съществени.
• По време на разговор, мобилният телефон да е на поне 2-3 см от главата. 
• Да не се носи мобилният телефон близко до тялото. Производителите на 

мобилни телефони не могат да гарантират, че количеството на погълнатото 
облъчване е безопасно ниско.

• Препоръчително е, да се гледа филм на устройството в режим на самолет, 
като предварително се изтегли, за да се избегне ненужното облъчване.

• Да се минимизират обаждания в коли, асансьори, влакове, автобуси и други 
затворени помещения съдържащи метал. Мобилният телефон работи 
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по-интензивно и повишава нивото на мощност, за да получи сигнал през 
метал.

• Да се забрани използването на мобилни телефони и други лични електронни 
устройства в учебните помещения.

За понижаване на облъчването в училищата се препоръчва [17, 18]:
• Инсталиране на кабелна локална мрежа (LAN) за достъп до интернет в 

цялото училище.
• Осигуряване на кабелни мрежови връзки за настолни компютри, лаптопи, 

таблети и други ползващи безжична връзка.
• Безжичните предаватели да се деактивират.
• Инсталиране на леснодостъпни жични телефони за използване от учители и 

ученици.
• Да се забрани използването на телефони работещи на 2.4 GHz WiFi честоти и 

по-високи.

6. Заключение
Рискът за децата и юношите от експозиция на излъчващи устройства с микровълни 
е значителен. За възрастните рискът е по-малък, но също реален.
1. Децата абсорбират по-голямо количество микровълнова радиация (MWR) в 
сравнение с възрастните, 
2. Опасността от микровълни е клас 2B (възможен) канцероген. 
3. Ембрионите са още по-уязвими от децата. Затова бременните жени трябва да 
избягват излагането на микровълново лъчение. 
4. Младите момичета и жените не трябва да поставят мобилни телефони в сутиени 
или близко до гърдите. 
6. Безжичните устройства са радиопредаватели, а не играчки, не са за деца. 
7. Всеки трябва да се запознае за последиците от излъчвания върху човешкото 
тяло от безжичните устройства. 
8. Възможните облъчвания в зависимост от експозицията могат да са неадекватни, 
занижени и следва да бъдат пре¬разгледани, така че да са адекватни.
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ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В РАЗРАБОТВАНЕТО
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО 

„КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА“

Йорданка Енева1, Веселка Радева2,3, 
1Медицинска академия, Варна

2Планетариум, 3Висше военно морско училище, Варна

Въведение
В проектното обучение по физика в българските университети все по-голямо 
приложение намира интегрирания подход. Интегрирано проектно обучение и 
спецификата на физични и медицински знания, тяхната взаимна връзка при 
изясняване на редица процеси във физиологията на човешкия организъм дават 
много добри резултати. Голям интерес сред студентите от Медицински университет 
„Прoф. д-р Параскев Стоянов“ и военните медици от Военноморско училище 
„Никола Вапцаров“ във Варна будят теми свързани с Космическа медицина.

Университетските проекти по космическа медицина обхващат обстойно 
разглеждане на много физични и биологични процеси и явления. Разработването 
им изисква задълбочено познаване на физичните закономерности, тяхното 
анализиране и използване за обясняване на физиологични процеси и промени в 
човешкия организъм, които настъпват при продължително въздействие на някои 
физични фактори. Интегративните тенденции и процеси играят ролята на 
свързващо звено между логиката на получените физични знания и нуждите на 
изучаваните учебни дисциплини по медицина.

Необходимостта от разработване на образователни проекти е свързана с факта, че 
студентите постъпили в университет нямат достатъчно знания по физика, 
получени от средното образование, за осмисляне и осъзнаване на физичните 
процеси, които те изучават. Повишените изисквания към образователния процес 
предполагат необходимостта от обогатяване системата на обучение с ефективни 
съвременни подходи за активно включване на студентите в учебно-познавателната 
дейност, трансфер на знания и практическо приложение, повишаване на 
резултатността от обучението. Интегралният подход е стратегия на мисленето и 
действията на човека, чрез която той изучава определени дисциплини и чрез 
получените знания, стимулира мисловните си процеси в съответствие с всеобщите 
закономерности на природната и обществена действителност. 

1. Проектното обучение и интегралния подход за обучение по Космическа 
медицина
В разработването на проекти по Космическа медицина се прилага интегралния 
подход. Интеграцията на научните знания е една от основните тенденции в 
съвременното развитие на науката. Тази интеграция се търси и в природни науки, 
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като физика, биология, химия. Интеграцията може да се разглежда „и като 
проблемно ориентирана познавателна активност, ...и като превръщане на теорията 
в практика, и като продуктивно мислене, ...и като йерархизирано обобщение 
(синтез), като ботаника, зоология, физиология ... = биология и т.н...“ [1]. 
Интеграцията на физично, биологично и химично знание се осъществява в 
рамките на едно и също умение. Включването и на математически знания 
осигурява възможност за изграждане на цялостен образ в съзнанието на студента 
за структури, явления и процеси. Така науката печели от пълното представяне на 
знанието, педагогиката – от реализирането на междупредметни връзки в рамките 
на един учебен час, а практиката – от ранно формиране на умения с възможност за 
приложение. 

Интегралният подход в образователния процес стимулира познавателната, 
емоционалната и волевата активност на учащите се в усвояване единството на 
света, развива тяхното логическо и образно мислене, мотивира ги към изучаване 
на различни учебни дисциплини, изгражда умения за ориентиране в огромния 
информационен поток. Той е средство за синтезиране на знанията на учащите се в 
убеждения и поведение, в качества на многостранно развита личност, способна да 
се развие в живота. При това се повишават учебно-познавателните резултати и 
ефективността на процеса на обучение като цяло.

Друга образователна технология, която се прилага е методът на проектите. Тази 
образователна технология е ориентирана не само към интеграцията на знания по 
физика и биология, а и към тяхната промяна и преобразуване в нови знания. 
Активното включване на студентите в реализирането на проекти по Космическа 
медицина им дава възможност да апробират нови подходи и методи за мислене, 
учене и действане. Фокусът е върху практическата дейност, изпълнена чрез екипна 
работа, която насърчава формирането на по-задълбочено, творческо и 
самостоятелно мислене. Проектно-базираното обучение с прилагане на 
интегралния подход включва прилагането на няколко технологии, включително 
компютърни програми и физически и медицински изследвания. По този начин се 
гарантира успешно разработване на проектите.

2.Университетски проекти по Космическата медицина – възможност за 
успешно прилагане на интегралния подход в обучението
Космическата медицина стъпва на вече съществуващата авиационна медицина. Тя 
включва методите за проверка и подготовка на космонавти, изследва въздействието 
на микрогравитацията върху физиологията на човека. Също така разработва 
утвърдени медицински изисквания за летателните технологии, подкрепя и се 
грижи за здравето на хората, желаещи да изследват космическото пространство. 
Развитието на космическата медицина започва с подготовката на първите 
космонавти. Изследванията и откритията, направени в тази област на науката 
могат да служат на хуманната медицина за лечение и профилактика на редица 
заболявания. Като пример може да се посочи методът на „сухата имерсия“. В 
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Русия този метод се използва успешно от екипа на проф. Борис Николаевич за 
борба с парализи и атрофии на мускулите на крайниците, както и подобряване 
състоянието на деца аутисти. Познаването на проблемите, и задачите на този 
раздел на космическата медицина е изключително ценен за студентите по 
медицина и тяхното развитие като бъдещи медици. В програмите на Медицински 
университет, Варна проблемите на космическата медицина не се изучават по 
учебен план, но познания в тази област могат да се получат чрез разработване на 
образователни проекти. Успешното обучение чрез проекти по космическа 
медицина изисква прилагането на интегрален подход. Използвайки знания, 
получени по математика, физика, химия, биология, география, информационни 
технологии, български език и литература, английски език, студентите трябва да 
получат нови знания по медицинска физика, биология, анатомия, физиология, 
патология, професионални заболявания и др. Съчетанието между интересните 
теми в областта на Космическата медицина, прилагането на интегрален подход в 
проектно обучение и добра физична база и голям екип от специалисти – 
консултанти позволяват постигането на много добри резултати. Студентите се 
научават да работят задълбочено по научно-изследователски теми, да разработват, 
анализират и обобщават физическа и медицинска информация, да работят в екип.

3. Примерна тема за проект по Космическа медицина с интегрален подход 
Изготвянето на образователен проект по Космическа медицина е свързано с 
поставяне на определена тема по която студентите да работят. Избора на общата 
работна тема се избира от преподавателя. Студентите работят в екипи от 2 до 5 
човека, като си избират лидер на екипа, който да планира съответната работа и 
организира дейността на групата.

Една от интересните теми за работа е „Декомпресионни смущения по време на 
полет и влиянието им върху организма“ Разработване на образователни проекти 
свързани с темата изисква студентите да са запознати със слоевете на земната 
атмосфера, които студентите имат от училищния курс по география – осми клас и 
курса на обучение по медицинска физика. Необходимо е да познават техните 
физични характеристики – плътност, налягане, температура, влажност на въздуха, 
газов състав, парциално налягане на различните газове, движение на въздушните 
маси, светлинни явления настъпващи в атмосферните слоеве, радиоактивност, 
процеси настъпващи под въздействие на слънчевата радиация и др. 

Познаването на газовия състав на различните слоеве и парциалното налягане на 
видовете газове в тях е тясно свързана с физиологията на дишане, изучавано в 
курса на обучение по медицинска физика, биофизика и физиология в Медицински 
университет. Знанията, които получават при разработване на проекта подпомага 
обучението им по тези дисциплини. Пилотираните космически полети се 
извършват над 65-75 km над Земята. Според международната авиационна 
федерация полети над 100 km се смятат за космически. На такава височина 
атмосферното налягане е много ниско, съответно и парциалното налягане на 
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кислорода също. Възможна практическа задача да се изчисли налягането на 
различни височини въз основа на барометричната формула, да се представи в 
графичен и табличен вид. Човешкия организъм е система обменяща газове. 
Газовата обмяна в организма е непрекъсната дифузия на кислород и въглероден 
двуокис през стените на алвеолите и капилярите. За осъзнаването на този процес 
са необходими знания за процеса дифузия и дифузия през мембрана, които 
получават по биофизика. В рамките на образователния проект те ги повишават 
усвоят практическото приложение на закона на Далтон – парциалното налягане на 
даден газ в газова смес заемаща определен обем, е налягането, което този газ би 
имал при същата температура, ако сам заема този обем. 

   Pгаз = Patm.% съдържание на газ   (1)

След като изчислят налягането, могат да определят и парциалното налягане на 
газовете съдържащи се в атмосферата на различна височина.

В алвеолите газовата смес е при нормална температура на тялото – 36,6°С, 
налягане равно на атмосферното и въздуха е наситен с водни пари чието парциално 
налягане е 6,3kPa (47mmHg). [2] При промяна на атмосферното налягане се 
променя и налягането на газ в алвеолите: 
  Pгаз в алв = (Patm - 47 mmHg).% съдържание на газ  (2) 
Съдържанието на кислород при различни височини е различно и при евентуална 
декомпресия последствията за организма зависят от височината на която се намира 
летателното средство.

Човешкият организъм е особено чувствителен към ниско парциално налягане на 
кислород. При понижено парциално налягане на кислорода възникват смущения в 
човешкия организъм наречени височинна болест или хипоксия. Признаци на това 
състояние са обща отпадналост, трудно съсредоточаване на вниманието, забавено 
протичане на мисловните процеси, неправилно оценяване на обстановката, 
снижаване на работоспособността, нарушаване на координацията на движенията, 
понякога се наблюдава еуфория – състояние на повишено настроение и 
самочувствие, наподобяващо леко опиянение. И в двата случая - състояние на 
еуфория или понижено самочувствие е възможно загуба на съзнание. [2] Проявите 
на хипоксия и видовете хипоксии по задълбочено се изучават по физиология, 
патофизиология, професионални заболявания. Теми като „Хипоксията - рисков 
фактор при декомпресия на летателното средство?“ или „Причини за проява на 
остра екзогенна хипоксична хипоксия при височинна болест“, „Видове хипоксия 
при космически или суборбитален полет“, „Циркулаторна хипоксия“, дават 
възможност за много задълбочено запознаване и затвърждаване на знанията. 

При дишане човек поема въздух, който съдържа кислород, въглероден двуокис, 
азот и други газове. Попаднали в организма, те се разтварят в кръвта. 
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Разтворимостта на газове в течност се описва със закона на Хенри:
   V = (p΄/760).V΄    ΄   (3)

където
p΄ – парциалното налягане на разтворения газ в mm Hg
V΄ – обемът на течността
V – обемът на даден газ

За всеки газ има коефициент на разтворимост и дифузионният дебит на газа е 
правопропорционален на коефициента на разтворимост и обратно пропорционален 
на молекулното тегло на газа. Освен това върху дифузията на газа играе роля 
строежът и дебелината на мембраните, размерът на дифузионната площ, 
особеностите на белодробната и тъканната кръвна циркулация, проницаемостта 
на мембраните. Въздействие оказват подготовката на летеца, неговото емоционално 
и психофизиологично състояние, сложността на ситуацията, честотата и 
дълбочината на дишане. Изчисляване разтворимостта на газове в кръвта при 
състояние на декомпресия е трудна задача, но студентите знаят, че в кръвта има 
разтворен азот, а в мастната тъкан неговото количество е шест пъти повече. При 
издигане на височини над 8000 m [3] и евентуална декомпресия на летателното 
средство или нерационален режим на поддържане на налягането в него, поради 
намаляване на парциалното налягане на атмосферните газове върху течните среди 
на организма става преминаването им, от разтворено в газообразно състояние. 
Получените газови мехурчета в кръвта въздействат върху нервните окончания или 
запушват най-малките кръвоносни съдове. Появяват се височинни болки в ставите 
и мускулите, кожен сърбеж, височинна кашлица, болки зад гръдната кост, по хода 
на нервните стволове, разстройства във висшите отдели на централната нервна 
система. При бързо понижаване на налягането е възможно настъпване на газова 
емболия. Ефективна профилактика е десаторацията на организма от азот преди 
полет, която трябва да се извършва от специалисти.

При ниско налягане което е характерно за високите слоеве на атмосферата, 
течностите започват да кипят при ниски температури. На височина 20 000 m, 
където атмосферното налягане е 55,27 hPа температурата на кипене на водата е 
при 35°С. Температурата на човешкото тяло е 37°С. Водата в човешкото тяло 
завира. Отделят се мехурчета, които увеличават обема си, тъканите се разслояват. 
Състоянието е височинно тъканен емфизем. Компенсира се с костюм и ръкавици 
създаващи допълнително налягане върху организма.

Друго състояние влияещо се от голямата надморска височина е височинен 
метеоризъм. Обема на газовете в стомаха се увеличава, поради намаляване на 
атмосферното налягане. Това води до оказване на механично въздействие върху 
диафрагмата, белите дробове и сърцето, което намалява вместимостта на белите 
дробове и затруднява дишането, намалява се притока на кръв и се нарушава 
кръвообращението.
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Заключение
Космическата медицина е ново за България научно направление. Целенасоченото 
управление на интереса на студентите към тази тематика допринася за тяхното 
професионално развитие. С разработването на проекти в тази област с прилагане 
на актуалния интегрален подход се постига основната цел на образованието – 
всестранно и цялостно развитие на личността на студента – бъдещ лекар, да се 
развиват неговите интереси, способности. 

Литература:
[1] Андреев, М. Интегративни тенденции в обучението, Народна Просвета, С. 
(1986).
[2] Димитров, Д. Човекът в полет, Военноиздателски комплекс „Св. Георги 
Победоносец“, София, (1992)
[3] Димитров, Д. Авиационна медицина, Сборник доклади, София, (1992)
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фиг. 1а. робот в леярна. фиг. 1б и фиг. 1в – Web-сървър с ESP866 и FTDI232 – 
стойностите, отчетени от сензорите за температура, относителна влажност, влажност на 

почва и разстояние до обект могат да бъдат наблюдавани в уеб- страница.

STEM  И  ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИКА

Клaвдий Тютюлков

Увод. STEM (Science Technology Engineering Math) e широко използван в 
последните години израз. Напоследък все по-усилено се говори за STEАM (А – от 
Art). Във връзка с това – обществото днес, както винаги, има двузначно отношение 
към науката, въпреки че науката и технологиите играят все по-голяма роля в 
ежедневието1. Тя донесе нови знания и направи живота по-лесен, но много хора 
(вкл. ученици) не виждат връзката между фундаменталните природни науки (sci-
ence) и приложните (инженерни) науки. Технологичното развитие доведе до 
икономически напредък, повишаване на благосъстоянието, до нови медицински 
приложения, а в последните години често се използват нови изрази като Industry 
4.0, Process Mining и др. Приложенията идващи от съвременната физика промениха 
комуникациите (телевизия, клетъчни телефони, интернет).  Това донякъде 
усложнява дейността на учителя по физика – желателно е той да бъде запознат с 
различни аспекти на съвременните технологии. Най-вече – въз основа на 
физическата им същност. Тук влизат например въпроси, свързани  безжично 
предаване на данни, геолокация, Интернет на нещата … . Те са свързани помежду 
си – не е тайна, че в основата на и на природните и на инженерните науки стои 
физиката. По подходящ начин този факт трябва да бъде поднесен на учениците. За 
последното съществуват разнообразни варианти, а тук ще се спрем на един от тях 
– по-точно използване на сензори и на автоматизирани експерименти в обучението 
по физика. Най-важното отново остава физическата същност на провеждания 
опит.

                                            а                                                  б 

1 Данъкоплатецът си задава въпроса „защо се инвестира в CERN? “, икономистът смята, че 
така се създават нови работни места (не само в CERN), производителят на апаратура знае, 
че ще успее да приложи нови технологии в изделия за бита, политикът говори за 
подобряване  и адаптиране на образованието към съвременните реалности …

     в 
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Почти всеки един раздел от учебното съдържание по физика е подходящ за 
първоначално въвеждане на експерименти, подпомогнати с компютър, 
включително на симулации и моделиране. 

Експеримент, подпомогнат с компютър и „интернет на нещата“. Съгласно 
съществуващите дефиниции „интернет на нещата“ (IoT) това е концепция за 
изчислителна мрежа от различни обекти („неща“), които притежават вградена 
технология за взаимодействие помежду си и с околната среда. Създадена още през 
1999 г., днес (благодарение на масовото навлизане на безжичните връзки), 
концепцията се разширява и търпи бързо развитие – смята се, че към 2020 г. броят 
на свързаните така устройства ще достигне 21 милиарда.  Съществуват 
предположения, че ще това ще доведе до глобални промени в икономиката и в 
образованието. Типичен пример за IoT е една съвременна къща – всички 
домакински уреди може да бъде наблюдавани (евентуално и управлявани) 
посредством интернет-връзка. Последното не е съвсем ново – опира до обработка 
и предаване на данни, отчетени от сензори, което е в пряка връзка с учебния 
физичен експеримент. При IoT се следва веригата: сензор → контролер → 
компютърно устройство2. При един компютризиран експеримент веригата е 
същата. За учителя (и за учениците) всеки един елемент от посочената верига 
представлява интерес. Учителят по физика (отнася се и за преподавателите по 
информатика и информационни технологии) би следвало да е запознат с основни 
принципи, по които работят някои сензори, както и как комуникират помежду си. 
Бегло това може да бъде споменато в клас, а за извънкласните форми на обучение 
има дума учителят. Примери, схеми и програмни реализации може да бъдат 
намерени в интернет или получени от автора на дописката. Математиката в случая 
е един много важен инструмент. По-нататък са дадени примери за опити с различни 
сензори – освен тях са необходими  компютър (евентуално таблет), микроконтролер 
и подходящ софтуер. Направата на постановките е лесна и може да бъде 
предоставена на заинтересовани ученици, в рамките на неформалните дейности. 
Всички опити може да се осъществят с Raspberry Pi 2, с Arduino или с друга 
микроконтролерна платформа.

Въвеждане на експерименти, подпомогнати с компютър. За начало следва 
учителят да изясни какво означава аналого-цифров преобразувател – независимо в 
кой курс (среден или горен) се изпълнява опитът. Лесни за изпълнение са опити 
свързани с намиране на Волт-амперни характеристики и с изследване на преходни 
процеси. Това лесно може да стане с постановка, подобна на тази от фиг. 2а. 
Същата опитна постановка,    вече без  включените  уреди може да се използва за 
илюстрация на закона на Ом за част от веригата или за намиране на характеристики 
на двуполюсници. Може да се изследват: 

• Зареждане и разреждане на кондензатор през активно съпротивление
• Затихващи трептения в RLC-кръг

2 Персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон, евентуално свързани към „облак“
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• Ток и напрежение във верига с електрическа крушка
• Закони на Кирхоф – да видя
• Закон на Джаул-Ленц (фиг. 2б)
• С помощта на прости и достъпни средства може да се сглоби т.нар. цифрово 

махало (фиг. 2в).

Експерименти, проведени с микроконтролер и температурни сензори. 
Начините за отчитане на температура са разнообразни и  се базират на три основни 
физични принципа. Накратко те са: 1. Измерване на топлинното излъчване на 
нагрети тела. Този метод се използва за измерване на температурата на земната 
или на водната повърхност и е свързан с радиационните характеристики в 
атмосферата. 2. Определяне на температурата чрез измерване на някои зависещи 
от нея физични характеристики на средата – например скоростта на звука. 3. 
Измерване на зависещи от температурата физични характеристики на 
термометричните тела, поставени в средата и приемащи нейната температура 
посредством топлообмен.
В експеримента програмата изследва промяната на температурата с течение на 
времето, като интервалът за измерване може да се променя. Това са физични 
зависимости, но съществуват преки връзки с химия, биология, география. На 
фиг. 3. е показан резултат, илюстриращ охлаждане на течност и сплав на Вуд.

С подобни постановки може да се получат и изследват:

фиг 2а                                         Фиг. 2б                                      Фиг. 2в         

фиг. 3. Принципна постановка (охлаждане на течност, сплав на Вуд и изход от 
програма 



• криви при загряване и охлаждане на течности.
• криви при топене и втвърдяване на кристални и на аморфни вещества
• денонощен (и по-дългосрочен) ход на температурата на въздуха
• дългосрочна промяна на температурата на въздух и на почва
• промяна на температурата при екзо- и ендотермични химични реакции
• при използване на термодвойка може да бъдат измервани и по-високи 

температури – до 1200 ̊C – например може да се изследва температурата в 
различни части на пламък 

• при добавяне на сензори за налягане, евентуално за сила и скорост на вятър 
– денонощно и дълговременно наблюдаване на метеорологични величини

• С подходяща комбинация от сензорите за температура и влажност може да 
бъдат проведени опити, свързани с метеорология и агрометеорология. 

Експерименти със сензор за проводимост. Може да се изследва проводимостта 
на различни разтвори – на фиг. 4 е показана идея за постановка и изход от 
програма, измерваща зависимостта на проводимостта от концентрацията на 
разтвор (в случая от брой капки). С малки модификации в постановката може да 
бъдат проверени законите на Фарадей за електролизата. В комбинация с 
температурен сензор може да се изследва зависимостта на проводимостта от 
температурата.
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фиг. 4. Принципна постановка и изход от програма
Експерименти с температурен сензор 
и сензор за налягане. Използването на 
такива сензори в комбинация дава 
допълнителни възможности – напр. за 
изследване на газовите закони. На фиг. 5 
е показано едно, по-скоро биологично 
приложение – проследява се промяната 
на налягането в две колби. Растението, 
корените на което са потопени във 
втората колба изпарява вода посредством 
листата си, което води до намаляване на 
налягането Може да се изследват и 
температурни зависимости. Аналогични 
опити са пример за интегрирано 
обучение.

фиг. 5. 



Експеримент със сензор за кислород. Сензори, отчитащи наличието и 
процентния състав на газообразни вещества отдавна са намерили своето 

приложение в различни области – 
достатъчно е да споменем т.нар. дрегери 
или ламбда-сондите при автомобилите. В 
последните се използва сензор за 
молекулен кислород, а подобен може да 
използваме и за провеждане на опити, 
свързани с фотосинтеза. Наличието на 
сензор за интензитет на светлина и на 
температурен сензор разширяват 
възможностите за експериментиране.  На 
фиг. 6 е показана схемата на такава 
постановка. През отвор в тапата на колба с 
вода и Elodea canadesis (евентуално с 

Lemna minor) е поставен O2-сензор. Колбата се облъчва със светлина от халогенна 
лампа и се наблюдава отделянето на кислород през равни интервали (напр. през 30 
секунди). С апаратура, подобна на описаната, но с добавен CO2-сензор може да се 
осъществят 24-часови наблюдения.

Експерименти със сензор за интензитет на светлината. Описаният опит, 
свързан с фотосинтеза може да бъде проведен с различен интензитет на 
облъчващата светлина – за тази цел е необходим сензор за светлинен интензитет. 
С такъв сензор може да бъдат проведени серия от опити:

• Изследване на интензитета, в зависимост от разстоянието между сензора и 
източника на светлина

• Изследване на интензитета, в зависимост от ъгъла на падане на светлината
• Изследване на интегралния интензитет, в зависимост от температурата на 

нагрято тяло (вариант: зависимост на интензитета от големината на тока, 
течащ през съпротивителен проводник)

• Зависимост на интензитета на поляризираната светлината от ъгъла на 
завъртане на анализатора спрямо поляризатора

• Завъртане на ъгъла на поляризация в зависимост от концентрацията и 
дебелината на слоя на органични разтвори 

•  Зависимост на екстинкцията от дебелината на слоя течност и от 
концентрацията

•  Разпределение на интензитета при дифракция на монохроматична светлина
• Определяне зависимостта на ъгъла на завъртане на равнината на поляризация 

от концентрацията на оптично активното вещество
• Изследване на денонощния ход на осветеността в дадена точка
• Опит с каква честота мигат лампите

Експерименти с колориметричен сензор. Колориметричните сензори са 
подобни на сензорите за интензитет на светлината, но правят измервания на три 
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Фиг. 6



канала – за червената, синята и зелената компонента. Използваният в постановката 
сензор притежава и източник на бяла светлина – това позволява да се измерва 
цветът на отразена от даден обект светлина. Измерванията за преминала светлина 
се правят при изключен източник. С подходяща програма може да бъдат направени 
измервания (подобни на описаните в предната точка), но вече на трите отделни 
канала. На фиг. 7 е показан вариант на колориметър и изход от обслужваща 
програма. Допълнително може да се коментират въпроси за цветно зрение, цве-

 
тови модели, възпроизвеждане на цветове.

Опити с микрофон. Събуждащи интереса на учениците опити може да бъдат 
направени и с по-прости средства – компютър с микрофон  и инсталиран офис 
пакет. Например MS® EXCEL  може успешно да бъде използван за анализ на 
трептения с използване на БФП – основа на разпознаването на говор (съществуват 
различни програми за смартфон, които могат да извършват същото). Пред 

учениците следва да се спомене, че БФП стои в основата на компресирането – 
напр. jpeg, MP3, предаване на данни (3G, 4 G, навлизащото вече 5G), разпознаване 
на образи и мн. др.

Опити с микромашинен акселерометър. Акселерометрите (още наречени 
G-сензори) намират многобройни приложения в индустрията, науката, 
автомобилното дело, битовата електроника. По-прецизни акселерометри се 
използват в гравиметрите, но всеки нов плейър, всяка по-нова камера, всеки нов 
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Фиг. 7.  Колориметър с Atmega 328 и сензор ADJD-S371-QR999

фиг. 8. Обработен с БФП сигнал от камертон (440 Hz), записан с честота на 
сканиране 11025 Hz



джойстик, всеки смартфон също са снабдени с такива. Последните – евентуално с 
жироскоп и с цифров компас.  Акселерометърът е свързан посредством I2C шина 
с микроконтролер (например ATmega328). Отчитат се данни за ускоренията по 
3-те координатни оси и въз основа на техните стойности се правят необходими за 
опита пресмятания.  При първо представяне пред учениците се започва с 
демонстрация на действието на акселерометъра, като данните може да бъдат 
представени в табличен и в графичен вид. Като примери за опити може да се 
посочат:

• Траектория на тяло, движещо се  в една равнина; нормално ускорение
• Скорост, път, преместване при движение в една равнина
• Коефициент на триене
• Свободни затихващи трептения (U-образна траектория, махало)
• Движение в пространството
 o  Въртене около ос
 o  Двумерно и тримерно (хаотично) махало
• Демонстрация на действието на сеизмограф
• Компютърна „мишка“ или джойстик, на базата на акселерометър. 

Опити с фотоклетки. 
Такива са описвани 
многократно. Добрият 
вариант е да се работи 
с оптрони, които 
работят с отразена 
светлина. На фиг. 9а е 
показана постановка 
от този вид.
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фиг. 9б изход от програма, 
илюстрираща зависимостта 
vmom =  vmom(t) при равноуско-
рително и при равнозакъсни- 
телно  движения



С нея (и съответен софтуер) може да се извършват следните изследвания:
•	 vmom = vmom(x), 
•  vmom = vmom(t)  
• S = S(t) 
• сила на триене при хлъзгане и при търкаляне
• движение по наклонена равнина
• a = a(F) 
• еластичен и нееластичен удари
• закон за запазване на импулса

Опити с ултразвуков сензор за разстояние. Действието му се основава на 
излъчване и приемане на ултразвук (стандартно 40 kHz). Съществуват сензори, 
които използват доплеров ефект, но по-често се срещат такива, които работят на 
принципа на ултразвуков радар – измерване на времето за получаване на отразен 
импулс – напр. т.нар. парктроник (фиг. 10). С ултразвуковия сензор също може да 
се правят разнообразни опити по механика

Опити с сензор на Хол. Ефектът на Хол не се изучава и това усложнява донякъде 
нещата, но не пречи да се извършват експерименти с такъв датчик (учениците 
изпитват доверие към подобни устройства).
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фиг. 10

фиг. 11



Моделиране на електростатично 
поле. Опитната постановка може да 
служи за демонстрации и за 
лабораторни упражнения. Пред-
ставлява стъклена вана с размери 
30х50 cm. Под дъното ѝ се поставя 
бял картон с нанесени  плътни  черни  
точки, номерирани като елементи на  
матрица. В двата края се закрепват 
електроди с различна форма. Еди-
ният се свързва към +5V, другият 
към „маса“, подходящ пробник – 
към вход на АЦП – фиг. 12.

Електромагнитни трептения и вълни. На фиг. 13 а е показана идея за това как 
може да се изследва интензитетът в дифракционните максимуми (използва се 
обикновена дифракционна решетка. Модификация – „арфа“ представлява 
интересен експеримент, който съществува в различни варианти. Идеята за него е 
показана на фиг. 13 б. Необходима е холографска дифракционна решетка и 
програма, която, в зависимост от това кой лъч е „пресечен“, изсвирва различен 
музикален  тон. Може да се комбинира с допълнителни ефекти.

Електромагнитна индукция. Съществуват разнообразни възможности за 
демонстриране на това явление. Например сленият опит (фиг. 14): стъклена 
тръбичка с дължина 1m и диаметър 5cm, е запушена в двата края с гумени 
запушалки.  L1,L2    и L3 са  бобини с по 100 навивки, от проводник със сечение 0,2 
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фиг. 12

фиг. 13а

фиг. 13б



- 0,5 mm,  които  са свързани посредством усилватели към три от 
каналите на АЦП, вътре в тръбата е поставен постоянен магнит. При 
падането му, в  отделните намотки се индуцира ЕДН, а стойността 
му като функция на времето се изобразява във вид на графика върху 
екрана.

Опити от вида „направете у дома“. Примери за такива може да 
бъдат намерени в мрежата. На фиг. 15 е показана схема на дъждомер. 
Състои се от плексигласов корпус, в горната част на който има отвор 
с размер 0,1 m2. Посредством фуния, събраната дъждовна вода се 

отвежда във ваничката за измерване. 
Тя от своя страна е разделена на две части. При 
напълване на едната от тях до определено равнище 
(трябва да се регулира така, че събраният обем 
вода да е 5ml), тя се завърта. Завъртането се отчита 
от фотоклетка, която изработва TTL-импулс, а 
водата се излива и отвежда от отвори, намиращи 
се в долните странични части. Количеството 
паднали валежи може да се отчита с квант 5.10-5 l/
m2. От фотоклетката има изводи за свързване към 
цифров вход. Дъждомерът би могъл да се 
комбинира с други подходящи сензори.

Автоматизиран Гайгер-Мюлеров брояч. 
Съществуват различни варианти за свързване на Гайгеров брояч към компютър 
или към микроконтролер. Няма да се спираме на тях. С подходящи нескъпи 
материали може да се осъществяват опитите:

1. Регистриране на радиоактивния фон
2. Определяне на мъртвото време на брояча и апаратурата
3. Определяне на броячната характеристика
4. Зависимост на отчетения интензитет от разстоянието между брояча и 

източника
5. Зависимост на отчетения интензитет от дебелината на поглъщащия слой

Опити с Google Maps. Като пример – определяне на радиуса на земята: като 
знаем на колко ъглови (координатите биват отчитани посредством GPS) секунди 
отговаря дадено разстояние.
Опити с GPS. Разнообразни по характер и с различна насоченост опити може да 
се извършат с използване на различни безплатни приложения за смартфон. Тук 
отново е важно учителят да обясни как функционира системата.

Оставя да е добавят опити, които може да бъдат изпълнени с други сензори – 
например такива за отчитане на пулс (срещани в смартчасовниците). Не бива да 
се забравя виртуалната реалност – налични са множество качествени програми, 

95

ДОКЛАДИ – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

фиг. 14

фиг. 15
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илюстриращи физични, химични и биологични явления и закономерности. 

Програми за симулация. Съществуват много средства за създаване на анимация, 
близка реалността – достатъчно е да споменем HTML5, комбиниран с CSS3 и с 

jQuery (свободни и общо-
достъпни). На фиг. 16 е показан 
видът на такава програма, 
наблюдавана в браузер. 

Интернет и виртуална реалност. 
Виртуалната реалност никога 
няма замести добрия учител, но 
може да му помогне. Съществуват 
различни хубави програми, 
симулиращи физични, химични, 
биологични и др. явления и 
зависимости. В Интернет има 
много групи и сайтове с материали 
за обучение.

Заключение. Според редица днешни изказвания STEM-обучението насърчава 
цифровизацията, справедливостта и устойчивото развитие.  „Цифровото бъдеще 
не е за страхливите“ твърди швейцарско икономическо проучване. Това бъдеще 
дава нови надежди, но предполага  и преосмисляне на традициите. Възможността 
да се борави с огромни бази от данни, с нови инструменти като електронно учене3, 
изкуствен интелект, интернет на нещата и от всичко това да се намаляват разходите 
и да се извличат печалби ще бъде определящо за настъпващия нов икономически 
цикъл. Според същото изследване, в „цифровото бъдеще“ вече не бива да се 
отделя много време за вземане на решения, сложните йерархични структури също 
нямат място – за всяка област от човешката дейност е необходима нова визия – 
последното се отнася и за образованието,  в частност и за обучението по физика. 

Всички вече сме свикнали с „глобалното село“, цифровите радио и телевизия, 
системите за навигация и с автомобилния компютър. По цял свят се коментира 
масовата роботизация и последствията от нея. Говори се за учене през целия 
живот, за нови умения (компетенции). Последното предполага усвояване на нови 
познания и от учителите, в частност и от тези по физика. Учителят, като се 
основава на своя опит, на своя интелект и познания, частично на изреденото 
по-горе и на ДОС, може да определи какво, как и доколко може да приложи пред 
своите ученици. 

3  Има се предвид Deep Learning

фиг. 16
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„DATA SCIENCE“ АНАЛИЗ НА ИЗПИТНИ РЕЗУЛТАТИ ПО 
БИОФИЗИКА В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Мирослав Карабалиев, Биляна Тачева, Бояна Първанова
 Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 

Email: miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

Развитието на компютърните науки през последните години, наред с натрупването 
на огромно количество сурови данни, доведоха до възникването на три нови 
взаимосвързани научно-приложни направления. Това са така наречените „Data 
Science“, „Machine Learning“ и „Artificial Intelligence“. На български са преведени 
като Наука за данните, Машинно самоубочение и Изкуствен интелект. И трите 
направления се занимават с обработването и анализа на големи масиви от данни. 
Науката за данните (Data Science) се занимава предимно със статистическата 
обработка и визуализирането на данните с цел последващия им анализ [1]. 
Машинното самоубочение и Изкуствения интелект до голяма степен се 
припокриват, поне що се отнася до приложенията, за които в момента се твърди, че 
използват изкуствен интелект [2]. По-конкретно, Машинното самоубочение се 
занимава с разработването на компютърни програми, способни да анализират 
големи обеми от данни за даден процес, и да намерят най-подходящите модел и 
алгоритъм, с които да се правят прогнози и да се взимат решения за бъдещи 
събития от същия процес [3].

В настоящата работа сме използвали някои от методите и инструментите на 
науката за данните, за да анaлизираме тенденциите в постиженията по предмета 
„Биофизика“ на студентите по Медицина в Тракийски университет. 

Данните са обработвани с програмния език python и библиотеките към него pan-
das, matplotlib и seaborn. Pandas е библиотека за четене, сортиране и статистическа 
обработка на резултати в табличен вид, a matplotlib и seaborn са библиотеки за 
визуализиране [1]. Оценките са събирани в продължение на 7 години, благодарение 
на въведената система за оценяване по „Биофизика“ и разработения електронен 
дневник за нанасяне, изчисляване и съхранение на всички оценки на студентите. 
Крайната оценка се състои от оценката от текущ контрол с тежест 30 % и оценката 
от семестриалния теоретичен изпит с тежест 70 %. Оценката от теоретичния изпит 
също е многокомпонентна. Състои се от две оценки на два писмени въпроса от 
конспект и един устен въпрос, като всички са с еднаква тежест. През последните 
две години единият писмен въпрос беше заменен с тест със затворени въпроси с 
праг 50% верни отговора за оценка три. Оценката от теста нараства с броя на 
процентите със стъпка 10 %. На Фиг. 1 са показани оценките от теоретичния изпит 
за периода 2012 – 2018 год. Графиките представляват хистограми на оценките по 
брой. 

Прави впечатлиние рязкото влошаване на оценките за последните две години 
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(2017 и 2018). То се изразява както в намаляването на средната оценка, така и в 
нарастването на относителния дял на слабите оценки. Видно е, че за разлика от 
първите 5 години, през последните две години двойките са преобладаващите по 
брой оценки. Логично възниква въпросът, дали това е свързано с въвеждането на 
тест като компонент на изпита. За да проверим, привеждаме по-подробен 
компонентен анализ на изпитните резултати за последните четири години. През 
тези четири години в Тракийски университет се провежда и обучение на английски 
език на граждани от различни европейски и други страни. Затова, допълнително 
сме анализирали резулатите само на българските студенти и отделно на студентите 
от другите страни. Резултатите за 2015, 2016, 2017 и 2018 години са представени 
съответно на Фиг. 2, Фиг. 3, Фиг. 4 и Фиг. 5.
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Фиг. 1. Хистограми на оценките от теоретичния изпит по Биофизика за годините 
от 2012 до 2018. Над всяка хистограма е записана и усреднената оценка за 
съответната година

Фиг. 2. Оценки на теоретичния изпит по Биофизика през 2015 год. Общите оценки, 
представени в първата колона са средноаритметични от оценките по трите 
компонента, представени във втора, трета и четвърта колона. На първия ред са 
представени оценките на всички студенти, а на втория и третия ред са представени 
оценките на българските и на чуждестранните студенти съответно.
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Фиг. 3. Оценки на теоретичния изпит по Биофизика през 2016 год. Поясненията 
по отделните фигури са същите като във Фиг. 2.

Фиг. 4. Оценки на теоретичния изпит по Биофизика през 2017 год. Поясненията 
по отделните фигури са същите като във Фиг. 2.



От резултатите на Фиг. 2 и Фиг. 3 се вижда, че през 2015 и 2016 години отличните 
и много добрите оценки (оценки 5 и 6) са преобладаващите, както за двата писмени 
въпроса, така и за устния въпрос. Няма съществена разлика между резултатите на 
българските и чуждестранните студенти. На писмените въпроси на чуждестранните 
студенти има малко по-голям брой на слабите оценки, което е довело и до 
сравнително големия брой слаби оценки за тази година като цяло. През 2016 не се 
наблюдава никаква разлика между българските и чуждестранните студенти и 
броят на двойките през тази година е най-нисък, а средният успех е най-висок.

Въвеждането на тест като компонент от изпита се е отразило значително на 
резултатите, което може да се види от Фиг. 4 и Фиг. 5. Профилите на хистограмите 
на оценките от теста се отличават значително от профилите на писмените въпроси 
от предишните години, както и през съответната година. През 2017 се наблюдава 
разпределение на оценките от теста близко до нормалното, като оценките на 
чуждестранните студенти са малко по-ниски. Въпреки това нормално 
разпределение, броят на слабите оценки на теста е повишен в сравнение с оценките 
на първия писмен въпрос от предишните години. Оценките на чуждестранните 
студенти на писмения въпрос през тази година (2017) също са значително влошени 
в сравнение с оценките им от предишните две години. Делът на слабите оценки на 
писмения им въпрос е много по-голям и това увеличава крайния брой на двойките 
през тази година.

101

ДОКЛАДИ – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Фиг. 5. Оценки на теоретичния изпит по Биофизика през 2018 год. Поясненията 
по отделните фигури са същите като във Фиг. 2.



Резултатите от 2018 години са качествено сходни на тези от 2017, но са още 
по-ниски. Тестът се е оказал отново много труден за чуждестранните студенти, но 
през тази година и българските студенти са с много лоши резултати. 
Разпределенията на тестовите оценки и за двата вида студенти са почти 
правоъгълни. За българските студенти все пак най-големият брой е на тройките и 
петиците, докато при чуждестранните студенти преобладаваща е слабата оценка. 
Оценките на писмения въпрос на чуждестранните студенти отново показват 
разпределение близко до правоъгълното, с голям брой двойки, което допълнително 
води до нарастване на дела на слабите оценки в крайната оценка от теоретичния 
изпит.
Трябва да отбележим, че базата данни на въпросите, от която се образуват 
тестовете, не е променяна за двете години, както и че въпросите на английските и 
българските студенти са еднакви. Освен това, по-голямата част от въпросите са 
давани на студентите през семестъра като текущи тестове. Съпоставката на 
оценките от теста и от писмените въпроси, особено на българските студенти, може 
да бъде тълкувана в контекста на традициите в подготовката и обучението на 
студентите по медицина. Изпитът по Биофизика е в първи курс. Докато са били 
ученици, настоящите студенти са наблягали на химията и биологията за да се 
подготвят за кандидатстудентските изпити. Те имат опит във възпроизвеждането 
на научени теми. Макар че тестът е върху познат материал, те се затрудняват да 
отговарят на въпроси, за които се изисква „комбиниране“ на натрупаните познания.

Изводи
Отговорът на първоначално поставения въпрос за причините за влошения през 
2017 и 2018 година успех не е еднозначен. Въвеждането на тест като компонент на 
изпита частично води до по-ниски резултати, тъй като повишава делът на слабите 
оценки в сравнение с оценките от развиването на писмени въпроси. Другата 
причина е успеваемостта на чуждестранните студенти през тези две години. За 
разлика от 2015 и 2016 година, когато те показват сходна успеваемост с българските 
студенти, през 2017 и 2018 година успехът на чуждестранните студенти е много 
влошен. Този извод е изключително важен, тъй като има отношение към качеството 
на процеса на набиране на чуждестранните студенти, които се обучават на 
английски език. 

Методите и инструментариума на Data Science (Науката за данните) могат да се 
прилагат успешно за анализирането на резултатите по даден предмет. Анализът 
позволява показването на явни и извличането на скрити тенденции. Последното е 
изключително важно за цялостното управление на учебния процес.

Литература:
[1] Grus, J. Data science from scratch : first principles with Python. O’Reilly Media, 
Inc. (2015).
[2] https://www.newgenapps.com/blog/artificial-intelligence-vs-machine-learn-
ing-vs-data-science
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД – ПЛАВЕН ПРЕХОД ОТ 
СРЕДНОТО КЪМ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Наташа Иванова, Детелина Илиева, Медицински Университет ─ Варна 

Въведение:
Американският философ Кен Уилбър в книгата си „Спектърът на съзнанието“ [1] 
за пръв път обединява основните духовни школи и школите в психологията в 
единен спектър на съзнанието, предлагайки систематичен подход за интегриране 
на психологията на Запада и Изтока. Уповавайки се на това свое виждане той 
продължава изясняването на теорията на въведения от него интегрален подход в 
по-късното си творчество. Тази нова теория на развитие на съзнанието обединява 
тялото, ума, емоциите и духа в сферата на себепознанието, себеразвитието, 
културата, социума и природата. В нея Уилбър разглежда в едно цяло системи от 
всички епохи и култури от целия свят, установявайки техните общи основи. 
Създавайки основополагащите модели на своята теория – четирите квадранта [2], 
нивата и линиите на развитие, състоянията на съзнанието и типовете съзнание, той 
свързва всички тези времево отдалечени, културно и етностно различни системи в 
един високо ефективен подход за изучаване и развитие на съзнанието. Интегрална 
теория на развитието на Уилбър обхваща периода на целия човешки живот – от 
ранно детство, преминавайки през така наречения „нормален живот“ на 
възрастния, до духовното пробуждане на отделния индивид, което е един по-висш 
етап на развитие на човешката раса. Тази теория се използва в над тридесет и пет 
академични и професионални направления, като психотерапия, икономика, 
екология, здравеопазване и други въз основа на своята всеобхватност.

Т. Джордж Харис, основател и редактор на списанието „American Health“ твърди, 
че през следващите столетия историците с основание могат да разглеждат работата 
на Уилбър като повратна точка, която прави възможна завръщането на идеите за 
съзнанието и духовността в нашата епоха.

Уилбър въвежда така наречения квадрантен модел [2]. 
Какво представлява този модел?
Много често го наричат „AQAL“ модел (all quadrants, all levels, all lines, all states, 
and all types), в превод ─ за всички квадранти, всички нива, всички линии, всички 
състояния и всички типове). Реалността е синтезирана в тези пет елемента и при 
вземане на правилно решение е необходимо да се отчете присъствието на всеки 
един от тях. Този модел изгражда един от най-гъвкавите и динамични подходи за 
интегриране на прозрения от множество дисциплини. 

Интегралният подход се основава на поне четири перспективи [2]:
• субективни;
•  интерсубективни;
•  обективни;
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•  интеробективни,
които не могат да бъдат редуцирани. За да се разбере същността на даден въпрос 
или аспект от действителността, задължително трябва да се разгледат и четирите 
перспективи. Разглеждайки, по този начин, действителността в нея могат да се 
разграничат две фундаментални различия:

•  вътрешна и външна перспектива;
•  от гледна точка на единствено и множествено число.

Четирите квадранта могат да се разглеждат и като измерения на действителността. 
Например, Esbjör-Hargensn [2] разглежда както вътрешните процеси за всички 
индивиди (включително животни), такива като субективния опит и 
целенасочеността, така и различни наблюдаеми поведения и физиологични 
компоненти – като външни. Разглежда индивидите не просто сами, а и като 
членове на групи или колективи.

Таблица 1. Квадрантен модел

Вътрешните процеси в колективите са известни като интерсубективна културна 
реалност, докато външните им елементи са известни като екологични и социални 
системи, които се характеризират с интеробективна динамика. Тези четири 
измерения се представят от четири основни местоимения: „Аз“ (I), „Ние“ (We), 
„То“ (It) и „То-та“ (техните) (Its). 

Всяко местоимение представлява една от областите в квадрантния модел: 
• „Аз“ представлява горната лява част (ГЛ),
• „Ние“ представлява долната лява част (ДЛ), 
• „То“ представлява горната дясна част (ГД),
• „То-та“ представлява долната дясна част (ДД)“ (Таблица 1). 
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ВЪТРЕ ОТВЪН

И
Н

ДИ
ВИ

Д

Горен ляв (ГЛ) квадрант

АЗ

Целенасочено
(субективно)

Горен десен (ГД) квадрант

ТО

Поведенческо
(обективно)

КО
Л

ЕК
ТИ

В

Долен ляв (ДЛ) квадрант

НИЕ

Културно
(интерсубективно)

Долен десен (ДД) квадрант

ТО-та (мн.ч.)

Социално
(интеробективно



В статията си Esbjör-Hargensn [2] показва, че четирите квадранта могат да се 
разглеждат и като трите ценностни сфери на субективността ─ поведенческо 
(обективно); културно (интерсубективно) и социално (интеробективно). Това 
всъщност са местоименията използвани в реалността – АЗ, НИЕ и ТО/ ТО-та. 
Според Уилбър това са така наречените „Големите три“. Те могат да се 
характеризират и като естетика, морал, и наука или съзнание, култура и природа 
(Таблица 2). Според интегралната теория нито едно разглеждане на дори елемент 
от действителността няма да бъде пълно и цялостно, ако се търси смисъла му само 
в някои от квадрантите му или от „Големите три“. Причината интегралната теория 
да е толкова проникновена и полезна се дължи на факта, че тя обхваща сложната 
реалност по начин разглеждащ я във всички квадранти или в „Голямата тройка“,
т.е. разглеждайки я от абсолютно всички страни.

Таблица 2. „Големите три“

Изложение: 
В изминалото десетилетие на нашия век, стана модерно да се говори за интегрален 
подход във всички области на живота, науката, медицината и т.н. Интегрално се 
използва и като общо, и като завършено и холистично представяне на проблема. В 
буквален превод от гръцки холистичен (holos) означава цял, интегрален. 
Всеизвестна е теорията на Хипократ, според която да си здрав, означава да си 
постигнал хармония не само със себе си, а и с околния свят. Барбара Рейн [3] 
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ВЪТРЕ ОТВЪН

И
Н

ДИ
ВИ

Д

АЗ

Перспективи от първо лице:
Естетика
Съзнание

~ „Красивото“ по Платон,
~ „Критика на разума“  на Кант,
~ „Истинността“ по Хабермас.

ТО/ ТО-та (мн.ч.).

Перспективи от трето лице:

Наука
Природа

~ „Истината“ по Платон‚
~ „Критиката на чистия разум“ по 

Кант‚
~ „Истината“ по Хабермас.

КО
Л

ЕК
ТИ

В

НИЕ

Перспективи от второ лице:
Морал

Култура

~ „Доброто“ по Платон
~ „Критиката на практическия 

разум“ на  Кант‚
~ „Правотата“ по Хабермас



твърди, че холистичният подход е за осъзнати хора, защото той цели да открие 
първопричините за дадено състояние, симптом или диагноза, а не просто да 
третира следствията. Студентите по медицина са именно такива хора, чиято 
бъдеща професия е свързана с хора, имащи нужда не само от лечение на боледуващ 
орган, а и от намирането на връзката на заболяването с причината, за неговото 
появяване. Въпреки,че ние физиците се занимаваме с точни науки, не отричаме 
нуждата от холистична медицина, такава, която лекува не само симптомите на 
болестта, но и търси причините за нея.

От друга страна в медицинските университети задължително в първи курс се 
изучават предмети като химия, биология, анатомия, а дори и фундаменталната 
наука физика. В Медицински университет ─ Варна бъдещите лекари и специалисти 
по дентална медицина изучават по време на първи семестър предмета 
„Медицинската физика“, обхващащ всички дялове от физиката, поради широкото 
й приложение във всички области на медицината. Вторият семестър се преподава 
предмета „Биофизика“ като по време на обучението им се набляга на клиничните 
му приложения. Студентите по фармация, медицинските сестри, акушерките и 
всички колежански специалности (медицински оптик, медицински лаборант, 
медицински козметик и инспектори обществено здраве) в един семестър изучават 
избрани части от медицинската физика, биофизиката, като се набляга и на 
медицинската апаратура. Първи курс на университета е времето в което младежите 
се адаптират към студентския живота. Той е доста по-различен от живота, който са 
водили до този момент. От особена важност е ние, преподавателите от Катедра 
„Физика и биофизика“, отчитайки този факт, да намерим начин да направим този 
преход по-малко стресиращ и ефективен за получаване фундаментални знания по 
физика. Един добър подход в това отношение е интегралният. Чрез използването 
дори само на елементи от него, ние се стремим да предизвикаме интереса и да 
задържим вниманието на студентите медици, за които физиката не е основен 
предмет. За тази цел се опитваме да представим лабораторните упражнения по 
подобаващ и интригуващ начин, опитвайки се да провокираме интерес не само 
към физиката, но и към огромното й приложението в медицината. В противен 
случай обучението става трудно и непосилно за студента, довеждайки до недобри 
резултати от представянето и през семестъра, и по време на изпитната сесия. Все 
още знанията, които ученика получава в училище не са насочени толкова към 
приложението на науката в различни области от живота. Може би това е една от 
причините една част от учениците да губят интерес към точните науки – 
математика, химия и физика, считайки че тези предмети не са им необходими в 
техния живот. Имайки предвид, че информационните технологии навлизат все 
по-устремно във всички сфери на дейност в съвременното общество, електронните 
форми на представяне на материята, предлагат нови възможности за преподаване. 
Традиционното преподаване („лице в лице“) далеч не е достатъчно, за да засилим 
интереса в новоприетите студенти. Не случайно в залите за лабораторни 
упражнения по медицинска физика и биофизика има налични интерактивни дъски 
с интернет, които дават възможност за интригуващо представяне на изучаваната 
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материя. По този начин не ограничаваме науката физика от експерименталната 
час. Напротив, практическите упражнения се допълват от мултимедийното 
представяне на даденото лабораторно упражнение. Необходимостта на постоянна 
връзка с интернет е очевидна. По този начин може да бъде допълнен лекционния 
материал с мултимедия и така да подпомогнем подготовката на студентите, които 
са пропуснали дадена лекция. Така ние се опитваме да допълним и доизясним 
лекционния материал. От няколко години в платформата за електронно обучение 
„Blackboard” към Медицински университет – Варна са качени презентациите на 
лекциите по „Медицинска физика“ и „Биофизика” за всички специалности към 
Университета и Колежа, на които преподаваме. По този начин много по-лесно и 
цялостно може да обхванем и теорията и практическите упражнения, улеснени 
дори и от интерактивния подход на оценяване. В катедрата още от 1998 година е 
разработена и внедрена 100-балната критерийна точкова система за проверка и 
оценяване на знанията. Тя обединява в себе си оценяването на работата на 
студентите през семестъра, представянето на семинарите, текущия контрол и 
изпитването по време на сесията (тестово, писмено развиване на две теми и устно 
изпитване).

Нашият опит, който искаме да споделим за използване на интегралния подход в 
обучението се отнася за подготовката и провеждането на лабораторните 
упражнения. Лабораторните зали в нашата катедра са 4 и всяка от тях е заредена с 
определени упражнения. В продължение на два академични часа, цялата групата 
извършва едно и също упражнение, като студентите се запознават предварително 
в къщи с теоретичната част. Лабораторните установки за различните упражнения 
могат да бъдат една, две или три, затова обикновено групата се разделя на 
съответен брой подгрупи за работа. 

Провеждането на лабораторното упражнение включва:
1.  кратък тест, за около 2-3 минути, с който проверяваме теоретичната 

подготовка на студента;
2.  преговаряне на основни величини, дефиниции и закони от теоретичната част 

на упражнението и на базата на тях, обсъждане на методиката за работа на 
практическата част;

3.  практическата работа на студентите и обработването на получените данни от 
нея, с попълване на, предварително подготвен за темата, протокол.

Елементи на интегралния подход, могат да бъдат включени във всяка една от тези 
части на провежданото лабораторно упражнение. Тук ще представим нашия опит 
в тази насока

Ще започнем с първата част – теста за проверка на теоретичната подготовка. 
Тестът е със затворени отговори и се състои от 5 въпроса с по три отговора, като 
само един от тях е верен. Нормалната практика в катедрата е след, като студента 
приключи с теста, той да бъде проверен и оценен от асистента. Разчупвайки този 
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традиционен модел на проверка, който оставя пасивен студента, ние предоставихме 
проверката на самите студенти, използвайки различни варианти. Групите студенти 
с които работим се състоят от 10 до 12 човека.

І вариант – Първите двама, предали теста си, студенти биват натоварени с 
отговорната задача да проверят първо своите тестове, като разбира се, си ги 
разменят. След което те проверяват и тестовете на всички свои колеги от групата и 
им дават своята оценка. Това е привлекателен начин на работа за студентите, 
защото те поемат отговорност и за своите знания и за знанията на колегите си. 
Този начин на оценяване провокира тяхната толерантност към колегите и реалното 
оценяване на техните знания. Това понякога води до конфликт, особено, ако 
проверяващия студент има пропуски в знанията си и проверката му е неточна. 
Недостатъците на този начин на оценяване са: активно участват в проверката само 
двама от студентите, а останалите имат време за бездействие; удължава се и 
времето за проверка. 

ІІ вариант – Първите двама, приключили с теста студенти, разменят работите си и 
ги проверяват. Следващите двама разменят своите тестове и ги проверяват и така 
по двойки всички се включват в проверката. Ако групата е от нечетен брой 
студенти, един от тях има възможност да провери две работи, обикновено това е 
един от последните, приключили с теста, студенти. Позитивите на този вариант са, 
че всички студенти се включват активно в проверката и няма бездействащи 
студенти, а също и времето за проверка се намалява. Недостатъкът е, че 
проверяващият студент преговаря само малка част от теорията за упражнението, 
т.к. проверява само един тест.

ІІІ вариант – Групата се разделя на две подгрупи. Всяка подгрупа, общо, оценява 
работите на колегите си от другата подгрупа. Предимството на този вариант е, че 
точността на проверката се повишава. Недостатъците са, че може да има студенти, 
които не се включват в проверката, а и времето за проверка няма да е минимално.

Втората част от упражнението – припомняне на основни маркери от 
теоретичната част на упражнението и на базата на него, изясняване на 
методиката за работа на практическата част, ние сме провеждали, използвайки 
елементи от интегралния подход в следните варианти:

І вариант – Групата се разделя на две подгрупи. На всяка подгрупа се дават по 6 ─ 
7 минути за работа. Задачата, която им се поставя е на базата на основните маркери 
от теорията на упражнението, използвайки непопълнения протокол, да се опитат 
да опишат методиката на работа на практическите задачи от упражнението. Тези 
практически задачи са дадени в протокола. При изпълнението на тази задача 
студентите имат възможността да разгледат и изпробват лабораторната техника за 
съответните задачи за изпълнение. На всяка група се задават различни практически 
задачи от тези, които трябва да се изпълнят. Асистентът играе ролята на експерт, 
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до който студентите могат да се допитват, но в определени граници. След 
приключване на зададеното време всяка от подгрупите представя своята методика 
за работа. Ролята на асистента е да коригира, ако има некоректно представяне. 
Този вариант на работа цели да ангажира активно всички студенти в подготовката 
за изпълнение на практическата част. Всеки студент се стреми да се включи в 
общата работа, според знанието и разбирането на теорията, прилагайки я в 
практиката. Така се поддържа будно вниманието и интереса на студентите. Те се 
стремят да включат всички свои знания, и тези които са получили при подготовка 
на теорията в къщи и други знания, които са получили от реалния живот, но които 
са необходими за успешно приключване на даденото им задание. Този начин на 
работа съкращава времето за обяснение и разбиране на задачите за изпълнение. 
Негативната му страна е, че групата, на която се представят тези обяснение може 
да не вникне достатъчно добре, мислейки за своето представяне.

ІІ вариант – Този вариант е подобен на гореописания, но тук всяка подгрупа 
разработва и представя всички задачи за изпълнение. Целта, която се преследва с 
този вариант е ангажиране на всички студенти с всички задачи за изпълнение. 
Чрез представянето на едни и същи задачи за изпълнение от двете подгрупи, се 
постига коригиране на пропуските в разработките и по-пълно разбиране на 
методиката на работа за изпълнение на практическите задачи. Разбира се ролята 
на асистента отново е експертна, където е необходимо дава търсената от студентите 
информация, а при представянето доизяснява неразбрани детайли.

ІІІ вариант – При този вариант се работи едновременно с втората част на 
упражнението – припомняне на теорията и изясняване методиката на работа и 
третата част – практическата работа и попълване на резултатите в протокола. 
Двама от групата получават задание от предходния час да разработят методиката 
на работа за всички практически задачи предварително, в къщи. Те ще бъдат 
експертите за часа по отношение на практическото изпълнение на задачите. При 
желание предварително могат да се консултират с водещия упражнението, ако 
нещо не им е ясно, за доизясняване. По време на часа, двамата предварително 
подготвени (наричаме ги водещи), запознават групата с методиката на работа по 
различните задачи. След, което групата се разделя на две подгрупи, като всяка 
подгрупа има за водещ един от двамата предварително подготвени студенти. 
Практическите задачи се изпълняват от студентите от подгрупата, като водещите 
играят експертна роля, показват и обясняват когато нещо не е разбрано. Помагат 
при попълване на данните в протокола, но те не правят сметките, това се прави от 
останалите студенти. Водещите показват, ако намерят грешки и обясняват как да 
бъдат отстранени. Ролята на асистента в този случай е по-скоро 
наблюдателно─пасивна, намесва се само в случаи на общо несправяне с дадена 
ситуация. Предимството на този вариант е, че двамата водещи научават материята 
в най-висока степен, защото те първо са учили сами, а след това са преподавали 
тези знания на останалите. От друга страна студенти обучават студенти, което 
води до активизиране и дейно участие в работата от страна на останалите студенти 
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в групата, проявявайки желание да изявят собствените си знания, умения и 
способности. Негативното в случая е, че има предпоставки някои студенти да не 
се заинтересоват и да не се включат в работата.

Нашият опит при изпълнение на третата част ─ практическата работа от 
лабораторното упражнение е:

І вариант – По време на практическата работа на всеки студент се задава да 
извършва точно определена операция, която се повтаря многократно в процеса на 
работа по изпълнение на практическата част. По този начин студента извършва 
коректно своята дейност, което допринася за коректността на извършената работа 
като цяло. Ето, например, ако в упражнението има следене на данните от няколко 
уреда, за отчитане на всеки уред се поставя задача на определен студент (наречени 
от нас „работяги“), ако е необходимо да се измерва времето, определя се студент за 
това (наричаме го шеговито „часовника“), определят се студенти, които да записват 
данните от измерванията в протокола (наречени от нас „протоколчици“), а други 
да извършват пресмятанията, необходими за довършване на протокола (наречени 
„сметачи“). Това разпределение намалява хаоса при извършване на практическите 
задачи, ангажира вниманието на всеки един от студентите за изпълнение на 
неговата дейност. Всеки студен е изцяло активен и внимателен, за да не допусне 
грешка, която би навредила на цялата група. Общия интерес към практическата 
работа се повишава. Негативното тук е, че ако един по веригата направи грешка, 
тя ще се отрази на крайните резултати, от което ще пострада цялата група. Друг 
негативизъм в случая е, че е всеки студент изпълнява само част от практическите 
задачи, но от друга страна при създаване на добра атмосфера на колективизъм, 
може да се осмисли цялата практична дейност от максимален брой студенти от 
групата.

ІІ вариант – В зависимост от това колко установки има в даденото лабораторно 
упражнение, разделяме студентите на необходимия брой подгрупи. На всяка 
подгрупа се дават само определени задачи от задачите за изпълнение. Така всяка 
подгрупа се концентрира само върху своята част от упражнението, като по този 
начин се намалява голямото количество практическа работа, необходима за 
извършване на всички задачи. След приключване на практическата част от двете 
подгрупи, те си разменят данните от техните практически задачи и всеки сам 
довършва протокола, чрез необходимите изчисления. Положителното тук е, че се 
съкращава времето за извършване на лабораторното упражнение и се намалява 
натовареността на отделния студент. Отрицателното е, че всеки е работил само 
върху част от практическите задачи и не е затвърдил методиката на работа по 
останалите задачи.

Разбира се, отделните варианти във всеки един етап от извършване на 
лабораторното упражнение са съобразени с продължителността на експеримента; 
с важността на темата, която се преподава; с нивото на студентите от групата и 
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специалността, която изучават.

Изводи и заключения:
Използвайки всички тези варианти за работа, ние установихме, че още от самото 
началото на часа до самия му край, до голяма степен се активизира вниманието и 
задържа интереса на студентите към съответното лабораторно упражнение. 
Резултатите, които получихме от нашия опит при използване на елементи от 
интегралния подход, доказват, че сме на прав път и това е един от начините да 
поддържаме високо нивото на получените знания и да активизираме 
дълготрайността на тези знания у студентите. 

Елементите на интегралния подход, използвани тук, са едновременно активизиране 
на себепознанието, себеразвитието, културата и социалното взаимодействие 
между студентите в групата. Оценката на асистента, който като последен 
проверяващ установява нивото на знание, активната позиция на студентите за 
получаване на стабилни знания, коректност в оценяването, поведенческата 
активност и толерантност, съпричастност и други характеристики на личността, 
не е на последно място.

Разбира се, не във всички часове елементите на интегралния подход могат да се 
използват по един и същи начин. Тук е необходимо отдаване на огромен ресурс от 
време на асистента за обмисляне на варианти и методики за приложение в 
зависимост от конкретните знания, които ще се преподават или затвърждават в 
съответния час. Не само време е необходимо, изисква се и огромна любов от 
страна на асистента и към науката физика, и към преподавателската професия, и 
не на последно място и към обекта на обучението – студентите. Ние вярваме във 
всичко това и с огромно желание, упоритост и нестихващ ентусиазъм ще 
продължим работата си в това направление.

Литература:
[1] Уилбър, К. Спектър на съзнанието. София, Аратрон. (2001).
[2] Esbjör-Hargensn, S. Преглед на интегралната теория. Една всеобхватна рамка за 
21- ви век, превод Александър Балабанов, Dynamiclabs, http://www.dynamixlab.
com/wp-content/uploads/2018/04/AN-OVERVIEW-OF-INTEGRAL-THEORY_bg.
pdf, 30.01.19.
[3] Барбара Рен, Какво е холистичен подход и как може да ни помогне той да имаме 
здравето, което желаем?, http://deniandonova.com/kakvo-e-holistichen-podhod-i-kak-
moje-da-ni-pomogne-toi-da-imame-zdraveto-koeto-jelaem/, 30.01.19.
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ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЛНАТА ПРИ ЛАЗЕРНО 
МАРКИРАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

Николай Ангелов, Технически университет - Габрово

Увод
Нуждите на обществото за професионалисти, които са в състояние да реализират 
своя творчески потенциал и да се адаптират към бързо променящите се условия, 
определят процеса на интеграция между изучаваните дисциплини като стратегия 
за развитие на образованието. Бързото нарастване на информацията, въвеждането 
и непрекъснатото актуализиране на производствените технологии пораждат 
необходимостта ученето да се разглежда като процес, който се основава на 
независимо търсене и извличане на информация от различни източници, 
интегративен стил на критично мислене и адекватна трансформация на изучаваното 
с цел създаване на нови знания. Това ще позволи на учащите успешно да прилагат 
наученото в различни видове практически дейности. Отнася се за всички 
естествени науки, в частност и за физиката. Обучението по физика трябва да 
насочено към укрепване и развитието на потенциала на обучаемите, осигуряване 
на непрекъснатост при формирането на знания и умения, единство на 
традиционните и съвременни технологии по време на физичния експеримент 
[1-6].

Интегралният подход в обучението мотивира студентите в техническите 
университети за по-задълбочено изучаване на учебния материал. Показва им 
значимостта на всяка дисциплина за изграждането им като добри специалисти и 
възможностите за приложение на получените знания в индустрията и живота.
Цел на упражнението е да се покажат някои възможности на интегралния подход 
на обучението чрез едно ново лабораторно упражнение за дисциплината Физика 
в техническите университети.

Изложение
Теоретична обосновка
Лазерното маркиране е сложен технологичен процес. То се осъществява чрез 
лазерни технологични системи за маркиране, основна част на които е лазера. За 
осъществяване на технологичния процес е необходимо да се подбере подходящия 
лазер [8-11]. Изискванията към лазерния източник са следните:

• съответствие на параметрите на лазерното лъчение с условията на 
технологичния процес и материала - дължина на вълната, мощност, импулсна 
енергия, честота  и продължителност на импулсите, качество на лъчението. 

• стабилност на параметрите през цялото време на въздействие;
• възможност за управление на параметрите на лазерното лъчение по време 

на работа и за следенето им.
В световен мащаб се произвеждат лазерни източници с различни технологични 
параметри, но само малка част от тях се използват за маркиране на изделия. През 
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последните години на пазара се предлагат следните  лазерни източници, подходящи 
за реализиране на този процес: влакнесто-оптичен лазер; шайбов лазер; CO2-
лазер; лазер на пари на CuBr; Nd:YAG лазер с лампово напомпване; Nd:YAG лазер 
с диодно напомпване; ексимерни лазери.

В технологичните системи за маркиране се внедряват източници със средна 
мощност. За всеки конкретен случай се използва лазер с дължина на вълната, за 
която лъчението се абсорбира добре от материала и е с добро качество на лъча 
(напречната структура трябва да е близка до основен мод).

Коефициентът на отражение R се явява функция от дължината на вълната λ на 
лазерното лъчение – R = R(λ). Данните са получени при стайна температура и за 
лъчение, падащо перпендикулярно на повърхността на образеца. На фиг. 1 е 
представена зависимостта на коефициента на отражение от дължината на вълната 
за някои метали. За повечето метали при нормални условия коефициента на 
отражение има големи стойности, като с увеличаване на дължината на вълната се 
наблюдава и нарастване на коефициента на отражение. За ексимерните лазери (λ Є 
[0,193; 0,351] µm), Nd:YAG лазер с утроена честота (λ = 0,355 µm) и лазер на йони 
на аргон (λ = 0,488 µm) отражателната способност е сравнително малка. От анализа 
на зависимостта R = R(λ) се вижда, че при маркиране на изделия от инструментални 
стомани е препоръчително да се използват лазери с по-малка дължина на вълната 
(в ултравиолетовата и видимата области), тъй като това води до по-ефективно 
използване на падащата върху образеца енергия. За дължина на вълната λ = 10,6 
µm (CO2-лазер) металите имат отражателна способност в интервала от 0,95 до 
0,99. Подобни са и стойностите на коефициента на отражение за влакнесто-
оптичен лазер, шайбов и Nd:YAG лазери (λ = 1,06 µm). Тези големи стойности на 
коефициента на отражение се обясняват с високата електропроводимост на 
металите в инфрачервената област. От друга страна трябва да се отбележи, че 
поради енергийните си характеристики именно те са подходящи за процесите на 
маркиране чрез топене и изпарение.

фиг. 1
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Опитна постановка
Експериментите се извършват с лазерни технологични системи за маркиране с 
лазер на CuBr, влакнесто-оптичен лазер и C02-лазер [12-15]. На фиг. 2 е представена 
принципна схема на лазерна технологична система за маркиране. Основните 
параметри на технологичните системи с трите лазера са дадени в табл. 1. 
Влакнесто-оптичният лазер има изключително високи качество на лъчението и 
коефициент на полезно действие. Сравняването на параметрите на двата газови 
лазера показва, че C02-лазера е с по-висок коефициент на полезно действие, а 
лазера на CuBr е с по-добро качество на лъча. И трите лазера имат добра точност 
на позициониране и имат широк диапазон на изменение на честотата, което ги 
прави подходящи за реализиране на процеса лазерно маркиране.

Фигура 2. Принципна схема на лазерно технологична система: 1 - CCD камера; 
2 – сканираща система; 3 - образец; 4 – система за синхронизация [14]

Таблица 1

Задача
Да се изследва зависимостта на температурата от плътността на мощността за 
лазер на CuBr, влакнесто-оптичен лазер и C02-лазер.
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Параметър Лазер 
на CuBr

Влакнесто-
оптичен лазер

CO2-лазер

Дължина на вълната λ, µm 0,511 1, 062 10,6
Мощност P, W 10,0 40,0 100
Честота ν, kHz 20,0 5 ÷ 250 50,0
Продължителност на импулсите τ, ns 30 8 ÷ 250 250
Импулсна енергия Ep, mJ 0,50 0,16 ÷ 1,33 2,00
Импулсна мощност Pp, kW 16,7 5,32 ÷ 17,8 8,00
Качество на лъча M2 < 1,7 < 1,1 10,0
Точност на позициониране, µm 2,5 2,5 2,5
Коефициент на полезно действие, % 10 40 20



Числените експерименти се извършват за следните материали [16]:
• Метали – Aℓ, Cu, Mn, Mg, Mo, Ni, W;
• Конструкционни стомани – A20, 2C10, C30, C55, Fe37-3FN, 15NiCr6, 09G2, 

10S20, 35S20, 1CS67;
• Въглеродни инструментални стомани - CT70, CT105, CT120, U9A, U11A, 

U12A.
• Бързорезни инструментални стомани - HS3-3-2, HS6-5-2 , HS6-5-2-5, HS18-

0-1 , HS18-1-1-5, R2M8K5F2, R9M4K8.
• Пластмаси – ABS, HDPE, LDPE, PE, PET,  PP, PVC.  

Материалът, за който се правят числените експерименти, се определя от 
преподавателя. 

За извършване на експериментите се използва програмата Temperaturfeld3D [17], 
работеща в MATLAB. Програмата MATLAB е изучавана от студентите в 
дисциплината Програмиране и използване на компютри. В тази дисциплина 
студентите са придобили знания и умения за работа с готови програмни продукти. 
Тези знания ще ги използват в учебния процес (тук конкретно в дисциплината 
Физика) и при практическата си реализация като инженери. 

Мощността на лазерното лъчение се изменя в интервала P Є [11,0; 20,0] W със 
стъпка 1,00 W. Плътността на мощността се определя по формулата
    qS = 4P/(πd2)                                                    (1) 
Студентите получават температурни полета за различните плътности на мощността 
за трите лазера. От тях се определя максималната температура в зоната на 
въздействие. Данните от числените експерименти се нанасят в табл. 2. От 
получените резултати се правят графики на зависимостта Tmax = Tmax(qS) за 
дължини на вълните λ1 = 0, 511 µm, λ2 = 1, 06 µm и λ3 = 10,6 µm – фиг. 3.

Резултатите се анализират и обобщават от студентите в края на упражнението. В 
началото на следващото занятие от лабораторния практикум студентите защитават 
протокол, изработен за проведеното занятие. Преподавателят проверява написания 
от студентите протокол. Студентите отговарят на въпроси относно:

• Вида на получените криви на зависимостта на максималната температура от 
плътността на мощността за трите лазера;

• Точността, с която се определя максималната температура в зоната на 
въздействие;

• Интервалите на изменение на максималната температура за изследваните 
плътности на мощността и дължини на вълните на лазерното лъчение;

• Съпоставяне на резултатите за различните дължини на вълните и анализ на 
влиянието на дължината на вълната върху изследвания процес;

• Предварителните работни интервали за плътността на мощността за трите 
дължини на вълните. 
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Таблица 2
P, W 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
qS, W/m2

Tmax1, K
Tmax2, K
Tmax3, K

фиг. 3

Заключение
Интегралният подход помага за развитие на логическото мислене на студентите, 
дава им възможност да получат по-пълна картина на изучаваните процеси и 
явления. С него се постига приемственост при изучаване на учебния материал и се 
показва на студентите значението на отделните дисциплини от учебния план за 
изграждането им като способни инженери и възможността за  работа с различни 
източници на информация. Така се постига по-голяма заинтересованост на 
студентите към учебния процес и  чрез междупредметните учебни умения се 
повишава ефективността на учебния процес. Не на последно място използването 
на различни творчески виждания и сфери на знанието създава у тях научен подход 
при решаване на изследователски задачи.
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ВЛИЯНИЕ НА ГРАПАВОСТТА ВЪРХУ КОНТРАСТА ПРИ 
ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА СТОМАНИ

Николай Ангелов, Технически университет - Габрово

Увод
От откриването на лазера до сега лазерите успешно се използват в промишлените 
технологии. За широкото им приложение за практически цели допринасят 
специфичните свойства на лазерното лъчение, като висока кохерентност, 
монохроматичност, възможност за постигане на голяма плътност на енергията 
(респективно мощността) в работната зона. Лазерните източници излъчват 
лъчения с дължини на вълните в широк спектрален диапазон - от ултравиолетовата, 
видимата, и инфрачервената област в непрекъснат и импулсен режим. Лазерите се 
използват във всички области на индустриалното производство. Глобализацията 
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на производството и търговията поставя нови изисквания към маркировката на 
изделията, които се предлагат на пазара. Посредством нанесената върху тях 
информация потребителят получава данни за фирмата-производител, държавата, в 
която е направена стоката, характеристики на изделието, данни за производството 
(дата на производство, в коя смяна е направено). През последните години 
изключително нарасна ролята на маркировката като гаранция от фалшификати и 
защита на интелектуалната собственост на производителя, както и изискването за 
автоматизирано разчитане на информацията. Основно изискване към маркировката 
е да притежава необходимия контраст и да съхрани голяма по обем информация 
през цялото време на експлоатация. Тези стандарти и изисквания към маркировката 
се отнасят и за изделията от инструментални и конструкционни стомани, които са 
предмет на изследване в настоящата работа. Това налага и потребността да се 
развиват и усъвършенстват и самите технологии за маркиране, в това число и 
лазерната технология за маркиране.
Лазерното маркиране е сложен технологичен процес. Зависи от много основни 
величини, които са взаимосвързани. Във всеки конкретен случай на маркиране на 
изделия трябва да се изясни влиянието на всяка от тях [1-5].

Цел на доклада е представяне на ново лабораторно упражнение от дисциплината 
Физика за студенти от техническите университети за изследване на влиянието на 
грапавостта върху контраста при лазерно маркиране на образци от стомани – 
инструментални и конструкционни.

Изложение
Теоретични аспекти. От особено значение за процеса на лазерно маркиране са 
оптическите характеристики: коефициент на отражение R, абсорбционна 
способност А, коефициент на поглъщане α (респ. дълбочина на проникване δ). 
За непрозрачни вещества поглъщателната способност A e оптична характеристика, 
която е свързана с коефициента на отражение R със зависимостта 
    A = 1 – R.                                                (1)
Върху поглъщателната способност A и коефициента на отражение R влияят едни и 
същи величини:

• състояние на обработваната повърхност;
• дължина на вълната λ на лазерното лъчение;
• плътността  на мощността qS на лазерното лъчение;
• температура T на повърхността на образеца;
• ъгъл на падане и равнина на поляризация.

Поради връзката (1) някои от тези величини могат да бъдат дискутирани при 
анализа на влиянието им върху коефициента на отражение, а други – върху 
поглъщателната способност.
Коефициентът на отражение се дефинира с отношението
    R = Jr/J0 ,                                                (2)
където Jr e интензитета на отразения лазерен лъч, J0 – интензитета на падащото 
лъчение.
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Коефициентът на отражение силно зависи от състоянието на обработваната 
повърхност. Съвкупността от грапавините, които оформят релефа на повърхността 
и се оценяват в участък, несъдържащ отклонения на формата и вълнообразност, е 
позната под името грапавост на повърхнината. Грапавостта на повърхнините на 
детайлите оказва влияние върху експлоатационните им свойства. Причините, 
които водят до образуването на грапавините, са разнообразни и са свързани с вида 
на обработката на повърхнината, геометрията и състоянието на обработващия 
инструмент, режима на работа, вида и структурата на обработвания материал и т.н. 
Основна характеристика на състоянието 
на обработваната повърх-ност е клас на 
грапавост [6-9]. С увеличаване на класа 
на грапавост на обработваната 
повърхност коефициентът на отражение 
намалява. Грапавини от порядъка на 
дължината на вълната значително 
увеличават дълбочината на проникване 
на лазерното лъчение. Затова в някои 
конкретни случаи е желателна 
предварителна механична обработка на  
повърхността на образеца, която ще  спо-
могне  за  намаляване на коефициента на 
отражение. Когато въздействието върху 
образеца е в окислителна среда върху 
повърхността му се образува окисен слой, което води също до намаляване на 
коефициента на отражение.

Опитна постановка. За изследванията се използва лазерна технологична система 
с влакнесто-оптичен лазер (фиг. 1) – [10, 11]. Някои нейни параметри са дадени в 
табл. 1. Влакнесто-оптичния лазер е импулсен лазер и се отличава с високо 
качество на лъча, голям к.п.д. и голяма честота на повторение на импулсите. 
Технологичната система има висока точност на позициониране, отличава се със 
скорост на придвижване на лазерния лъч в широк диапазон и осигурява стабилност 
на параметрите през целия производствен процес.   
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 фиг. 1

Параметър Стойност 

Дължина на вълната λ, nm 1 064

Мощност P, W 20,0

Честота ν, kHz 80

Продължителност на импулсите τ, ns 250

Имулсна енергия Ep, mJ 0,25

Импулсна мощност Pp, kW 1,00

Качество на лъча M2 < 1,1

Точност на позициониране, µm 2,5

Коефициент на полезно действие, % 40

таблица 1



Материал
За извършване на експериментите са подготвени образци от:

• • Конструкционни стомани – C10E, C22, C35, C45, C60, 20Mn5, 37Cr4 ;
• • Инструментални стомани  –  CT70, CT105, CT120, U13A, HS6-5-2, 

HS12-1-2, X75WCrV18-4-1.
Те са с широко приложение в индустрията [12]. Образците са предварително 
шлифовани и имат различен клас на грапавост Ra.

Задача: Изследване на влиянието на грапавостта върху контраста при лазерно 
маркиране на образци от инструментални и конструкционни стомани

Материалът, за който се отнасят експериментите, се определя от преподавателя. 
За извършване на експериментите се използва лазерната технологична система с 
влакнесто-оптичен лазер. Параметрите, които се поддържат постоянни по време 
на маркирането се попълват в табл. 2.
Мощността на лазерното лъчение се изменя в интервала P Є [6,50; 20,0] W със 
стъпка 1,50 W. Плътността на мощността се определя по формулата

qS = 4P/(πd2)                                                    (1)
Студентите построяват тестово поле, състоящо се от квадратчета със страна 5 mm 
за различни стойности на плътността на мощността и класа на грапавост. Прилага 
се растерен способ за маркиране. Полученото маркирано поле се снима. По 
предварително утвърдена методика [3] се определя контраста k* на маркировката 
за всяко изписано квадратче. Данните от експериментите се нанасят в табл. 3. От 
получените резултати се правят графики на зависимостта k* = k*(qS) за три класа 
на грапавост Ra – фиг.2. Резултатите се анализират и обобщават от студентите в 
края на упражнението. В началото на следващото лабораторно упражнение 
студентите защитават протокол, изработен за проведеното занятие. Преподавателят 
проверява написаните от студентите протоколи и им прави устно препитване. 
Студентите отговарят на въпроси относно:

• Вида на получените графики за трите класа на грапавост;
• Точността, с която се определя контраста на маркировката;
• Диапазоните на изменение на контраста за изследваните плътности на 

мощността и класове на грапавост;
• Бързината на нарастване на контраста с увеличаване на плътността на 

мощността на лазерното лъчение; 
• Съпоставяне на резултатите за различните класове на грапавост и анализ на 

влиянието на класа на грапавост върху процеса лазерно маркиране;
• Определените работни интервали за плътността на мощността за трите класа 

на грапавост. 
Заключение
С предложеното лабораторно упражнение се постигат следните резултати при 
работа със студенти от техническите университети:

• Задълбочават се знанията им за лазери;
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• Изучават устройството на лазерна технологична система с влакнесто-оптичен 
лазер и работата с нея;

• Запознават се с основните величини, влияещи на процеса лазерно маркиране 
на изделия;

• Анализират влиянието на класа на грапавост при маркиране на изделия от 
инструментални и конструкционни стомани.
Получените знания ще помогнат на студентите за изграждането им като добри 
специалисти при предстоящата им работа в индустрията.

таблица 2
Клас на грапавост     Ra1
                                    Ra2
                                    Ra3

Стойност

Скорост v
Честота ν
Брой на повторенията N
Стъпка Δx
Дефокусировка Δf

               таблица 3
P, W 6,50 8,00 9,50 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0 18,5 20,0
qS, W/m2

k*1, %
k*2, %
k*2, %

                фиг. 2
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ВЛИЯНИЕ НА ПОКРИТИЕТО ВЪРХУ КОНТРАСТА ПРИ 
ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Николай Ангелов, Технически университет - Габрово

Увод
Процесът лазерно маркиране се състои в модификация на повърхността на 
маркираното изделие под действие на лазерното лъчение чрез структурни промени, 
топене или изпарение на материала в зоната на въздействие. Върху повърхността 
на изделието при този метод могат да се нанасят символи (букви и цифри), 
кодирана информация или специални знаци (фиг. 1).

Лазерното маркиране е уникален и много перспективен метод за маркиране. Той 
ще намира все по-широко приложение в индустрията. Предимствата на лазерния 
метод [1 – 7] спрямо останалите методи на маркиране (ударно-механичен, 
електрохомичен, елекроерозиен, ситопечат, тампонен печат, лепене на етикети) са:

• възможност за маркиране на различни видове материали – метали, 
полупроводници и диелектрици;

• липсва механическо въздействие върху обекта – безконтактен метод;
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• минимална зона на термично влияние;
• висока износоустойчивост;
• прецизност;
• висок контраст;
• висока производителност;
• голяма плътност на нанесената информация – bar-кодове и двумерни кодове;
• гъвкавост 
• направа на произволни графични изображения от векторен или растерен 

тип;
• маркировка на труднодостъпни места;
• липса на допълнителна обработка;
• възможност за маркиране в движение;
• интегриране в поточни и автоматизирани линии;
• осигурява се висока сигурност и защита на информацията;
• екологически чист процес.

Целта на доклада е представяне на ново лабораторно упражнение по Физика за 
изследване на влиянието на покритието върху контраста при лазерно маркиране на 
различни материали – стомани и пластмаси. Подходящо е за студенти от 
техническите университети.

Изложение
Поглъщателната способност на металите и сплавите се повишава при шлифована 
повърхност спрямо полирана повърхност. Тя се повишава значително в сравнение 
с полирана или шлифована повърхност, ако се използват специални покрития. 
Това води до повишаване на ефективността на въздействието. При нанасяне на 
покрития върху образеца се намалява неговата електропроводимост, което от своя 
страна води до намаляване на коефициента на отражение R и значително повишава 
поглъщателната способност A на лъчението. В табл. 1 са дадени стойности на 
поглъщателната способност на полирана и обработена с покритие повърхност за 
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фиг. 1. Изделия с лазерна маркировка



някои метали и стомани. От таблицата се вижда, че покритието върху тези 
материали допринася за намаляване на енергийните загуби при реализиране на 
изследвания технологичен процес.

таблица 1. Поглъщателна способност на някои материали за полирана и обра-
ботена с покритие повърхност

Материал
А, %

Полирана повърхност Обработена с покритие 
повърхност

Aℓ 2 12

Cu 2 12

Mo 3 12 

Ta 4 21

Стомана 316 9 39

Стомана 416 10 42

Стомана 4130 2 85
 

Към покритията има голямо разнообразие от специфични изисквания, на които 
те трябва да отговарят. Затова няма създадено универсално покритие, което да 
отговаря на всички изисквания, а те са:

• Ниска себестойност;
• Достъпно производство;
• Лесно да се нанасят върху повърхността;
• Да не са токсични;
• Да са стабилни с времето;
• Да имат голяма адхезия;
• Да имат висока топлопроводност;
• Да имат висока температура на топене и изпарение.

Основните типове покрития са:
• химически покрития – фосфатиране, сулфидиране, оксидиране;
• колоидни разтвори на въглерод в ацетон, спирт;
• нанасяне на слоеве върху метали и сплави – никелиране, поцинковане;
• прахообразни оксиди на различни метали;
• сажди, получени на повърхността при изгаряне;
• оцветени лакове;
• водоразтворими бои;
• нанасяне на слоеве върху пластмаси.

Опитна постановка
За експериментите се използва лазерна технологична система с влакнесто-
оптичен лазер [8, 9] – фиг. 2. В табл. 2 са дадени някои основни параметри на 
лазерната система. Влакнесто-оптичният лазер е иновационен импулсен лазер, 
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работещ в близката инфрачервена област. Подходящ е за маркиране на широк кръг 
от материали, включително метали, сплави и пластмаси. Има изключително 
високо качество на лъча, близко до идеалното. Лазерната система може да осигури 
придвижване на лазерния лъч в широк интервал на скоростта. Освен това тя има 
висока точност на позициониране и осигурява добра повторяемост при 
реализиране на процеса.

     фиг. 2

таблица 2. Основни параметри на технологична система с влакнесто-оптичен 
лазер

Параметър Стойност

Дължина на вълната λ, nm 1 064

Мощност P, W 30,0

Честота ν, kHz 100

Продължителност на импулсите τ, ns 250

Имулсна енергия Ep, mJ 0,30

Импулсна мощност Pp, kW 1,20

Скорост на придвижване на лъча v, mm/s 0 ÷ 6000

Качество на лъча M2 < 1,3

Точност на позициониране, µm 2,5

Коефициент на полезно действие, % 40

Образци
Подготвени са образци от:

• инструментални стомани [10] – Р6М5, Р6М5К5, Р9, Р18, CT70. CT105, 
CT120. Техните работни повърхности са следните:

 - шлифована (с различна грапавост Ra);
 - никелирана;
 - оксидирана.
Това са реални работни повърхности на изделия от производството.

• Пластмаси – акрилнитрил бутадиен стирен ABS, полиетилен терефталат 
PET, полиетилен с ниска плътност PELD, полиетилен с висока плътност 
PEHD, полипропилен PP.
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Техните работни повърхности са без покритие и с пластмасов слой, оцветен в 
синьо, зелено, червено, жълто, бяло и инокс.

Задача. Да се построят експерименталните графики на зависимостта на 
контраста от скоростта за материал без покритие и с покрития.

Преподавателят избира материала, върху който ще се извършват експериментите. 
Ако това е инструментална стомана образците са с шлифована, никелирана и 
оксидирана повърхност. При избор на пластмаса се вземат 3 образеца – без 
покритие и с покритие с два цвята, например син и червен.
Параметрите, които се поддържат постоянни по време на експериментите се 
представят в табл. 3. Скоростта се изменя в интервала v Є [20,0; 120] mm/s със 
стъпка 10 mm/s. Използва се растерен метод на маркиране. Изписват се 33 
квадрата с размер 5 mm за различни скорости и работни повърхности. След като 
студентите извършат експериментите, правят снимки на маркираните върху 
образците тестови полета. По описаната методика се определя контраста на 
маркировката за всяко изписано квадратче. Получените резултати се нанасят в 
табл. 4. От тях се чертае експерименталната зависимост k* = k*(v) за трите 
изследвани повърхности – фиг. 3. Студентите сравняват, анализират и обобщават 
получените резултати и графики. Пишат протокол за изработеното лабораторно 
упражнение и впоследствие го защитават пред преподавателя, който провежда 
занятията. Отговарят на следните въпроси:

1. Какъв е вида на получените експериментални графики за образеца без 
покритие и за образците с покритие?

2. Каква е точността, с която се определя контраста на маркировката?
3. Какви са диапазоните на изменение на контраста за изследвания интервал 

на скоростта за трите повърхности?
4. Каква е бързината на намаляване на контраста с увеличаване на скоростта 

на маркиране за трите образеца?
5. Какво влияние оказва покритието на материала върху процеса лазерно 

маркиране?
6. Какви са работните интервали на скоростта на маркиране за трите 

повърхности на изследвания материал?
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Параметър Стойност

Мощност P, W

Честота ν, kHz

Продължителност на импулсите τ, ns

Диаметър на работното петно d, μm

Стъпка Δx, μm

Дефокусировка Δf, mm

Брой на повторенията N

таблица 3

фиг. 3



Табл. 4

v, mm/s 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100 110 120

k*1, %

k*2, %

k*3, %

Заключение
Лабораторните упражнения по физика дават нови умения и познания на студентите 
от техническите университети, които ще бъдат полезни на работните им места 
след завършване на обучението. Те могат да направят физиката по-разбираема и 
привлекателна за все по-голям брой студенти. Конкретното лабораторно 
упражнение дава възможност на студентите да се запознаят и изучат една 
съвременна и перспективна технология за маркиране на различни материали. Те 
виждат значението и мястото на физиката при изграждането им като бъдещи 
инженери. 
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ПСИХОФИЗИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА СТАРТА НА 
ОБУЧЕНИЕТО, ЗА ОЦЕНКА НА ПАМЕТОВАТА 

СПЕЦИФИКА НА ОБУЧАЕМИЯ
ПРИ УСВОЯВАНЕ НА НОВ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

Николай Такучев, Тракийски университет, Стара Загора

Проблем
Обучаемите не се справят еднакво успешно с образователните задачи. Една от 
причините е индивидуалната паметова специфика при усвояване на нови знания, а 
от нея зависи какъв би бил най-подходящия индивидуален подход към усвояването 
на нови знания. Съвременната образователна система до голяма степен е оставила 
на обучаемия сам да открие най-подходящия за себе си подход за учене. Най-
често това става на принципа на пробата и грешката, процесът е продължителен 
и често е свързан с провали, носещи неприятни емоции за обучавания индивид. 
Най-често обучаваният индивид няма обективна преценка за качествата на 
своята памет, разчита на чуждия опит за да определи времето, което да отдели 
за подготовката си. Обучаваният индивид често прехвърля върху екзаминатора 
вината за неудовлетворителното си представяне при проверка на знанията му, 
поради неадекватен собствен критерий за нивото на знанията си, което отново е 
свързано с непознаване на спецификата на собствената памет.
Цел
В настоящата работа е предложен метод, чрез който в началото на образователния 
процес обучаемият получава по-ясна представа за собствените възможности за 
усвояване на нови знания по конкретна дисциплина, например физика, химия, 
биология и т.н., което му помага:

• да си изработи адекватен критерий за нивото на собствените знания,
• да си постави реалистична цел за постигане на избрано от него ниво на 

усвояване на учебния материал,
• да направи най-добрия за себе си избор на стратегия за постигане на тази цел.

Материал и методи
Предлаганият метод изследва познавателните способности на индивида. В научната 
литература по психология такъв метод е класифициран като метакогнитивен (G. 
Schraw, 1998). Експериментална основа за разработката на метода са резултатите 
от изследването на Ebbinghaus, 1885, който експериментира със собствената си 
памет. Експериментите разкриват зависимостите от времето на запомнянето и 
забравянето на безсмислени срички. Получените резултати от експериментите 
са в табличен вид. Авторът е привел и свои апроксимиращи данните функции, 
които не са използвани при разработване на описвания в настоящата работа 
метод. Ebbinghaus нарича експеримента си „психофизичен“. Следвайки тази 
терминология, предлаганият в настоящата работа метод за метакогнитивна 
консултация на обучаемите по-долу се нарича „психофизична“ консултация. 



В настоящата работа се предлагат апроксимиращи числените данни на Ebbinghaus 
математически функции (модели) на зависимостите от времето на процесите на 
запомняне и забравяне. Разсъжденията по-долу са базирани на допускането, че 
общият вид на получените по данните на Ebbinghaus модели на процесите на 
заучаване и забравяне е приложим за моделиране на паметовата специфика на 
всички обучаеми индивиди. Индивидуалните различия в процесите на учене 
и забравяне се отразяват в споменатите математически модели като разлики 
в числените стойности на съдържащите се в тях константи. Ако за конкретен 
обучаващ се индивид и за учебен материал от даден вид бъдат определени 
константите в моделите за запомняне и забравяне, може да бъде изчислено 
индивидуалното време, необходимо за заучаване до желаното от обучаемия ниво 
на определен обем от този вид учебен материал.
Споменатите модели се използват за определяне на индивидуално необходимото 
време за заучаване на нови знания с отчет на протичащия едновременно с това 
процес на забравяне.

Резултати и обсъждане
Предлаганият метод за психофизична консултация включва три последователни 
във времето етапа, през които трябва да премине обучаемият, желаещ да получи 
консултация относно индивидуалните си способности за запаметяване на 
нови знания по изучаваната дисциплина. Получената по време на трите етапа 
информация се използва за определянето на зависещите от индивидуалните 
качества на паметта числени стойности на константите в моделите за запаметяване 
и забравяне.

1. Целият изискуем материал по предстоящата за изучаване дисциплина 
може да се разглежда като съставен от отделни теми с приблизително 
еднакъв обем (компендиум, конспект по дисциплината). Консултираният 
изучава за определено време определена тестова тема под формата на 
печатен текст. Тестовата тема се избира да бъде сходна по обем и трудност 
с останалите теми включени в дисциплината, която обучаемият предстои да 
изучи, например уводната за дисциплината тема. За изучаване на тестовия 
материал на обучаемия се предлага обозрим във времето интервал, например 
половин час, който да бъде поне петкратно по-дълъг от времето, необходимо 
за прочитане на тестовата тема. Обучаемият се инструктира да се стреми 
да научи тестовата тема възможно най-добре за отпуснатото време, като 
използва собствения метод на учене, например допустимо е да си прави 
писмени бележки. В случай, че не следва собствен метод, му се препоръчва 
да следва следния алгоритъм за учене:
1.1. Да прочете внимателно и задълбочено текста на тестовата тема, да открои 
новите за него понятия в него, да вникне в тях, като използва приведените в 
текста примери и като измисля подобни свои примери.
1.2. В края на тестовата тема има контролни въпроси, отговаряйки на които 
обучаемият има възможност да провери доколко е разбрал и запаметил новите 
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понятия. Ако отговоря на контролните въпроси успешно, преминава към 
финалния преговор на текста. В противен случай се връща към неусвоената 
част на материала.
1.3. Прави финален преговор на тестовата тема.

2. След изтичането на отпуснатия за подготовката половин час, обучаемият 
решава компютърен тест със задачи от затворен тип (с по 4 отговора, 
един правилен). Тестът следва да бъде специално разработен за целите 
на описваната консултация. Компютърният тест оценява знанията на 
консултирания по току що изучената тестова тема и му поставя шестобална 
оценка, съответна на нивото на показаните знания. Консултираният получава 
кратка инструкция за работа с компютърния тест. 

3. Преди старта на задачите в компютърния тест, на екрана на компютъра се 
появява начална форма, подканяща консултирания да се самооцени – да оцени 
знанията си по току що изучената тестова тема, като въведе в съответното 
поле на екранната форма своята шестобална оценка. В началната форма се 
въвежда и броят на темите в компендиума по дисциплината.

4. Задачите на компютърния тест (въпрос с четири отговора) се появяват 
последователно на екрана. Разбъркват се автоматично при всеки нов старт на 
теста. Консултираният решава теста за определено време – в рамките на не 
повече от 15 минути за 15 задачи в теста. Ако просрочи времето, отговорите 
на оставащите въпроси се приемат за грешни при изчисление на оценката. 
Оценката се изчислява по формула, включваща броя на въпросите и на 
правилните отговори, както и броя на отговорите в задачата.

5. След приключването на теста се появява форма с резултатите. В нея освен 
оценката от компютърния тест са дадени:
5.1. Предварителната самооценка на изпитвания. Сравнението на двете 
оценки за едно и също знание – обективната компютърна оценка и собствената 
оценка на консултирания индивид за знанията му помага за изграждането на 
адекватен критерий за ниво на собствените знания и следователно за усет за 
необходимото интелектуално усилие при подготовката за изпит.
5.2. Времето в часове, което студентът би следвало да отдели за подготовка 
за теоретичен изпит, необходимо за получаване на същата оценка като от 
компютърния тест (ако изпитът се проведе непосредствено след приключване 
на заучаването на учебния материал). Индивидуалното време за изучаване на 
темите от конспекта се изчислява като произведение на времето, необходимо 
на консултирания да заучи тестовата тема до определено ниво на знания, 
оценено от компютърния тест и броя на темите в конспекта.
5.3. Времето в часове, което консултираният би следвало да отдели за 
подготовка за изпита, необходимо за получаване на оценка от изпита, равна на 
самооценката му (ако изпитът се проведе непосредствено след приключване 
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на заучаването на учебния материал).
5.4. Времето в часове, което студентът би следвало да отдели за подготовка 
за изпита, необходимо за получаване на максималната оценка („отличен“ 6) 
(ако изпитът се проведе непосредствено след приключване на заучаването на 
учебния материал).

6. Консултираният повтаря същия компютърен тест (поредността на задачите 
и отговорите са разбъркани автоматично по случаен начин) след определен 
интервал време, например седмица по-късно. Константите в математическите 
модели на процесите на запомняне и забравяне в зависимост от времето 
определят индивидуалните различия и се изчисляват по оценките от двата 
компютърни теста и двата интервала от време – за заучаване на тестовата тема 
и за повторния тест (например половин час и една седмица). Консултираният 
се запознава с таблици, в които по оценките от двата компютърни теста се 
определя необходимото време за учене на материал от вида на тестовия, 
което консултираният е необходимо да вложи за да получи желаното ниво на 
знания по дисциплината.

Апроксимиращите експерименталните данни функции бяха подбрани така, че да 
включват минимален брой подлежащи на определяне константи. На фиг.1 са 
показани графичният и аналитичният вид на използваната в метода апроксимираща 
функция – експоненциална функция с две числени константи, зависещи от 
паметовите дадености на индивида, подлежащи на определяне по получените от 
психофизичната консултация данни.
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Фиг. 1. Апроксимираща крива на зависимостта на количеството изучено знание от времето 
за учене, получена по числените данни от експеримента на Ebbinghaus. (Фигурата е 
създадена с MS Excel, апроксимиращата крива е от библиотеката функции Trendline).



След анализ, математическата част на който е спестена на читателя, беше получена 
таблица, която консултираният може да разгледа след приключване на първия 
компютърен тест (таблица 1). От таблицата се вижда, че ако например желаната от 
консултирания оценка по дисциплината е 5, а той е получил на компютърния тест 
3, то времето за подготовка на един въпрос от компендиума по дисциплината е 
1,13 часа (един час и осем минути). Т.е. при компендиум по дисциплината с 55 
теми необходимото време за подготовка за постигане на знания на ниво 5 е 62 часа, 
т.е. учене по 6 часа всеки ден в продължение на 10 дни и явяване на изпит 
непосредствено след прекратяване на процеса на учене. От таблицата се вижда, че 
за отлична оценка консултираният трябва да учи 74 часа.

Желана оценка 3 4 5 6
Оценка от компютърния тест 

(0,5 часа учене)
Време за изучаване на един въпрос

3 0,50 0,85 1,13 1,35
4 0,29 0,50 0,66 0,79
5 0,22 0,38 0,50 0,60
6 0,22 0,38 0,50 0,60

Психофизична консултация на оценените от компютърния тест с оценка слаб 2 е 
невъзможна. В такива случаи на консултирания се обръща внимание за наличие на 
сериозни проблеми с паметта и разбирането, вероятно дължащи се на твърде 
бавна памет, пропуски в предходните нива на образованието му, но е възможно 
този резултат да се дължи на принципна невъзможност за усвояване на знания от 
писмен източник (дислекция). На консултирания в този случай се препоръчва да 
вложи време за подготовка поне трикратно по-дълго от това, необходимо на 
оценения със „среден 3“ от компютърния тест и ако това не помага да смени 
информационния канал – да се подготвя с помощник, който да му чете на глас 
изучавания материал и да потърси консултация със психолог.

Процесът на заучаване е съпътстван от обратния процес – забравянето. След 
прекратяване на ученето протича само процесът на забравяне. На фиг. 2 с точки е 
представена графично зависимостта на остатъчното знание в паметта на Ebbing-
haus от времето, изтекло след прекратяване на ученето. Вижда се, че 
експерименталните данни са апроксимирани добре със степенна функция.

От фиг.2 се вижда, че в паметта на Ebbinghaus процес на забравянето е бил най-
интензивен в първите 48 часа след заучаването. След 48 часа в паметта му са 
останали около 28% от първоначално заучения материал, след което остатъчното 
знание се променяло слабо – до около 21% за следващите 30 дни, т.е. е било 
запаметено в дълготрайната му памет. 
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Таблица 1. Зависимост на времето за научаване на тестовата тема до определено 
ниво (желана оценка), от оценката от първия компютърен тест.



В резултат на математическото разглеждане на процесите на заучаване и забравяне 
беше получена таблица 2 за оценката, съответстваща на остатъчното знания на 
консултирания 24 часа след прекратяване на процеса на учене – оценките са 
показани с по-плътни цифри горе и вдясно от диагонала на таблицата. Например 
ако консултираният е получил на първия компютърен тест 5, а седмица по-късно 
на втория компютърен тест е получил 4, то той би получил оценка 4,15 на изпит, 
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Фиг. 2. Апроксимираща крива и аналитичен вид на зависимостта от времето на количеството 
остатъчно знание след прекратяване на ученето, получена по числените данни от 
експеримента на Ebbinghaus. (Кривата е от библиотеката функции Trendline на MS Excel).

Фиг. 3. Процесът на заучаване на нови знания се състои от две фази – фаза „учене” и фаза 
„забравяне”. Интервалът време за учене завършва в момента на първия компютърен тест в 
който нивото на заученото знание е най-голямо, оценено чрез оценката от първия компютърен 
тест, която е число между 2 и 6 за шестобалната скала. Процесът на забравяне протича през 
цялото време, но интензивността му през интервала с учене е по-малка от тази на процеса на 
натрупване на знания.



проведен 24 часа след прекратяване на ученето. Консултираните с драстичен спад 
в оценката между двата компютърни теста са с много бърз процес на забравяне и 
биват посъветвани да учат до последния момент преди изпита.

Понякога вместо спад в оценката между двата компютърни теста се получава ръст 
в оценката – на втория компютърен тест оценката е по-висока от тази на първия. 
Това е индикатор, че процесът на усвояване на получената информация има и 
скрита фаза, т.е. мозъкът задържа вниманието си върху изучаваната тема на 
подсъзнателно ниво, продължавайки процеса на разбиране и запомняне на новата 
информация и след формалното прекратяване на ученето. Оценката, която 
консултираният следва да очаква 24 часа след прекратяване на ученето е показана 
за такива случаи с по-тънки цифри вляво и долу под диагонала на таблицата. 
Например ако консултираният е получил оценка 5 на първия компютърен тест и 
оценка 6 на втория, би следвало да очаква оценка 5,82 на следващия ден след 
прекратяване на ученето (след 24 часа).

Оценка на остатъчното 
знание 24 часа след 

прекратяване на 
ученето

Първа компютърна 
оценка

(след 0,5 часа учене)
3 4 5 6

Втора компютърна 
оценка (168 часа след 

прекратяване на 
ученето)

3  3,00 3,14 3,26 3,36
4  3,82 4,00 4,15 4,27
5  4,60 4,82 5,00 5,15
6  5,36 5,62 5,82 6,00

Изводи
Описаният по-горе метод на психофизична консултация позволява на 
консултирания да прецени възможностите си да усвоява нови знания по 
предстоящата за изучаване дисциплина.

Психофизична консултация беше предложена и приложена в продължение на 
последните 4 години за студентите от Тракийски университет, Стара Загора, на 
които предстоеше да изучават дисциплините Агрометеорология и Климатология и 
хидрология. Участието в консултацията беше доброволно, но на практика всички 
студенти (250 души) участваха в нея. За 34% от консултираните изводите от 
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Таблица 2. Зависимост на шестобалната оценка за остатъчното знание 24 часа 
след приключване на ученето на тестовата тема, от съотношението в оценките от 
двата компютърни теста – непосредствено след приключване на ученето на 
тестовата тема и седмица по-късно.



консултацията имаха потресаващ ефект – при тях се наблюдаваше т.нар. ефект на 
Дънинг-Крюгер, т.е. те надценяват възможностите си (очакват по-висока оценка от 
получената на първия компютърен тест).

В резултат на приложението на консултацията беше наблюдавано статистически 
достоверно изменение на стратегията на студентите по отношение на учебния 
процес, в сравнение с тази от предходните 4 години. Увеличи се интереса към 
практическите занятия по споменатите дисциплини. Обяснението е, че 
интелектуалното усилие при практическите занятия е по-малко от ученето на 
теоретичния материал, а доброто представяне на практическите занятия има голям 
принос за успешното полагане на изпита.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ОЦЕНКА НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

 НА АРТЕРИАЛНАТА СТЕНА

Рене Милева-Попова,
Медицински Университет – София 

През последното столетие разпространението на сърдечно-съдовите заболявания 
нараства изключително много [1]. Рисковите фактори върху сърдечно-съдовото 
здраве се подразделят на модифицируеми и немодифицируеми. Най-важният 
немодифицируем фактор е хронологичната възраст [2]. Една от мишените на 
рисковите фактори, независимо дали са модифицируеми или немодифицируеми, е 
съдовата стена.

Артериалната система в системното кръвообръщение има две основни функции-да 
доставя непрекъснато адекватно количество кръв от лявата камера до капилярите 
на органите и тъканите, и да намали колебанията, да амортизира пулсациите, 
генерирани от сърцето, така че капилярния кръвен поток да е непрекъснат [3]. 
Първата функция е проводна, а втората е амортизираща. Амортизиращата роля на 
артериите е да буферират колебанията в налягането, които се дължат на 
интермитентното изтласкване на кръв от лявата камера (Windkessel ефект) и да 
трансформират пулсиращия артериален поток в стабилен непрекъснат поток в 
капилярите. Големите артерии имат способност да поемат целия обем кръв, 
изтласкан от сърцето. При нормални условия 40 % от ударния обем се предава 
директно към периферните тъкани, останалите 60% се запазват в аортата и 
централните артерии, които увеличават диаметъра си. Приблизително 10% от 
енергията, произведена от сърцето, се отклонява за разширяване на артериите и се 
“складира” в артериалната стена, за да бъде използвана по време на диастола. По 
време на диастолата голяма част от складираната енергия се освобождава и 
подддържа движението на останалата кръв към периферията, осигурявайки 
непрекъсната перфузия на органите и тъканите. За да бъде ефективна буферната 
функция, енергията необходима за промените в обема на артериите трябва да бъде 
възможно най-ниска ( т.е. за определен ударен обем пулсовото налягане трябва да 
бъде най-ниско). Способността на артериите да поемат флуид, изтласкан от лявата 
камера, зависи от техните характеристики, известни като комплайънс, разтегливост 
и ригидност. Тези характеристики на съдовата стена зависят от обема кръв, който 
се съдържа в съда като функция от трансмуралното налягане. Комплайънсът и 
ригидността на артериалната стена са тясно зависими от структурата ѝ [4]. 
Ригидността е свойство на съдовата стена, което е трудно за дефиниране и за 
точно измерване in vivo. Ригидността се дефинира като зависимост, отразяваща 
степента на разтягане на големите артерии в отговор на изтласкването на даден 
ударен обем [5]. Тя може да бъде представена като отношението между промяната 
на налягането съответно на дадена промяна в обема. Артериалният комплайънс се 
представя като отношението на промяната в обема (∆V), съответстваща на дадена 
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промяна в налягането (∆P)
    C ml/mmHg = ∆V/∆P  (1)

Системното артериално пулсово налягане се генерира при левокамерното 
изтласкване в артериалното дърво. Увеличаването на кръвния обем в аортата 
предизвиква преходно увеличаване на налягането, което зависи от способността 
на артериалната стена да се разширява, както и от обема кръв, който се оттича към 
периферните съдови области да кръвоснабдява тъканите. Промяната в обема (∆V) 
е свързана с промяната в налягането (∆P) чрез артериалния комплаянс (C) (1).

Комплайънсът е термин в класическия модел на Windkessel, при който изтичането 
на кръв към периферията зависи от периферното съпротивление (R) [6]. Това 
определение само дефинира скаларната величина, но не обяснява зависимите от 
времето промени в пулса на дадено разстояние. Въпреки това от този прост модел 
е ясно, че еластичния капацитет на аортата намалява когато се увеличава 
артериалната ригидност, дължаща се на напредване на възрастта и по-голямо 
пулсово налягане ще бъде генерирано при същия ударен обем [7]. Ригидността, 
комплайънсът и еластицитетът зависят само от промяната в обема на съдовата 
област в отговор на промяна в налягането, докато разтегливостта зависи от размера 
на изходния диаметър. Разтегливостта се представя като отношението между 
относителната промяна на диаметъра на съда съответно на дадена промяна на 
налягането [6,7]. Артериалната ригидност е утвърдена като изключително важен 
сборен показател за сърдечно-съдовия риск [8].

Конвенционалното измерване със сфигмоманометър на брахиалното систолично и 
диастолично налягане е използвано за оценка на нивата на налягане, свързани със 
сърдечносъдовия риск и промяната на наляганията, свързани с възрастта. Поради 
свойствата на разпространение на вълната на пулсовото налягане в системните 
артерии, се променят честотните характеристики и контура на вълната при 
преминаването и от сърцето към периферията. Пулсовото налягане се усилва в 
дистална посока от аортата към брахиалната или радиалната артерия. Този 
феномен е известен като усилване на пулсовото налягане. Съществуването на 
периферно усилване, което зависи от възрастта, също прави периферното 
измерване на брахиалната артерия недостатъчно достоверно [7,8]. Пулсовата 
вълна се усилва към периферията и величината на усилване и промените в контура 
са функция на спектралното съдържание на вълната в аортата и разликата в 
импеданса на определени артерии [9]. За брахиалната артерия,трансферната 
функция показва увеличаване на модулуса от единица при честота нула с пик от 
2.5-3.0 около 4 Hz, след което намалява при високи честоти [10, 11] Поради това 
пулсовото налягане в брахиалните артерии не е същото като налягането в 
централната аорта. Поради анатомичната близост пулсовите колебания в 
налягането в органи като мозъка, сърцето и бъбреците се определят повече от 
централното аортно пулсово налягане а не от периферното пулсово налягане. 
Трябва да се анализира централната аортна пулсова вълна защото лявата камера 
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преодолява налягането във възходящата аорта-то е истинския левокамерен товар.

От многото използвани техники за неинвазивно регистриране на артериалната 
пулсова вълна, апланационната тонометрия дава възможност и за анализ на 
вълната. По дефиниция тонометрия е измерване на налягане или напрежение, а 
апланиране е изравняване. Специфичното приложение на апланационната 
тонометрия, е че извита повърхност се притиска и напрежението на стената се 
редуцира до нула а вътрешната сила се предава на външния трансдюсер [12]. 
Методът също се прилага в офталмологията, където вътреочното налягане се 
определя от трансдюсер, изравняващ корнеята. Апланационната тонометрия се 
базира на принципа на Imbert-Fick, според който вътрешното налягане (Pi) в 
сферично тяло с безкрайно тънка, суха и еластична стена, е отношение на 
приложената сила (Fa) към площта на апланираната повърхност (A).

     Pi = Fa/A   (2)

Въпреки, че принципът изисква идеални условия като тънка стена, с правилна 
апланация и точно калибриране е възможно да се определи вътреочното налягане 
и да се оценят промените.
Теоритичната основа за артериалната апланационна тонометрия се използва за 
артерии, в зависимост от специфичните свойства на трансдюсерите и тъканите 
над еластичните артерии. При прилагане на апланационната тонометрия за 
регистрация на радиалното налягане се притиска с умерен натиск трансдюсера за 
налягане към повърхностно разположената радиална артерия към костната 
подложка, за да се постигне изравняване на съдовата повърхност и точно 
регистриране на налягането в съда [13]. Сигналът се превръща в цифров и се 
обработва от специален софтуер и с помощта на генерализирана обратна 
трансферна функция, основана на бързата трансформация по Фурие, се построява 
централната пулсова вълна [14,15,16]. С помощта на този метод се оценяват 
различни параметри и индекси на аортната пресорна вълна.

Трансферната функция е математически метод, който описва една система, чрез 
връзките между входните и изходните сигнали. Ако входният сигнал е потока (Q), 
а изходният е налягането (P), трансферната функция между поток и налягане, 
измерени на едно и също място по едно и също време представя импеданса на 
системата (Zin), като отношение между честотните компоненти на налягане и поток 
[7,12]. Ако входният сигнал е налягане (P0), а изходният сигнал е друго налягане 
(PL), но измерен на друго място, разположен на известно разстояние (L), 
трансферната функция е отношение между честотните компоненти (ω) на 
изходното и входното налягане.

   TF(ω) = PL(ω)/P0 (ω)   (3)

Трансферната функция е валидирана с помощта на сравняване на резултатите с 
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директни измервания у индивиди от различни възрастови групи и при различни 
стойности на наляганията [12,13,15].
За обяснение на разпространението на пулсовата вълна са разработени 
взаимоотношенията базирани на осцилаторни концепции, където големината на 
пулсовото налягане (P) и момента от сърдечния цикъл се определят от зависимостта 
между кръвния поток (Q) и импеданса на входа на артериите (Zin).
Концепцията за импеданса е стриктно изразена в честотната област, така 
зависимостта е за съответните хармонични (ω) вълни на налягането и потока 
(уравнение 4).

   P(ωi) = Zin(ωi)/Q(ωi)    (4)

където i =1,2,3,…,N
P(ωi) и Q(ωi) са синусоидални компоненти на вариращи във времето сигнали P(t) 
и Q(t) и са описани за периода на сърдечния цикъл.
Пълният, завършен артериален пулс може да бъде описан най-много чрез първите 
десет хармонични вълни (N = 10) тъй като повече от 95% от енергията е във 
първите пет до осем хармонични вълни (Milnor 1982).
Артериалният импеданс е комплексна величина от модул и фаза. Той се определя 
изцяло от физичните свойства на артериите и кръвта. Решението на Womersley на 
уравненията за движението на течност в цилиндрични тръби извлича осцилираща 
скорост на потока от зависимости между градиента на налягане и размерите на 
тръбите и свойствата на течността [17]. Тези уравнения улесняват изчисляването 
на профилите на скоростта на потока през напречното сечение на тръбата и водят 
до затворена форма на математическо представяне на надлъжния импеданс (връзка 
между поток и градиент на налягане през дадена дължина) и характеристичния 
импеданс на тръбата (Z0) определено от свойствата на кръвта и свойствата на 
стената на сегмент с дадена дължина) [11]. За еднороден сегмент с дължина L и 
завършващ със съпротивление (ZT) , коефициента на рефлектиране (Г) за всеки 
хармоничен компонент (ω) е равен на

         (5)

Предаването на пулсовата вълна по дължината на тръбата се определя от 
коефициента на разпространение (γ), така че отношението на предаваното пулсово 
налягане на дължина L (PL) към входното налягане (P0) е

         (6)

Където γ се определя от еластичните и геометрични свойства на артериалния 
сегмент както и от плътността и вискозитета на кръвта и всичките параметри (PL, 
P0, γ, Г) са функция на честотата (ω) [11] От представеното уравнение (6) е видно, 
че трансферната функция зависи от разстоянието (L), коефициент на 
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разпространение (γ), който зависи от артериалните геометрични и еластични 
свойства, определящи скоростта на разпространение на пулсовата вълна и от 
коефициента на рефлектиране (Г). Както импеданса, трансферната функция е 
представена с модул и фаза като функция на честотата. Забавянето на 
високочестотната фаза зависи от скоростта на разпространение на пулсовата вълна 
между две места на измерване[11].

Уравнение (5) показва, че наличието на отразяване на вълната, дължащо се на 
несъответствие в импеданса ще промени взаимоотношенията между входното и 
изходното пулсово налягане в еднакви тръби (уравнение 6). Това би могло да се 
промени от еластичните свойства и размерите на артериите, и плътността, и 
вискозитета на кръвта. Така в съответствие с теорията за разпространение на 
вълната наличието на промени в артериалната еластичност и диаметъра по хода на 
артериалното дърво ще предизвика промени в големината и фазата на честотните 
компоненти на пулсовото налягане между две точки, с резултат при който при едно 
и също средно налягане, пулсовото налягане и формата на пулсовата вълна ще 
бъдат различни [17]. Този факт трябва да се има пред вид, когато се измерва 
периферното налягане и използването на периферното налягане вместо 
централното аортно налягане. Обаче взаимоотношенията между централно и 
периферно налягане могат количествено да бъдат представени чрез честотно 
зависима трансферна функция с аортното налягане като входен сигнал и 
периферното налягане като изходен сигнал. Обратния модел (с периферно 
налягане като входен сигнал) позволява оценката на централното пулсово налягане 
и се използва от метода апланационна тонометрия [18].

Апланационна тонометрия е модерен неинвазивен метод, който дава съществена и 
валидирана информация за оценка на хемодинамиката и по-специално 
функционално-морфологичните характеристики на централните амортизиращи 
съдове. Тези съдове в най-голяма степен определят натоварването на миокарда и 
допринасят за промени в микроциркулацията с последващо засягане на крайните 
органи като мозък, миокард и бъбреци [7]

В Катедрата по Физиология, МФ, МУ-София в лабораторията по вегетативна 
регулация на сърдечно-съдовата система, с ръководител доцент Нина Белова, 
разполагаме с апланационен тонометър SphygmoCor (ArtCor Medical, Sidney, Aus-
tralia). Апаратът е комплектуван с много чувствителен тонометър (AtCor/Millar 
трансдюсер за налягане) тип „писалка“, с помощта на който се регистрират 
реалните стойности на налягането в радиалната артерия. Радиалната артерия е 
избрана, тъй като е разположена повърхностно върху костна подложка, което 
подпомага апланирането й. Предварително се измерват стойностите на налягането 
в брахиалната артерия с помощта на полуавтоматичен дигитален сфигмоманометър 
Omron (M1 Plus), които се въвеждат в апарата за калибровка, тъй като усилването 
между брахиалната и радиалната артерия е малко [9].
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По време на измерването в легнало положение ръката е прибрана до тялото в 
положение на супинация и лека екстензия. Тонометърът се поставя вертикално 
върху точката на най-ясно палпираните пулсации [Фиг. I]. Тонометърът се притиска 
плътно към меките тъкани, но натискът не трябва да бъде прекалено голям, за да 
се получи апланиране, а не компримиране на стената на артерията. През цялото 
време изследващият следи на екрана на компютъра формата и амплитудата на 
регистрираната крива на радиалния пулс. След получаване на оптимални по 
амплитуда и повторяемост пулсации се записват колебанията в продължение на 
10 s, за да се осигури възможност за усредняване на регистрираната крива.

Интересуващите ни показатели, които отразяват функционалните свойства на 
стената на централните артерии, се получават с помощта на анализ на аортната 
пулсова крива (Pulse wave analysis, PWA). Софтуерът на апланационния тонометър 
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фиг. I. Детекция на сигнала от радиалната артерия с помощта на чувствителния 
трансдюсер за наляганe.

фиг. II. Радиална и аортна пулсова вълна, изчислена с помощта на апланационния 
тонометър SphygmoCor.



(SphygmoCor®, Software Version: 9.0) автоматично извлича, запазва и анализира 
централната аортна пулсова вълна за целия сърдечен цикъл като средна от серия 
съседни вълни от периферната радиална крива с помощта на валидирана 
трансферна функция (Фиг. II).

Формата на централната пулсова вълна е резултат от сумирането на пътуващата 
вълна напред , генерирана при изтласкването от сърцето и рефлектиралата назад 
вълна, породена в периферната съдова система на границата между големите 
артерии и съпротивителните съдове. Амплитудата на вълната напред зависи 
зависи от миокардния контрактилитет и от аортния комплайънс. Амплитудата на 
рефлектираната вълна зависи от комплайънса на артериалната циркулация, главно 
от комплайънса на по-дисталните артерии, от периферното артериално 
съпротивление, и от калибъра, и разликата в импеданса между централните и 
периферни артерии. По точно рефлектиралата вълна не е единична, многобройни 
вълнички започват в различни места на отразяване и се връщат обратно към 
аортната клапа. Сумарната вълна се наслагва на пътуващата вълна напред 
[10,19,20] . Рефлектиралата вълна има голяма скорост и се връща обратно към 
големите артерии по време на същия сърдечен цикъл. Когато рефлектираната 
вълна се върне към пътуващата напред вълна по време на систолния период на 
изтласкване поради увеличена скорост на изтласкване, по проксимални места на 
рефлектиране или удължено време на истласкване , ще се усили систолното 
налягане, което води до увеличаване на сърдечното натоварване. Обратно при 
намалена скорост на разпространение на пулсовата вълна, по дистални места на 
отразяване и скъсен период на изтласкване, рефлектираната вълна се връща по 
време на диастола и усилва коронарния кръвен ток, и намалява левокамерното 
систолно натоварване. 
Най-важните опорни точки на пулсовите вълни от радиалната и аортната артерии 
са представени на Фиг. III. В радиалния пулс най-ниската точка от пресорната 
вълна отговаря на диастолното налягане (Pd), което най-често е равно на това в 
аортата. Първият пик във вълната кореспондира със систолното налягане (Ps) и 
значително се различава от систолното налягане в централната пулсова вълна, 
като вариациите в разликите са значителни в зависимост от възрастта. Инфлексия 
(Pi) се получава късно в систолата, обикновено стойността е по-ниска отколкото 
Ps, но в случаи с по-голяма артериална ригидност с напредване на възрастта може 
да се получи локален максимум, по-висок от Ps , който отговаря на систоличния 
пик в аортата [19]. Минимумът в края на систолата, дикротичното вдлъбване 
(често не съвсем коректно наричано инцизура) корелира с времето на поява на 
инцизурата, получена в аортата при затварянето на аортната клапа и може да бъде 
използвана за определяне на продължителността на систолата [7,18].
Аортната крива също има минимум Pd; първи систолен пик, който отговаря на 
първото систолно рамо или инфлексията (Pi - този пик се генерира от левокамерното 
изтласкване, зависи от ригидността на асцендентната аорта и миокардния 
контрактилитет); втори пик (Ps - генерира се от рефлектиралата вълна, която се 
връща и се наслагва към пътуващата вълна „напред“), налягане на усилване 
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(Ps - Pi) се определя от комплайънса на големите артерии (диаметър и разтегливост) 
и периферното съпротивление.

Основни анализирани показатели от апланационния тонометър (Фиг. II, III и IV):
І. Налягания:
1. Централно и периферно систолно, диастолно, пулсово и средно артериално 
налягане (Sp, Dp, PP, MP). Средното артериално налягане е реалното средно, а не 
изчислено по метода Dp + 1/3PP.
2. Централни аортни налягания:
3. Налягане по време на първия систолен пик (Р1), съвпада с максималното 
налягане в резултат на вълната „напред“, генерирана по време на изтласкването;
4. Налягане по време на втория систолен пик (Р2);
5. Налягане на усилване е разликата между наляганията по време на двата систолни 
пика - Р2 - Р1;
ІІ. Индекси:
1.Индекс на усилване (AIx) – системата Sphygmocor го изчислява като отношение 
Налягане на усилване/Пулсово налягане или Р2 - Р1/PP.
2.Индекс на усилване, коригиран за сърдечна честота 75 удара/минута (Aix75). 
Този стандартизиран към обичайна сърдечна честота показател изключва ефекта 
на сърдечната честота върху стойността на налягането на усилване.
3.SEVR (subendocardial viability ratio, индекс на субендокардна жизненост) – 
представлява отношението на площта под кривата на диастолното към площта под 
кривата на систолното налягане (Фиг. 4.5). Счита се, че площта под кривата на 
систолното налягане зависи от следнатоварването и кислородната нужда на 
миокарда, а площта под диастолното налягане – от условията за доставка на 
кислород. 
ІІІ.Времена – софтуерът на апланационния тонометър позволява да се изчислят:
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фиг. III. Радиална и аортна пулсова крива



1.Времената Т1 и Т2 на аортната и периферната крива – времената до появата на 
двата систолни пика.
2.Tr на аортната крива – време за връщане на отразената пулсова вълна от 
периферията.
3.ED – продължителност на фазата на изтласкване.
4.Продължителност на сърдечния цикъл и изчислена на тази база сърдечна 
честота. 
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БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ 
НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019

Ана Георгиева
Председател на Националния организационен комитет на

„Наука на сцената-България“

Европейският фестивал „Наука на сцената“ ще се проведе от 31 октомври до 
3 ноември 2019 г. в Кашкайш, Португалия https://www.science-on-stage.eu/page/
display/4/97/0/s. В него ще участват общо 450 учители всички степени на 
образованието, включително и предучилищното от 30 европейски страни. 
България взема участие в тези фестивали още от самото им създаване през 1999 г. 
в ЦЕРН под надслова „Физика на сцената“. С това се обяснява и водещата роля на 
Съюза на физиците в България в тяхната организация и провеждане, макар че през 
последните години Съюзите на химиците, биолозите и математиците в България, 
фондация Еврика, Националния ученически еко-парламент, Центърът за творческо 
обучение, София и др. всемат активно участие особенно в организацията на 
националните фестивали. 

Националните фестивали имат състезателен характер и победителите от тях 
печелят правото да представят своите проекти на следващия Международния 
фестивал „Наука на сцената“. 

От 26 до 28 октомври, тази година се проведе за 7-ми път Националното издание 
на фестивала „Наука на сцената“. За 6-ти път домакин на събитието беше град 
Севлиево, а организацията на фестивала и провеждането му бяха главно заслуга на 
преподавателския екип и учениците на СУ „Васил Левски‘‘- най-старото училище 
в града. Фестивалът се проведе под патронажа на министъра на образованието и 
науката Красимир Вълчев. Медийни партньори на фестивала са Национално 
издателство „Аз-буки“, Наука – OffNews и списание „Светът на Физиката“. 
Националните фестивали имат уеб <http://sons-bg.org/> и Фейсбук страници 
https://www.facebook.com/events/1004815276339878/ , към които има връзка от 
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страницата на Европейската програма.
 Тържественото откриване на фестивала на 26.11.2018 г., започна с кратка 
литературно-музикална програма, представена от ученици от СУ „Васил Левски“, 
по сценарий, който години наред се подготвя от учителката по изкуствата – Евгения 
Пенчева. Поздравителни адреси за Фестивала бяха получени от местните 
общински и областни институции и от началника на Регионално управление на 
образованието, Габрово. В края на тържествената част думата бе дадена на 
професор Иван Лалов - почетен председател на програмата "Наука на сцената" и 
председател на журито на седмото издание на Фестивала, който пожела успех на 
участниците. 

Традиционно фестивала започва с пленарни лекции от изтъкнати учени от 
природните науки, като на този фестивал ученици и учители имаха възможност да 
изслушат лекциите:

1. На кого му е притрябвало наука“, изнесена от Александър Ангелов и д-р 
Гергана Райжекова от Центъра за творческо обучение/ЦТО/, София. 

2. „Мироглед, наука, ценности“  на психолога Иглика Ангелова – ЦТО; 
3. „България- космическа държава“ на доц.Таня Иванова от Института за 

космически изследвания, БАН;  
4. „Кратка история на Вселената“ на проф. Леандър Литов от Физически 

Факултет  на СУ „Св.Кл.Охридски” и 
5. „Животни – актьори“ на доц. Стоян Лазаров от Националния природонаучен 

музей, БАН. 

Лекциите запознаваха присъстващите учители и ученици с последни научни 
постижения в областта на природните науки, с техните приложения в новите 
технологии и ежедневния живот и предизвикаха заслужен интерес 

На фестивала всеки един от екипите учители и ученици представи проекта си пред 
жури за всяко едно от направленията. Представените проекти бяха разпределени 
според определените от Международния организационен комитет (МОК) теми: 
наука в най-ранните години; дигитална грамотност и обучение по природни науки; 
обучение по природни науки за устойчиво развитие; астрономията и изследването 
на космоса в обучението по природни науки; евтина наука и наука за рециклирането; 
приобщаваща наука и съвместни проекти на участници в предишните 
международни фестивали с учители от други европейски страни.

На 7-мия Национален фестивал, 43 проекта бяха представени на щандове, което е 
задължително, както и на международния фестивал.. От тях 13 бяха представени 
допълнително и като работилници, 4 като сценични постановки и 25 като 
презентации, лекции или експерименти на сцената в актовата зала на училището. 
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Американски колеж - София, 29 
училища, 2 детски градини и 2 центъра за работа с деца от 29 населени места в 
страната взеха участие в надпреварата в трите направления, обявени в регламента 
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на Фестивала. Проектите на участниците бяха оценявани от журито, 
председателствано от професор Иван Лалов. Журито се състоеше от 3 екипа 
оценяващи проектите във всяко от направленията, които на общото си заключително 
заседание съгласуваха оценките си и определиха крайното класиране на 
представените проекти. 

В Таблица 1 представяме проектите в реда, който се определя от средния брой 
точки, който се получава при отчитане на всичките им  представяния.

Таблица 1
№ Автори Проект Категория
1 Наско Стаменов, 

Национална природо- 
математическа 
гимназия,  София

Мъничка наука – 
демонстрационният 
експеримент отблизо
Експерименти за всички 
– бюджетна установка за 
лабораторен експеримент

Евтина наука

2 Светлана Христова, 
ДГ„Радост“, 
Севлиево

Рециклирай, играй, опознавай 
или алтернатива на скъпите 
играчки "

Наука за 
най-малките

3 Калина Стоименова,
СУ „Св. Климент.
Охридски“, 
София

Течен свят Евтина наука

4 Иво Джокин,
Общински център за 
извънучилищни 
дейности и 
занимания по 
интереси, с.Байкал, 
Плевен

Планетариум в класната стая Астрономия и 
изследване на 
Космоса

5 Антония Петрова,
ППМГ
Стара Загора

Евтина наука – Истинска 
физика

Евтина наука

6 Радка Костадинова,
СУ „Иван Вазов”, 
Вършец

Народна астрономия и 
метеорология

Дигитална 
грамотност
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7 Румянка Галчавова,
СУ ”Васил Левски”, 
Главиница, Силистра

Природна аптека Приобщаваща 
наука

8 Никола Каравасилев, 
Първа частна 
математическа 
гимназия, София

Да си поиграем на 
електричество

Евтина наука

9 Василка Кръстева,
Пето ОУ „Христо 
Ботев“, Кюстендил

Празник на пеперуди Евтина наука

Квотата за участници от България на международния фестивал е 7, но ако имаме 
финансова възможност ще изпратим и деветте победители спечелили първите три 
места в трите форми на представяне на проектите: щандове, работилници и 
представления на сцена.

Следва кратка анотация на класираните проекти:
1. „Мъничка наука - демонстрационният експеримент отблизо“ на учителя по 

химия Наско Стаменов от Националната природо-математическа гимназия 
в София Проекта цели да даде устойчив и евтин метод за провеждане на 
експерименти в училище, като особено улеснява учители и училища, които 
нямат специализирани лаборатории за провеждането им. Предложения метод 
е евтин и ефективен, интуитивен за учениците и илюстрира нагледно целия 
материал от учебните програми. 

2. Проект „Рециклирай, играй, опознавай или алтернатива на скъпите играчки“ 
на Светлана Христова от ДГ „Радост“ в Севлиево. В него се предлага е 
алтернатива на скъпите играчки за деца до 7 години, които са направени от 
обикновени домакински материали. Целта е децата да се запознаят със 
свойствата на различните материали, размерите и количествата, да развият 
моторните си сръчности, да се насърчи любознателността им и да се развие 
концентрацията и вниманието им. 

3. В проекта „Течен свят“ на студентката по физика от Физическия факултет на 
СУ «Св. Климент Охридски» в София –  Калина Стоименова се демонстрират 
различни явления свързани с течностите, като се използват сравнително 
евтини материали, които всеки може да намери в дома си. Всички тези 
експерименти могат да се проведат в клас от учителите по физика. Има и 
специални демонстрации за деца, които целят да стимулират тяхната 
любознателност от най-ранна детска възраст. 

4. Проектът „Планетариум в класната стая“, на Иво Джокин, от Общински 
център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал, 
Плевенско представя един интегрален подход към неформалното обучение 
по физика, астрономия, екология и изкуства. Използвани са евтини материали 
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и приложения за мобилни телефони. Главната цел е да се запознаят децата и 
учениците със звездното небе – съзвездията в различните сезони, най-ярките 
звезди, и ориентацията на полярната звезда. Планетариумът е една 
обикновена туристическа палатка, на която от вътре с флуоресциращи бои са 
нарисувани съзвездията и тяхното разположение. В него слънчевите и 
лунните затъмнения могат да се демонстрират с фенерче, надуваема плажна 
топка (Земята) и някакъв плод (модел на луната). 

5. Проектът „Евтина наука“ на Антония Петрова от ППМГ „Гео Милев“ в 
Стара Загора. представя явленията от дялове на класическата физика: 
механика, електростатика, термодинамика и др., изучавани в учената 
програма за 7, 8, 9 и 10 клас. Демонстрират се 12 експеримента от учебния 
материал, които могат да се направят с подръчни материали, налични във 
всеки дом.

6. Проектът „Народна метеорология и астрономия“ на Радка Костадинова от 
СУ „Иван Вазов“ във Вършец, изследва позицията и видимостта на 
астрономически обекти, които са свързани с местните и традиционните 
предразсъдъци за влиянието им върху климатичните явления. Целта на 
проекта е да изследва достоверността на тези вярвания и има ли връзка 
между тях и позицията и видимостта на Слънцето, Луната и някои съзвездия. 
Поставените изследователски задачи в проекта са: да се дефинират 
традиционните вярвания за зависимостта на времето от астрономическите 
обекти, да се наблюдават и регистрират ежедневно положението и видимостта 
на последните по време на изгрева и залеза им. Да се запишат и систематизират 
събраните данни и накрая да се анализират и направят съответните 
заключения за достоверността на народните вярвания.

7.  Проектът „Природна аптека“ на Румянка Галчавова от СУ „Васил Левски“, 
с. Главиница, Силистренска област изследва уменията и знанията за 
природата като безценен дар на живота, основаващ се на 4-те стълбове на 
образованието. Той е реализиран в часовете по интереси за ученици, които в 
болшинството си са двуезични. В резултат се получава „преосмисляне на 
свободното време”, умения за работа с различни източници на информация, 
подобряване на практическите умения и ключови компетентности не само в 
природните науки, но и в технологиите. Създадена е училищна природна 
аптека от билкови продукти, листовки, комплект с рецепти

8. Проектът „Да си поиграем на електричество“ на Никола Каравасилев 
ПЧМГ представя различни експерименти, илюстриращи явления от уроците 
по електричество и магнетизъм. Главната му цел е да убеди аудиторията, че 
физиката е интересна, занимателна и достъпна за всеки. Материалите, които 
се използват в експериментите са евтини и могат лесно да бъдат намерени. 
Има подготвено и описание на всеки експеримент, което обяснява как той 
може да се направи дори и в къщи. 

9. Проектът „Празник на пеперуди“ на Василка Кръстева от Пето ОУ „Христо 
Ботев“ в Кюстендил използва привлекателни, забавни и евтини начини за 
запознаване на учениците с видовете пеперуди, съществуващи в защитените 
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зони около града. Децата проектират и разработват пъзели, за които използват 
указатели, рисуват пеперуди и създават костюми, като в същото време 
изучават развитието и важността на пеперудите. Те използват стари 
найлонови торбички и употребявана хартия. Учениците сами оценяват 
влиянието върху околната среда на своите дейности. 

За първи път участваме директно пред МОК и с един съвместен проект на Даниела 
Георгиева от 5-то начално училище Кюстендил и JOSÉ LUIS OLMO RÍSQUEZ - 
учител от Испания  на тема: „Подходящи и качествени храни и храни за 
космонавти”.

 Журито отсъди и две поощрителни награди, които бяха в областта на 
приобщаващата наука. Едната е за Ивета Кръстева, която представи проекта 
„Химия за всеки“ на СУ „Васил Левски“, Севлиево, а другата получи Красимира 
Томева за проекта „Храна под лупа“ на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, Севлиево.
 Личеше си, че  отборите, които участваха за втори или трети път на фестивала, 
вече имат опит и се представиха по - добре, но журито според инструкциите на 
МОК даде предимство на нови участници във фестивала. Спазено беше и 
равномерното разпределение на отличените участници по теми на проектите им, 
по различните нива на образованието и по предметите преподавани от тях. На 
фестивала логото на програмата „Наука на сцената“ – „От учители за учители“ бе 
изпълнено със съдържание, като съдържаше всички елементи подпомагащи 
повишаването на нивото на преподаване на природните науки у нас.  Учителите, 
представили проекти, имаха възможност да обменят опит и идеи за  по - 
интересното и атрактивно представяне на учебния материал, както и за повишаване 
и актуализиране своите собствени знания по съвременните проблеми на 
природните науки. 

 На базата на резултатите и представянето на екипите от ученици и техните 
ръководители, които демонстрираха, че за да изследваш границите на науката е 
необходимо единствено огромно желание за познаниеи, се надяваме че Българската 
делегация ще се представи достойно на международния фестивал в Португалия и 
ще донесе от там нови иновативни идеи за по - атрактивно и  увличащо преподаване 
на природните науки у нас. 
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 
И ГЕОГРАФИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Анка Цончева, Тамара Драганова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Интегралният подход не е ново явление в образованието, а с исторически корени 
на методологически и теоретични онтодидактически основи. Общите ценности, 
принципи и закони са трансформирани и интегрирани в учебните предмети на 
училищното образование, като пространствена проекция на систематизираност и 
синтезираност, взаимозависимост и взаимодействие между всички предмети. 
Концептуалната идея на системата природа – общество – стопанство детерминира 
философията на отношенията и образователните измерения за трите „Х” – 
холистична, хорологична и хронологична същност. [1] От една страна единството, 
цялостта и от друга обединяването в едно цяло на отделните части, компоненти, 
елементи на учебните предмети физика и астрономия и география и икономика е 
носител на огромен интеграционен потенциал и форма на организационно 
сътрудничество. Диалектико-систематичната интеграционна същност между 
географията и физиката, като фундаментални, комплексни и природно – 
обществени и природни науки има смесено - спираловиден и многопластов модел 
на конструкт. Акцент в настоящата статия е хоризонталната интеграция и 
интердисциплинарен синтез между физиката и географията – задължителна 
подготовка, както и вертикалният интрадисциплинарен вектор по класове в новите 
образователни реалности.

Според М. Андреев системният подход „често се използва за обосноваване на 
интеграционните процеси в образованието”, защото интеграцията е синтетично 
изграждане на цяло от части, интегриране на различни учебни предмети и 
обединяване, които разглежда в различни многопластови аспекти (фиг. 1). [2]

В статията представяме интеграционния синтез при организиране и провеждане 
на бинарен урок по физика и география на тема „Разпространение на светлината”. 
Изучаването на темата за светлината присъства в държавния образователен 
стандарт като област на компетентност, разгъната и задълбочена по съдържателната 
линия на очакваните резултати за знания, умения и отношения между двете 
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ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРАНА 
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ЦЯЛОСТНА ПЕДОЦЕНТРИСТКА 
ОРИЕНТАЦИЯ

ДОПЪЛВАЩА ДИФЕРЕНЦИРАНА 
ПОЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ПРЕХОД ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА

ИНТЕГРАЦИЯТА В

 ОБУЧЕНИЕТО Е ...

ПРОДУКТИВНО МИСЛЕНЕ

ПОДЧИНЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 
НА ЕДНА РАЦИОНАЛНА ИДЕЯ

ПОДЧИНЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ УМЕНИЯ

ПОДХОДЯЩА САМО ЗА НЯКОИ УЧЕБНИ 
ПРЕДМЕТИ

НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСИЧКИ УЧЕБНИ 
ПРЕДМЕТИ

фиг. 1



образователни степени и етапи (фиг. 2). Активните глаголи обхващат групата на 
фактическото и концептуалното знание, като преноса от прогимназиалния етап от 
описва (1 път) е развито, разширено и задълбочено чрез 5 активни глаголи за 
познаване – описва (2 пъти), за разбиране – илюстрира, дава примери и за 
прилагане – прилага, характеризира. [3] Интегралният подход е разгънат и допълва 
темата на бинарния урок чрез обучението по география като единна същност на 
проявление на универсалните закони и принципи, свойства и отношения, процеси 
и явления в системата природа - общество – стопанство от една страна, а от друга 
чрез закодирания и сложен по своята същност обект, предмет и пространствена 
динамичност и синтез на географското познание, грамотност и култура на 
различни нива – глобално, регионално, национално и локално. Примери за 
имплицитно и експлицитно интеграционно единство и синтез с географията са: 
изучаването на начините за ориентиране в природата (географска информация), 
планетата Земя, география на природата, география на обществото, география на 
световното стопанство (земеделие, солодобив, енергетика, туризъм и др.), както и 
в обучението по география на континентите и страните.
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ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

ОСНОВНА СТЕПЕН СРЕДНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП

ПЪРВИ 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СВЕТЛИНА И ЗВУК

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Описва разпространението, 
отражението, пречупването и 

разлагането на светлината (спектър, 
цвят на телата) и принципа на 

действие на окото и на оптични 
уреди

ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

СВЕТЛИНА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Описва разпространението, отражението, 
пречупването, дисперсията, интерференцията и 

дифракцията на светлината и илюстрира с 
примери приложенията на тези светлинни 

явления

Описва явления, в които се проявяват 
квантовите свойства на светлината (топлинно 

излъчване, фотоефект) и дава с примери 
приложенията на тези явления

Прилага основни закономерности при 
отражение и пречупване на светлината, 

топлинно излъчване и фотоелектричен ефект
Характеризира микрочастиците с вълни на 
Дьо Бройл и дава примери за явления, при 
които се проявяват вълновите свойства на 

частиците (дифракция на електрони)

Фиг. 2. Модел на изучаване на светлината по физика и астрономия според 
държавния образователен стандарт по образователни степени и етапи [3]
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Интегрираният хоризонтално-вертикален разрез по физика, базиран на учебните 
програми е проследен от I клас, като са представени интегралните интер-
дисциплинарни и интрадисциплинарни връзки и синтез, които поставят опорните 
знания, умения и компетенции в спираловиден конструкт – смесен модел на 
учебното съдържание (табл. 1). Познаването на специфичната физична и 
географска терминология, както и тяхната интеграционна понятийност води към 
повишаване на качеството на обучителния процес, развива и разширява общата и 
учебно – предметната култура на учениците, като активизира мисловните процеси 
при извеждане на причинно – следствени връзки и закономерности, специфики и 
особености на процеса на разпрстранение на светлината, както и изразяване на 
критична оценка за проявлението на процесите в различна среда и решаване на 
проблемни задачи. За първи път новото понятие – светлина е въведено в IV клас 
при интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“.

Интегрален хоризонтално-вертикален разрез на обучението за светлината по 
учебни програми
табл. 1 

КЛАС УЧЕБЕН 
ПРЕДМЕТ

ТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНО 

СЪДЪРЖАНИЕ

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

I ОКОЛЕН 
СВЯТ

Растенията и 
животните 
около нас

Познава необходимите 
условията за развитие на 
растенията: въздух, вода, 
топлина, светлина, почва.

…

III ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА

Организмите 
и тяхната 
среда на 
живот

Изброява от какво се нуждаят 
растенията, за да си изработват 
хранителни вещества (вода, 
въздух, светлина).
Илюстрира с примери 
приспособления на растенията и 
животните към тяхната среда на 
живот.

...

IV ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА

Движение и 
енергия

Проверява опитно 
праволинейното разпространение 
на светлината.
Изброява различни видове 
енергия: енергия на движението, 
топлинна енергия, слънчева 
енергия, енергия от горива и 
храни.
Илюстрира с примери 
използването на енергията в 
бита, транспорта и от живите 
организми.

светлина
енергия
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IV ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА

Планетата 
Земя

Описва Слънцето като звезда 
(източник на светлинна 
енергия) и Луната като 
естествен спътник на Земята.

...

Жизнени 
процеси

Обяснява откъде организмите 
получават енергия и за какво 
я използват.

V ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА

Част І. 
Физични 
явления 
3. Земята и 
Космосът 
3.1. 
Разпростра-
нение и 
отражение 
на 
светлината 

Описва с лъчи 
праволинейното 
разпространение на 
светлината, пренасянето на 
енергия, образуването на 
сянка и отражението на 
светлината (без закона за 
отражение).

отражение

VI ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА

Част І. 
Физични 
явления
2. Електрични 
и магнитни 
явления 2.1. 
Електрични 
сили и 
електрични 
заряди
2.2. 
Електричен 
ток
2.3. Магнитни 
сили

Описва преобразуването на 
електричната енергия при 
топлинното, светлинното и 
механичното действие на 
електричния ток и 
различните им приложения.

...

Част ІІ.
Вещества и 
техните 
свойства
.....

Определя процеса горене като 
взаимодействие на прости 
вещества и на химични 
съединения с кислорода, 
съпроводено с отделяне на 
топлина и светлина.

...

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
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2. Светлина
 и звук
2.1. 
Праволинейно 
разпро-
странение
на светли-
ната

Дава примери за различни 
източници на светлина.
Описва с лъчи праволинейното 
разпространение на светлината и 
явленията отражение и 
пречупване на светлината на 
границата на две среди.
Дава примери за явленията 
отражение и пречупване 
(включително пълно вътрешно 
отражение и неговото 
приложение).

скорост на 
светлината (c) 
ъгъл на падане 
ъгъл на 
отражение 
ъгъл на 
пречупване 
закон за 
oтражението 

2.2. Светлина 
и цветове

Изрежда цветовете в спектъра на 
бялата светлина (опит на Нютон 
с призма, небесна дъга), 
основните цветове и резултата от 
тяхното смесване.
Описва как цветните филтри 
променят бялата светлина.
Обяснява с примери от какво 
зависи цветът на телата.

спектър на 
светлината

2.3. Огледала 
и лещи

Описва качествено как се 
фокусират успоредни светлинни 
снопове със сферични огледала и 
дава примери за тяхното 
приложение

...

VIII

Ф
И

ЗИ
КА

 И
 

АС
ТР

О
Н

О
М

И
Я 1. Механика

1.4. 
Механична 
работа, 
мощност и 
енергия

Формулира и прилага закона за 
запазване на механичната 
енергия.
Обобщава запазването на 
енергията като основен природен 
закон.

механична 
енергия

IX

Ф
И

ЗИ
К

А
 И

 А
С

ТР
О

Н
О

М
И

Я

3. Електричен 
ток
3.2. 
Електрична 
енергия

Разбира и дава примери, че 
работата на тока е мярка за 
преобразуваната електрична 
енергия, а мощността на 
консуматора зависи от условията, 
при които той работи. Чертае и 
разчита схеми на електрически 
вериги.

4. Механично 
движение
4.1. Трептения

Проследява качествено 
преобразуването и запазването на 
енергията при незатихващите 
трептения.
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2. Светлина
2.1. Разпрос-
транение
на светлината

Определя светлината като 
електромагнитна вълна в 
определен интервал от дължини 
на вълната.
Знае, че скоростта на светлината в 
материална среда е по-малка от 
скоростта на светлината във 
вакуум и дефинира показател на 
пречупване на средата.
Разбира, че при преминаване от 
една среда в друга среда честотата 
на светлината не се променя, но 
се променя нейната дължина на 
вълната.
Формулира и прилага законите за 
отражение и пречупване на 
светлината.
Посочва условията, при които 
настъпва пълно вътрешно 
отражение и дава примери за 
неговото приложение.
Дава определение за явлението 
дисперсия на светлината и 
посочва примери (разлагане с 
призма, небесна дъга).

показател на 
пречупване 
n = c/u
пълно 
вътрешно
отражение
закон на 
Снелиус
n1sinα1 = n2sinα2
граничен ъгъл
оптично 
влакно
дисперсия на 
светлината

2.2. Вълнови 
свойства на 
светлината

Дава определения за 
интерференция и дифракция на 
светлината.
Разбира, че дифракция се 
наблюдава при всички видове 
вълни, когато размерът на 
преградите или процeпите е 
съпоставим с дължината на 
вълната.
Обяснява дифракцията чрез 
принципа на Хюйгенс.
Описва по схема опита на Юнг.
Формулира условията за 
интерференчен максимум и 
минимум (без да се въвежда 
понятието кохерентност).
Описва принципа на действие на 
дифракционна решетка (без 
формула) и нейни приложения

интерференция
условия за 
интерференчен
максимум 
(Δr = mλ)
 и
минимум 
Δr = (m + ½)λ
дифракция
дифракционна
решетка
дифракционен 
спектър

2.3. 
Квантови 
свойства на 
светлината

Описва графиката на спектъра на 
топлинно излъчване на абсолютно 
черно тяло при различни 
температури.

абсолютно 
черно тяло
закон на 
Стефан (P = 
σST4)
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2.3. 
Квантови 
свойства на 
светлината

Формулира и прилага 
законите на Стефан и на Вин 
за излъчване на абсолютно 
черно тяло.
Описва основните 
закономерности при 
фотоефекта и дава примери 
за неговото приложение.
Знае, че светлината се 
излъчва, разпространява и 
поглъща на кванти.
Прилага уравнението на 
Айнщайн за фотоефекта.

закон на Вин 
(λmaxT = const)
светлинни 
кванти 
(фотони)
константа на 
Планк
енергия на 
фотон (E = hν)
отделителна 
работа
уравнение на 
Айнщайн
hν = Ae + Ek,max

[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
Активните глаголи разкриват матрицата на репродуктивно – продуктивната 
трансформация на знанието от простото към сложното, от теорията към практиката 
по шестте нива на таксономичност, както и структурно – съдържателното 
присъствие на векторната групираност за фактическото, концептуалното, 
процедурното и метакогнитивното познание. В известна степен имат условен 
характер, базиран на обективната нееднородност на разглеждане на дейностите в 
контекста на останалите дейности и учебното съдържание, както и при 
възрастовите и психологичните особености на учениците и различните научни 
школи. Вертикалният разраз съдържа активните глаголи – прилага (4 пъти), знае/
познава (3 пъти), дава примери (7 пъти), описва (9 пъти), формулира (4 пъти), 
обяснява (3 пъти), разбира (3 пъти), определя/дава определения (4 пъти), посочва 
(1 път), проследява (1 път), чертае (1 път), разчита (1 път), обобщава (1 път), 
изрежда/изброява (3 пъти), илюстрира (2 пъти) и проверява опитно (1 път). [4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

По време на бинарния урок са извършени самостоятелни опити и наблюдения за 
определяне на показател на пречупване, разлагане на бялата светлина от стъклена 
призма и опити с огледало и лупа. Проведените дискусии, представените 
самостоятелни изследвания на учениците под различна форма – есета, 
стихотворения, реферати, презентации, лабораторни опити, колажи, рисунки, 
интелектуални карти, постери, макети и др. реализират съдържателната 
системност, организационното сътредничество при обединяването на цялото, като 
е разширена интегралната рамка от бинарна в многопластова - български език и 
литература, чужди езици, математика, информационни технологии, философски 
цикъл, изобразително изкуство.

Интересът на гостите бе провокиран от разкритите интересни и малко познати 
факти от живота и дейността на учени, изучавали светлината – Евклид, Клавдий 
Птолемей, Галилео Галилей, Оле Рьомер, Исак Нютон, Християн Хюйгенс, Томас 
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Юнг, Джон Максуел, Иполит Физо, Огюстен Френел, Франческо Мария Грималди, 
Йозеф Стефан, Лудвиг Болцман, Вилхелм Вин, Макс Планк, Алберт Айнщайн и 
др. Презентациите за светлината при подтема „Докосване до светлината” осигури 
на учениците проява на креативност, дигитални и презентационни умения, 
възможност да прогледнат извън темата на урока и да трансформират познанията, 
уменията и компетенциите за същността на светлината, слънчевото излъчване, 
цвета и скоростта на светлината, честота и дължина на вълната на светлината, 
източниците на светлина, оптичните явления на границата между две среди, 
отражението и пречупването на светлината, както и приложенията на светлинните 
явления. При подтемата „Игрите на светлината” представените ученически 
продукти акцентираха на белите нощи, зеленият лъч, мираж, Брокенов призрак, 
светлината в архитектурата и др.

Прилагането на интеграционния подход изисква нетрадиционно мислене и 
прилагане на интерактивни методи, иновации и съвременни образователни 
технологии, развиване на комуникативни умения на обучавани и на обучаващи, 
развиване на умения за пренос на информация между няколко учебни предмети, 
както и работа с различни източници на информация, стимулиране на 
самостоятелната и изследователската дейност на учениците. [1] Резултат от 
интеграционното синхронизиране и единство е повишаването на активността на 
учениците в учебния процес, провокиране на интерес и стимулиране на лъчисто 
мислене при усвояване на учебното съдържание и развиване на интелектуални и 
практически умения.

Констатираме, че в хоризонталната интеграция между физиката и географията, 
синтезът е линеен, цикличен, трансдисциплинен и холистичен. Разкритата 
хоризонтална интеграция и синтез улесняват преноса и усвояването на знанията, 
уменията и компетенциите на учениците и увеличават трайното запаметяване и 
прилагане на знанията в нова ситуация и развиване на критичност и креативност.
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157, 385, 388.
3. Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.
4. Учебна програма по околен свят за I клас (общообразователна подготовка).
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ШКОЛА „МЛАДИ ФИЗИЧАРИ“ - НАСТАН ЗА 
НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ ФИЗИКА

Боце Митревски, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

Вовед
„Откако ќе престанете да учите, почнувате да умирате“ – рекол Ајнштајн. Овие 
зборови не изгубиле значење, биле вредни и во времето на Ајнштајн, и сега. Секој 
од нас учи, се одржува во живот, понекогаш учиме повеќе и почесто а за тоа не сме 
свесни. Децата одат во градинка, потоа посетуваат настава во училиште, согласно 
даден наставен план и програми стекнуваат знаење во една структурирана средина, 
било во училиште или на факултет и добиваат соодветни дипломи. Така учениците 
и студентите поминуваат низ одредени степени на образование. Тој вид на 
образование што го нарекуваме формално, е институционализирано, до одреден 
степен е задолжителено и за тоа се добива диплома или документ за соодветно 
звање или статус во општеството.
Формалното образование е дел од процесот на доживотно учење, концепт кој се 
промовира во европски и светски рамки. Доживотното учење ги обединува 
формалното, неформалното и информалното учење, а потребата произлегува од 
брзиот научно-технолошки прогрес на општеството. Имено, основното, средното 
и универзитетското образование кои се во вкупно траење од 14 до 18 години не се 
доволни за учење, со цел поединецот да се справи со предизвиците во неговата 
професионална кариера која ја гради или трае четири децении. Доживотното 
учење го вклучува и активното учество во граѓанскиот сектор, аспекти поврзани 
со социјална инклузија, лично исполнување, вработување и др. Советот на Европа 
во рамките на Европската комисија усвиол документ во кој се издвоени осум 
клучни компетенции неопходни за самоафирмација, личен развој, активно 
користење на граѓанските права и слободи, рамноправно вклучување во 
општествените промени и вработувањето [1]. Тие клучни компетенции се: 
комуникација на мајчин јазик; комуникација на странски јазик; математички 
компетенции и основни компетенции во наука и технологија; нумерички 
компетенции; учење како да се учи; општествени и граѓански компетенции; смисла 
за иницијативност и претприемништво; чувство за култура и изразување. Секој 
поединец, овие клучни компетенции треба да ги стекне низ задолжителното 
формалното образование, а понатаму да ги развива и усовршува низ неформалното 
образование.

Неформално образование
Учењето може да се одвива и во неструктурирана средина, пред се незадолжително 
со флексибилни програми прилагодени на целната група, без соодветна временска, 
просторна или возрасна рамка. Таквото учење се одвива при посета на музеј, 
зоолошка градина, научен центар, учество во работилница, семинар, камп, школа, 
конференција, при изработка на проекти и претставува неформален вид на 
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образование.
Уште, ние учиме од медиумите, од врсниците, семејството, социјалните мрежи, 
при посета на саем, и тоа спонтано и непланирано. Тоа е најчесто индивидуален 
процес кој не претставува свесно или намерно учење и за тоа индивидуата не 
добива сертификат или друг документ. Во овој контекст, ваквото учење, односно 
образование го нарекуваме информално образование.
Значи, учењето и образованието не треба да се сведува само на формално 
образование. Постои невидлива моќ во другите форми на образование, особено во 
неформалното образование кое полека но сигурно излегува од сенката во која 
било. Сите три видови на образование категоризирани според критериумите 
опишани погоре се дел од концептот за доживотно учење. Атрибутите на 
формалното образование како инертно, ригидно и неосетливо на брзите социо-
економски промени влијаат неформалното образование да добие на значење. Секој 
поединец, секој едукатор треба да го промовира и поттикнува како формалното 
така и неформалното образование. Во овој труд е прифатена хибридна дефиниција 
за неформално учење според која, тоа може да се одвива не само надвор од 
училиште туку и во училишна средина [2].

Школа „Млади физичари“
Оваа Школа е дел од неформалното учење физика, наменета за ученици од 
основните и средните училишта кои го изучуваат наставниот предмет физика во 
рамките на формалното образование и нивните наставници по физика. Школата 
има традиција од 40 години. Првпат била одржана во 1975 година. Долги години 
Школата била тематска, односно за време на Школата се одржувале предавања од 
дадена тема, како Законите за запазување во физиката, Основи на квантната 
механика, Во потрага за енергија, Епохални откритија во физиката, Човекот и 
космосот, Елементарни честички, Радиоактивноста и човекот, За физиката на 
новите материјали, Примена на компјутерите во физиката, Што е живот од гледна 
точка на физиката, Времето-загатка на теориската физика, За температурата-на 
патот кон апсолутната нула, Нашето сонце, Екологија и физика, итн. До средината 
на деведесетите години Школата била организирана од Институтот за физика при 
Природно-математички факултет во Скопје. До тогаш школата била финансирана 
од државни институции и фондови или приватни фондации и организации, 
најчесто Министерство за образование и физичка култура на Република 
Македонија, Министерство за наука на Република Македонија, Институт отворено 
општество-Македонија. Потоа организацијата на Школата ја презема Друштвото 
на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) како една од основните 
активности на друштвото.
Од 2016 година во рамките на Школата, освен популарни предавања се организира 
изложба и натпревар во демонстрации, експерименти, изработка на модели, 
симулации. Оваа активност во рамките на Школата е од отворен тип и покрај 
учесниците на Школата може да ја посети и секој заинтересиран граѓанин. 
Настанот е доста популарен кај учениците, наставниците и општо кај граѓаните и 
веќе две години се одржува во трговскиот центар Скопје сити мол во Скопје, 
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Македонија. На него учествуваат повеќе од 600 регистрирани учесници (околу 450 
ученици и околу 150 наставници по физика). Можност за учење физика во 
неформална средина имаат и учесниците и посетителите на настанот.

Слика 1. Моменти од настанот 42 Школа „Млади физичари“.

Во последните три години оваа активност на ДФРМ е проширена на останатите 
подрачја од природните науки, како биологија, хемија, астрономија. ДФРМ заедно 
со Македонско биолошко друштво, Сојуз на хемичари и технолози на Македонија, 
Скопско астрономско друштво, Македонско астрономско друштво организира 
настан „Ноември-месец на науката“ кој по содржина е сличен на Школата. Со ова, 
учењето физика во неформална средина се проширува на учење природни науки. 
Настанот „Ноември-месец на науката“ се организира во три викенди во месец 
ноември. Во него може да учествуваат сите ученици од основните училишта (од 
прво до деветто одделение) и сите ученици од средните училишта.

Фактори кои влијаат на учењето физика во неформална средина
Учењето физика или природни науки може да се одвива во училница, во 
лабораторија и надвор од училиштето. Настаните кои се организираат како 
активности за учење во неформална средина претставуваат добра можност за 
дружење, забава, споделување на знаење и искуство, себепромовирање и промоција 
на средината од која доаѓа ученикот, како училиште или општина. Но, не треба да 
се заборави дека тоа се настани со едукативен карактер, настани што имаат и 
образовна функција и во основа, на тие настани учениците треба да учат. За 
разлика од формалното учење каде наставникот има клучна улога во процесот на 
учење, овде носител и водач низ процесот на учење е ученикот. Сепак, и улогата на 
наставникот во тој процес е важна. Наставникот може многу да помогне тоа учење 
да биде ефективно, а вложеното време и енергија полезно.
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Искуството во планирањето и учеството во настани за неформално учење е важно 
и за наставниците и за учениците [3]. При планирање на активностите наставникот 
треба да опфати три временски рамки.

• Пред настанот 
Наставникот треба да го посети местото на настанот, да ја проучи програмата 
и да процени за кои ученици настанот е соодветен. Доколку процени дека има 
потреба, наставникот подготвува работни листови за учениците. Учениците 
треба да ја разберат целта на настанот и целта на нивното учество во настанот, 
да имаат концептуална основа за поврзување на новото со претходното 
знаење и со своето претходно искуство. Тие треба да бидат подготвени за 
учење во една нова, отворена, неформална, природна средина.

• За време на настанот.
Наставникт ги следи и координира учениците, им помага, коментира или 
интерпретира излагање на домаќините или предавачите, ги поттикнува 
учениците да учествуваат во дискусии, да поставуваат прашања, да го 
поврзуваат претходното искуство со содржините и знаењето стекнато за 
време на настанот. Учениците следат, набљудуваат, активно учествуваат во 
настанот, ги пополнуваат рабоните листови.

• После настанот.
И во оваа фаза наставникот има важна задача. Тој иницира и организира 
дискусија, дебата, разгледување на видео снимки, анализира резултати од 
работните листови. Во текот на наставата во училиште постојано се навраќа 
и го поврзува новото знаење со искуството на учениците од настанот. 
Учениците учествуваат во дискусија, дебата, по потреба подготвуваат 
презентација за нивното учество во настанот. Доживеаното искуство треба да 
го поврзат со теориските знаења стекнати во наставниот процес, да го 
зацврстат знаењето, да развијат позитивен однос кон наставниот предмет, кон 
науката, физиката и неформалното образование.

Учениците кои директно учествуваат во настани за неформално учење имаат 
позитивен став кон наставниот предмет [3]. Учењето во неформална средина 
(честопати таа средина е природата) им овозможува на учениците поголеми 
можности за активно вклучување и користење на сите сетила. Тоа претставува 
учење преку искуство (искуствено учење) кое е автентично, од прва рака, базирано 
на сензорно примање на информациите, не е ограничено во возрасна рамка и не е 
еднодимензионално [4].
Вообичаено, во рамките на формалното образование, во смисла на педагошки и 
методички тренинг, наставниците не се доволно подготвени за учество на таквите 
настани со свои ученици [5,6].  Наставниците се соочуваат со препреки и се 
јавуваат негативни ефекти при планирање, подготовка и учество на настани за 
неформално учење, а најчесто:

-  Недоволна понуда на настани за неформално учење.
-  Тешко се организира транспортот на учениците и наставникот.
-  Отсуство на подршка од училишната администрација.
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-  Недоволна мотивираност на наставникот.
-  Нефлексибилна наставна програма.
-  Кога ќе пристигнат на местото на одржување на настанот учениците се 
дезоринетирани.

-  Наставникот губи контрола врз учениците.
-  Запоставување на когнитивната и афективната димензија за сметка на 
социјалниот аспект.
-  Лажниот сјај и накитеност може да ја прикрие науката и учењето, а 
наставникот тоа не може да го препознае.

Заклучок
Неформалното образование поседува скриена моќ за учење физика и природни 
науки. Училницата, а дополнително и лабораторијата не се единственото место за 
учење физика. Школата „Млади физичари“ во организација на ДФРМ како настан 
за неформално учење физика и настанот „Ноември-месец на науката“ отвораат 
можности за учење природни науки за учениците од сите возрасни групи. Ваквите 
настани ги обединуваат сензуалното, рационалното и прагматичното восприемање 
на информациите и учењето природни науки во средина која се разликува од 
училишната.
Наставниците имаат клучна улога во подршката на учениците, нивната мотивација 
за учество и натпреварување, потоа, организација во смисла на патување, престој 
и слично. Секој наставник со својот ангажман може да помогне, не само во 
когнитивниот развој на учениците, туку да дејствува и во афективното подрачје кај 
учениците што подразбира градење на позитивен став кон физиката и науката, 
развивање на интерес, мотивација, негување на позитивни вредности.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И 
ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД

Георги Дянков1, Елка Златкова2

1Институт по оптически материали и технологии – БАН
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Устойчивото развитие на обществото – т.е. формирането на стратегия на 
възпроизводство и непрекъснато развитие без катаклизми, е невъзможно без 
развитието на фундаменталните науки и образованието. Постиженията на 
фундаменталните науки пряко определят съвременните технологии, а с това и 
материалната база на производството. Това от своя страна дефинира и изисквания 
към нивото на образование на обществото, което осигурява способността за 
усвояването на новите технологии, т.е. за практическото усвояване на новите 
знания и средства на труда. Това е в основата на обективната нужда на обществото 
от непрекъснато повишаване на качеството на образование. То осъществява една 
изключително важна функция в процеса на възпроизводство на обществото – 
овладяване на знанията на текущото ниво плюс запознаване с проблемите и 
перспективните идеи за решаването им, което определя способността за създаване 
на нови знания. Това затваря  цикъла, като гарантира устойчиво обществено 
развитие.   
     
Къде е мястото на физиката в този процес? Физиката е основата на естествените 
науки като едновременно с това определя начина и нивото на мислене. Обучението 
по физика в средното училище би трябвало да формира у учениците обща 
представа за фундаменталните физични закони, като спомага по такъв начин за 
бъдещата им професионална ориентация и развива интелекта. 

Въпреки, че часовете по физика са крайно недостатъчни за изпълнението на тази 
задача, съществуват възможности за интензифициране на процеса на обучението 
по физика чрез структуриране на учебния материал и използване на съвременни 
технологии на обучение. Последното е свързано с промяна на дейността на 
учителя – от такава, съобщаваща информация – към организиране и ръководство 
на учебно-изследователско-познавателна дейност. 
Като автори на учебници ние предлагаме една форма на организация на учебния 
процес по физика, доказала практически своята ефективност, а имено разкриване 
и илюстриране действието на физичните закони и явления чрез запознаване с 
технологии или научни открития, които са част от нашето ежедневие или за 
които се говори в публичното пространство.  

В своята същност технологиите са резултат на практическата реализация и 
съчетаване на множество знания, основани на овладени природни закони и 
явления, както и се явяват  еманация на тяхната цялостност. Тази осъществена 
цялостност заглажда границите между формулировките на законите и явленията, 
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резултат на фрагментираното познание в рамките на отделните научни области. 
Запознавайки учениците с технологиите и научните открития, ние изпълняваме 
методологическата функция за изучване на понятия и обекти чрез обединяването 
(интегрирането) им, като едновременно с това разкриваме тяхната качествена 
определеност. Така, реализираме интегралния подход на обучение, като се 
основаваме на предметната система, на която е базирано училищното образование. 
Всъщност, технологиите и научните открития са еманация на естествените 
интегративни нишки, съществуващи в отделните предмети, на които акцентуваме 
и чрез които разкриваме специфичността на понятийните и материални структури. 
По такъв начин, формата на организация на учебния процес която осъществяваме, 
напълно отговаря на определението за интегрален подход, дадено от един от 
основателите му [1]: „За да се разбере цялото е необходимо да се разберат неговите 
части. За да се разберат частите, е необходимо да се разбере цялото… Ние се 
движим от цялото към частното и отново назад, при това в този танц на осъзнаване, 
в този поразителен кръг на разбиране се пробуждаме към смисъла, ценности и 
представи; това движение на осъзнаване определя нашия път, като свързва в едно 
отделни парченца, запълва празнините, поправя разрушените и изкривените 
фрагменти, и осветява пътя пред нас – това удивително движение от частите към 
цялото и обратно, в което всяка стъпка е отбелязана с печата на изцелението и е 
благословена с награда“.

Интегралният подход в контекста „физика – технологии“
В учебниците на ИК „Анубис“ по физика интегралният подход е широко 
застъпен като израз на убедеността на авторите за неговата ефективност. Две от 
формите, чрез които той е реализиран са семинарни уроци и рубриката „Науката, 
Светът и Аз“ (НаСА). Тук ще се спрем на няколко от темите в НаСА и конкретно 
ще илюстрираме интегралния подход в обучението.  

Интегралният подход в 7-ми клас 
В учебника за 7-ми клас [2] са включени 29 урока за нови знания, като в 17 от тях 
е включена рубриката НаСА. 

В урок № 13 „Закон на Джаул - Ленц“ НаСА представя съвременната алтернатива 
на лампите с нажежаема жичка – LED лампите. Това дава възможност за 
разширяване на понятието „електрична енергия“, което не ограничава 
разглеждането на преобразуването ѝ само в топлинна, но и в светлинна енергия. 
Тук обяснението може да остане на чисто качествено ниво. Например, в специални 
среди се създават зони, в които електроните притежават различна енергия и при 
преминаване от зона с по-висока енергия в зона с по-ниска енергия, разликата в 
енергиите се освобождава като енергия на излъчената светлина. 

В урок № 18 „Светлина“ НаСА съобщава за това, че светлината може да се спре 
[3]. Този факт, сам по себе си е почти невероятен на фона на общоизвестното, че 
скоростта на светлината е най-високата възможна. Трябва да се изясни на 
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учениците, че става дума за моментно спиране (или драстично намаляване на 
скоростта) на светлината, след което тя продължава разпространението си, а не за 
разпространение с по-ниска скорост. Така, “скорост на светлината“ като ново 
понятие за 7ми клас, се интегрира в по-широк контекст, който в зависимост от 
преподавателя може да разглежда:

- Взаимодействието на светлината с материята като отговор на въпроса „Как
  става това?“;
- Технологичното значение като отговор на въпроса „Защо това е 
  необходимо?“

„Спирането“ на светлината може да се използва за разглеждането на понятието 
„показател на пречупване“ в по-горните класове, като се интегрира със знанията 
за строежа на веществото чрез естествения въпрос: След като скоростта на 
светлината е близка до нула, това означава ли, че показателят не пречупване е 
безкрайно голям? Ако „да“ как се получава това?

Интегралният подход в 8-ми клас
В края на урок № 4 „Закони за скоростта и пътя при праволинейно равнозакъснително 
движение“ [4] запознаваме учениците с технологията за предотвратяване 
блокирането на спирачките при автомобилите, известна с абревиатурата ABS (anti-
lock brake system) – фиг.1а. Така слагаме равнозакъснителното движение в 
контекста на важността на безопасното движение и начините за техническата му 
реализация. 

В същия урок в рубриката НаСА се връщаме към знаменателно събитие от 2012 г., 
когато за първи път човек, без технически средства, се движи със свръхзвукова 
скорост. Може да се дискутират отделните части от траекторията на падане на 
парашутиста в които се осъществяват различни видове движение. Анализът на 
това събитие цели да се обобщят уроците за ускорително и закъснително движение, 
както и да се излезе от рамките на движението „свободно падане“ като се дискутира 
последната част от траекторията на парашутиста – равномерно ли е движението и 
защо? (фиг. 1б)
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В урок № 14 „Кинетична енергия“ НаСА обръща внимание на една вече популярна 
технология за използване на кинетичната енергия на спиращ автомобил в енергия, 
използвана за ускорение в нужния момент. Тази технология, известна като KERS 
(kinetic energy recovery system), може да се дискутира и в урока за запазване на 
пълната механична енергия, където в рубриката „Домашна лаборатория“ се добива 
представа за маховик. Запознаването с KERS технологията [5], позволява закона за 
запазване на механичната енергия да се види в контекста на общия закон за 
запазване на енергията. Смятаме, че този подход е много близък да учениците, тъй 
като става дума за технология, използвана в хибридните автомобили и при 
автомобилите на Формула 1. Може да се дискутира и приложението при 
велосипедите, както и КПД на системата.   

Интегралният подход в 9-ти клас
Учебното съдържание за раздела „Електричен ток“ [6] е много подходящо за 
представянето му чрез интегралния подход, тъй като множество съвременни 
технологии са базирани на явленията, свързани с протичане на електричен ток.

Две от рубриките НаСА са свързани със свръхпроводимостта. Една от тях дава 
качествено обяснение на явлението, което е израз на разбирането ни, че познанието 
не трябва да се изчерпва с информация за явленията,  а те трябва да се поставят в 
контекста на общата физическа картина. В тази насока, в урок № 11 „Електричен 
ток в метали“ се обръща внимание на технологиите, основани на 
свръхпроводимостта (което може да бъде продължено в проектна задача) и защо е 
необходима свръхпроводимост при висока температура. 

На същата логика е подчинено съдържанието на НаСА в урок № 8 „Електродвижещо 
напрежение“. При него термо електричният ефект се свързва с ефекта на Пелтие. 
(фиг. 2) Целта е да се покаже, че някои физични ефекти са обратими, което се 
обуславя от общата им физична природа. Освен това, учителят може да даде 
информация за многобройните технологични приложения на двата ефекта. 
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Обосновка на приложения интегрален подход
Образованието е система за създаване на образи, съответстващи на реалността. 
Поради това те трябва да се основават на знания, необходими за изработване на 
цялостно, системно мислене. Тези знания се основават на първо място на 
интегрирането  на фундаменталните и техническите науки.  Хуманитарните науки 
се прибавят към този интеграционен процес на по-късен етап, явяващи се като 
надстройка и в някаква степен систематизация на познанието. 
Комисията по образоване на ЮНЕСКО въведе термина „едукалогия“ – методология 
на образованието. Тя формира принципите за формиране на образования човек, 
като основния от тях е фундаменталното знание като част от общочовешката 
култура и като основа за професионална подготовка. 
В нашите учебници по физика ние осъществяваме интеграцията фундаментални 
– технически науки на нивото на знанията и понятията, съответстващи на учебните 
програми.[7-9]  Връзките: Закон на Джаул-Ленц – LED осветление, проводимост 
– скоростни влакове, скорост на светлината – квантови технологии, закони за 
запазване на енергията – технологии в хибридните автомобили,  са примери за 
този подход. 

Смятаме, че съвременното образование, основано на интеграцията на различни 
науки трябва да спомага за цялостното осъзнаване на природните закони и 
увеличаване на съзидателното начало на личността. Доколкото в средното 
образование е невъзможно да се откажем от предметно-диференцираното знание, 
то трябва непрекъснато да търсим оптималните пътища на интеграция на знанието. 
В противен случай ще трябва да се примерим с репродуктивното мислене и 
действие, което обрича обществото на застой. 

Продуктивното мислене е невъзможно без творчески усилия и предизвикателството, 
което ги стимулира в търсенето на предметно-следствени и формално-логически 
връзки между явления, които се описват от различни науки. Поради това, 
интегралният подход в образованието по физика изисква разработването на 
различни вариативни модели на учебния процес. Следвайки това разбиране, в 
учебниците ни по физика ние разработихме проектния метод, който е обект на 
друг доклад на тази конференция. 

Тъй като физиката изучава фундаменталните природни закони, не е учудващо, че 
създаването и утвърждаването на нова физична теория определя и типа мислене на 
обществото. Пример за това е механичната и релативистичната картина на света.  
За съжаление, това огромно влияние върху обществото, породено от знанията за 
природните закони, не се осъзнава и образованието по физика е неглижирано в 
последните години. Но именно изучаването на физичните закони и процеси, 
бидейки обхванати от интегрални връзки, създават навиците за запомняне, 
систематизиране, разбиране на структурата на знанието (дори в рамките на един 
раздел в учебника) и най-важното – създава способността за системно мислене и 
структуриране на новите знания в съответствие с известни теории. 
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Заключение
Ако искаме да систематизираме мотивацията на авторите на учебниците по физика 
на ИК „Анубис“, то съображенията, споделени в горния параграф, могат да служат 
за това. Така, интегралният подход е естествен в нашата методология. Но нашите 
усилия ще останат напразни, ако нямаме съмишленици сред учителите.  Вярваме, 
че усилията в тази насока си струват за създаването на знаещи, критично мислещи 
и креативни личности, от които нашето общество има огромна нужда. 
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E-mail: helen72@abv.bg, jori_da@abv.bg

Докладът представя участието на ученици от СУ “Николай Катранов“ – гр. Свищов 
в най-голямата инициатива на CERN - LHC World Wide Data Day, проведена на 
15-ти ноември 2018 г. Участниците са от X, XI и XII клас на училището с 
ръководители: ст. учител по физика и астрономия Елена Илиева и ст. учител по 
информатика и ИТ Йорданка Илиева. 

В доклада са описани дейностите на възпитаниците на училището във връзка с 
участието им в измерванията, нанасянето на данните в онлайн таблици и участието 
им в дискусията с учени от ЦЕРН, както и с ученици от други училища в България 
и други точки на света.

World Wide Data Day 
Целта на събитието е учениците и студентите от цял свят заедно с преподавателите 
си да участват в анализирането на реални данни от събития на два от големите 
експеримента в ЦЕРН: ATLAS и CMS. По време на World Wide Data Day ученици 
и учители стават съпричастни към работата на учените в лабораторията и 
получават възможност да дадат своите резултати в обща електронна таблица. Чрез 
видеоконференция те имат възможност да анализират и да се включат в дискусия 
с учените. 

Компактен мюонен соленоид CMS (Compact Muon Solenoid)
Учениците обработваха данни от CMS – детекторът с българските учени в ЦЕРН. 
Компактният мюонен соленоид CMS (Compact Muon Solenoid) е един от големите 
детектори на елементарни частици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН. CMS е 
огромен детектор, който се състои от много системи, които трябва да функционират 
в пълен синхрон, да регистрират и обработват информация за много кратко време. 
CMS е детектор с общо предназначение и с негова помощ се изпълнява обширна 
научна програма — от изучаване на Стандартния модел до търсене на допълнителни 
измерения и частици, които биха могли да съставят тъмната материя. Експериментът 
CMS е едно от най-големите международни научни сътрудничества с участието на 
4300 физици, инженери, техници, студенти и обслужващ персонал от 182 
института в 42 страни. Чрез провеждането на експеримент в CMS на 4 юли 2012 г. 
е регистриран Хигс бозонът.[1]

Мюон
Мюон (или исторически мю-мезон, μ-мезон) е елементарна частица, която е  
лептон от второ поколение според класификацията на стандартния модел. Както 
всички лептони, мюонът е фермион със спин 1/2 и отрицателен електрически 
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заряд. По големина зарядът му е равен на този на електрона, но масата му на покой 
е значително по-голяма. Антимюонът (μ+) носи същия по големина, но 
положителен електрически заряд. Частицата е открита през 1936 г. от Карл Дейвид 
Андерсън при неговите изследвания на космическото лъчение.

Мюонната система на CMS се реализира технически отделно във външната част 
на детектора. Най-често тя се вгражда в желязото на соленоида от трековата 
система. Мюонната система позволява да се отделят мюоните поради способността 
им да преминават големи разстояния във веществото без поглъщане (като 
следствие на това, че мюонът не изпитва силно ядрено взаимодействие). Мюоните 
са частиците, които се идентифицират най-лесно на CMS, тъй като няма други 
частици, които може да регистрират и могат да преминат през целия детектор. Тъй 
като те имат електрически заряд техните траектории се закривяват в магнитното 
поле. Тъй като мюоните се раждат като резултат от разпадането на частици, които 
са по-тежки от тях, те носят информация за случването на потенциално интересни 
събития – примерно раждане и разпад на Хигс бозон.[2]

Описание на инициативата
По време на инициативата използваме данни на експеримента CMS в ЦЕРН с 
отворен достъп, предоставени за обучение на ученици. За леснота използваме 
специализиран графичен потребителски интерфейс, който визуализира трековете 
на частиците, родени в конкретните събития. 

На учениците е зададен набор от данни - от 94 до 96. Записват броя на събитията 
в контейнери, представляващи интервали от 20 градуса. Таблиците са показани 
на фиг. 1.
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За това упражнение, се фокусираме само върху събитията с два мюона в 
крайното състояние и техните ъглови характеристики (фиг. 2) [3].

За всяко събитие с два мюона, за всеки мюон измерваме ъглите фи Φ (ъгълът в 
равнината, напречна на посоката на снопа) – фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5. Същото правим 
и за ъгъла тита θ (полярния ъгъл). Φ се движи изцяло около линията на лъча z от 0 
до 360 градуса. θ се движи от 0 до 180 градуса по посока на часовниковата стрелка 
или обратно на часовниковата стрелка от оста z, в зависимост от това кой е най-
краткия път до трека.
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Резултати и хистограми
На страницата https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r47xv8S7BJ_E-LG5IW_
fY0ufOCgQ0esQeyNHelWwulk/edit?usp=sharing се вписват резултатите от 
измерванията на всички участници – фиг. 6.

За да се направи статистическа оценка на ъгловите разпределения, измерените 
стойности са попълнени в хистограми. За по-голям статистически ефект 
хистограмите, попълнени от всички участници са събрани в една обща. От 
получените хистограми (sheet plots от страницата) се вижда равномерно 
разпределение за ъгъла Φ – фиг. 7.
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Това отразява нашите очаквания, че мюоните, които се раждат по двойки, нямат 
предпочитана ъглова област в равнината, напречна на снопа. За полярния ъгъл θ се 
вижда, че повече мюони са измерени при по-големи стойности на тези ъгли (т.е. 
ъглите на разлитане са по-близо до оста на снопа) и по-малко се разлитат нагоре 
(под 90 градуса). Това е свързано с импулсите на частиците.

Дискусия
По време на дискусията с Кенет Сесир и негови колеги от ЦЕРН, учениците 
разговарят с тях за честотата на събитията. Интересуват се за сложността, 
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калибрирането и прецизността на софтуера, чрез който се регистрират частиците. 
Учениците дискутират с учените за причините за по-голямото или по-малкото 
изкривяване на траекторията на частиците и как то е свързано с енергията им.

Резултати
1. Възможност за учениците да участват в нетрадиционен урок, в който можеха да 
контактуват с учените на английски език.
2. Направиха практическо занятие, в което извършиха измервания и нанесоха 
резултатите в онлайн таблици.
3. Имаха възможност да получат реална представа за ежедневната работа на 
учените в ЦЕРН.
4. Имаха възможност да видят резултатите на другите участници и да участват в 
дискусията с тях.
5. Получиха отговори на интересуващите ги въпроси.

Заключение
Участието на нашите ученици в тази инициатива им донесе полза и възможност да 
вникнат в работата на учените от ЦЕРН. Темата за ЦЕРН беше изключително 
интересна за всички, защото в предишни часове по физика и астрономия и 
информационни технологии бяхме говорили за същността на ЦЕРН. Всички се 
почувстваха удовлетворени от свършената работа и от възможността да се срещнат 
с „магията“ на ЦЕРН. 

Литература:
[1] https://bg.wikipedia.org/wiki/CMS_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80) 
[2] R. Hadjiiska – INRNE – BAS, Bulgarian High-School Student Internship Pro-
gramme 2017 - CERN 3 Sept 2017 - 16 Sept 2017
[3] https://quarknet.org/content/cms-muon-track-measurement-2018?fbclid=IwAR1W-
ZhvTTzt9kVZs_kkEOcPr0OoA7wk-cpYNCjtje96hD66UqRVrW0HMlck 
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ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО
УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

Елена Масленкова, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Още през първата половина на 19 век у нашия народ се появил интерес към 
природните науки, в това число и към физиката. С напредъка на занаятчийството 
и търговията се увеличили нуждите от реални познания за нещата, за предметите 
и техните свойства. Такива познания не се получавали в нашите килийни училища, 
които давали само черковно образование (напр. славянска грамотност), нито в 
съществуващите тогава у нас гръцки училища. Това наложило замяната им със 
светски, в които обучението да се води на говорим български език и да се застъпват 
и природните науки. За този преход към светско училище допринесли и ония 
българи, които имали възможност да опознават икономическото и културното 
развитие на напредналите народи.

Особена заслуга в това отношение има Петър Берон, учил в Букурещ, със 
съставянето на първия учебник, подготвен за взаимното българско училище, в 
който се излагат природонаучни знания  - „Буквар с различни поучения за нашите 
училища“, издаден в Брашов в 1824г. Седмата глава от този буквар, наречен още 
Рибен буквар, има надслов „Физически сказания“. Тази глава съдържа елементарни 
сведения за растения, животни, химически съединения и кратки познания за някои 
„въздушни явления“. Това са в същност явленията в атмосферата – образуване на 
облаци, на дъжд, сняг, роса, небесна дъга, мълния.  Oт това съдържание е ясно, че 
под „физически сказания“ се разбират знания от различните области на 
естествознанието. Ясно е също, че Петър Берон е съзнавал значението на 
природните науки за подготовката на българските деца.

Наскоро след появата на Рибния буквар, Иван Селимински отворил „ново“ 
училище в родния си град Сливен. Получил добра подготовка в гр. Кидония по 
математика, физика, химия и други науки, той се завърнал в родината си към 1825г. 
Селимински пише, че в неговото училище „уроците по математика, география, 
естествознание … бяха най – силните двигателни средства за подготовката на 
младежта“. Под „естествознание“ трябва да се разбират различните области на 
природните науки – физика, химия, естествена история. По – късно към училището 
била уредена стая за опити, тъй като той  високо е ценял обучението по физика и 
химия с помощта на опити.[2]

Преминаването от килийните към светските елино–български, а след това и чисто 
български училища изисква и подходящи учебници за преподаване на новите 
предмети. Една от първите светски дисциплини след четенето и писането е 
смятането. Необходимостта от знания в тази област е свързана преди всичко с 
ежедневните практически нужди и през 1833 година излиза първото специализирано 
учебно пособие по аритметика на Христаки Павлович (1804 – 1848), а през 1835 
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година е издадено и аритметичното ръководство на Неофит Хилендарски (ок.1785 
– 1848) и Емануил Васкидович (? - 1875) 

Първото българско народно класно училище е основано в Копривщица през 1846 
година от нашия велик книжовник и родолюбец Найден Геров. В началото 
училището е имало само първи клас, а после се откриват втори и трети. Учебните 
предмети в това училище са били също както в долните класове на руските реални 
гимназии.

През 1849 година Найден Геров оставил училището да бъде ръководено от неговия 
другар Христо Пулеков и от новия класен учител Йоаким Груев, известният по–
късно голям труженик на нашето просветно дело, а сам заминал за Белград, за да 
отпечата своя учебник, наречен „Извод от физиката”, защото преподаването е било 
само по записки. Това е не само първият учебник по физика у нас, но и първата 
книга в българската литература, която се занимава с въпросите от областта на 
физиката. [4]. Този учебник е бил една много ценна придобивка за младата 
българска природонаучна книжнина от първата половина на XIX век, която е 
задоволявала нуждите на нашето ново училище и е послужила като основа, върху 
която да се градят по–задълбочени научни знания по физика. [1]

Значително място в природонаучната литература през този период се отрежда на 
землеописанията. Те са едни от първите произведения в нашата възрожденска 
литература, посветени изцяло на един светски предмет. Наред с географските 
понятия и познанията за континенти и държави, те разширяват кръгозора на 
читателя и дават най–общи сведения за земята като небесно тяло. Първото 
землеописание на български език излиза изпод перото на Н. Хилендарски под 
заглавие „Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското 
младенчество“ през 1835 година и е последвано по – късно от книги с подобно 
съдържание, написани от други автори.

Голям принос за обогатяване на тази рубрика с нови заглавия има Йоаким Груев 
(1828 – 1912), който неуморно работи в различни области на просветното поприще 
и оставя голям брой книги с богато и разнообразно съдържание. Пръв негов опит 
в тази област е книгата му „Първи знания за деца”, 1857 г. В един сравнително 
малък обем от 47 страници е изложено доста богато съдържание, разделено на 
няколко части. Част трета е посветена главно на географската характеристика на 
Земята, като се дават сведения за посоките на света, обясняват се понятията океан, 
море, залив, нос, полуостров, вулкан и др. [1]

През 1861 г. излиза „Уроци от землеописание”, където в глава III са изложени 
астрономически знания.

След едно десетилетие, през 1872 г., под рубриката „Книжница за народа”, този 
голям наш книжовник превежда и издава „Земя и небо”, посветена също на някои 
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въпроси на астрономията. [1]

Природонаучната тема е засегната в „Таблиците“ на Неофит Рилски, които 
съдържат данни за атмосферата и някои характерни за нея явления, за земята и 
нейното движение, както и съвсем кратки сведения за някои небесни тела, което 
отново подчертава правилната насока на обучение в новото българско училище.
В продължение на почти осемнадесет години „Извод от физиката” остава 
единственото ръководство по физика за класните училища. Едва през 1868 година  
Йоаким Груев превежда учебника по „Опитна физика” на А. Гано. Този учебник е 
отговарял по обем (612 стр.), съдържание и разпределение на материала на 
учебниците за гимназиите с онези особености, които тогавашното състояние на 
физиката е налагало. В предговора Й. Груев обяснява, че „книгата е малко обширна 
за нашите училища, но разчита на опитността на преподавателите, които ще 
съумеят да посъкратят тук – там някои по – маловажни неща”.   

През 1872 година Йоаким Груев превежда и учебника по „Физика за главните 
училища” на Л. Шуберт. Този учебник отговарял по обем и съдържание на 
учебниците за прогимназиите. След отпечатването на този значително по – кратък 
учебник, той образува нещо като начална степен в обучението по физика и бива 
въведен почти навсякъде в долните класове, където се е използвал и след 
Освобождението.

Преподавател по физика, космография и математика, а може би и по физическа 
география, в Габровската гимназия, от основаването й през 1871 г. до първите 
години след Освобождението, е бил Иван Гюзелев (1844 – 1916), завършил 
физико–математически науки в Русия. Отлично подготвен по своята специалност, 
страстен поклонник на философията и на школата на енергетиците във физиката, 
добър организатор, той е поставил на завидна висота физиката и математиката в 
Габровската гимназия. Благодарение на него, гимназията е притежавала още преди 
Освобождението добре обзаведен физичен кабинет.

Освен автор на няколко учебници по алгебра и геометрия, както и на редица статии 
и книги с философско съдържание, Иван Гюзелев е автор и на учебник по физика. 
Според него издадените до тогава учебни помагала по физика не отговарят на 
изискванията на учебните цели, за които са предназначени, въпреки, че до голяма 
степен те са допринесли за събуждане на интерес към тази наука. [1]  През 1874 
година е отпечатан учебникът „Ръководство към физиката”, който се явява пълен 
курс по опитна физика.  В един том от 458 страници и 292 чертежа, са поместени 
разделите: механика, топлина, звук, светлина, магнетизъм, електричество и кратка 
метеорология. Дадени са много задачи за пресмятане на различни физични 
величини и значителен брой приложения на знанията по физика. Особено 
интересен е списъкът на най–необходимите за тогавашните училища пособия, 
поместен в края на учебника. В тоя списък са посочени 30 уреда.
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От всички класни училища най–добре са били обзаведени преди Освобождението 
Габровското и Сливенското. Първото от тях е притежавало всички необходими 
учебни пособия, както и учителска и ученическа библиотеки, а второто е имало 
значителна сбирка от физически апарати, глобуси, географски карти и богата 
библиотека от български, гръцки, руски и френски книги. [4]
Съвременната наука у нас, и по-специално природните науки, имат за своя реална 
и фактически основа научните знания от периода на Българското възраждане. 
Поради това създаването на научна история на природните науки предполага 
цялостно и аналитично изследване на предпоставките за тяхното възникване и 
бързо развитие. Макар и в незавършен вид, през Възраждането се извършва 
преходът от началните елементарни научни сведения към широкото 
разпространение и развитие на природонаучните знания, а оттам – към 
разгръщането на природните науки. Едва след Освобождението се създават 
научните институции, които поставят началото на системните експериментални и 
теоретични изследвания на научна база. 

По различни пътища научните знания от областта на астрономията, физиката, 
химията, математиката и др. (както и геология, биология, география, 
селскостопански знания и др., които тясно се преплитат с тези науки), проникват у 
нас и стават достояние на българската общественост чрез периодичния печат, 
учебниците, научно – популярните и научните книги. [1]

Литература:
[1] Бъчварова, Нели. Природонаучните знания и книжнина през Българското 
Възраждане. София, изд. на БАН. (1982) 
[2] Тасева, Олга. Физиката в нашите училища преди Освобождението. сп. 
Математика и физика, бр. 3. (1964)
[3] Шурелова, Яна. Учебници и други книги по физика и астрономия,   
използвани у нас преди и след Освобождението. сп. Физика, кн. 2. (1979)
[4] Петров, Стоян. Обучението по физика в нашите училища, Юбилеен сборник 
на Физико – математическото дружество в София. София, (1939)
[5] Иванов, Иван. Полагане основите на обучението по физика у нас. сп. Физика, 
кн. 1, (1979)

185

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В СЕМИНАРНИТЕ УРОЦИ

Елка Златкова1, Георги Дянков2

1Издателска къща „Анубис“
2Институт по оптически материали и технологии – БАН

Едно от най-големите предизвикателства на XXI век към образованието е как да 
бъде възпитан и образован гражданинът на бъдещото общество. Това разбиране 
предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на училищното 
образование у нас, основана на изместване на приоритета от фактологичното 
знание към компетентностите. В този контекст се преосмисля ролята на знанието 
като отправна точка на промените в българското образование през ХХI век. Днес 
то вече не е значимо само за себе си, а преди всичко се търси неговата универсалност 
и практическа приложимост. Този факт сам по себе си дава нови ориентири за 
подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното 
съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности като основен 
фактор на промяната.  Целите на обучението (включително и на обучението по 
природни науки) трябва да съответстват на непрекъснато променящите се 
обществени потребности. Приоритетна цел в европейското образователно 
пространство е ориентирането на обучението към тези цели, които изграждат 
ключови компетентности (т.е. умения за живота). Те са предпоставки за лична 
реализация, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност в 
едно общество на знанието.

Един от най-разпространените днес видове изследователски труд при учениците в 
процеса на учене е методът на проектите. Основната теза на съвременното 
разбиране на метода на проектите е :“Всичко, което научавам, знам за какво ми е 
необходимо и къде и как ще го използвам“. Проектният метод е средство за 
активиране на познавателната дейност, за развиване на креативност и 
същевременно за формиране на определени личностни качества. Това е 
педагогическа технология, която е насочена не към интегриране на фактически 
знания, а към тяхното използване и придобиване на нови такива. Тук интегралният 
подход развива потенциала на учениците, стимулира познавателната, 
емоционалната и волевата им активност в усвояване единството на света, развива 
тяхното логическо и образно мислене, мотивира ги към по-задълбочено изучаване 
на различни учебни дисциплини, показва практическото приложение на 
получаваните знания в реалния живот, изгражда умения за ориентиране в огромния 
информационен поток. По такъв начин се повишават учебно – познавателните 
резултати и ефективността  на процеса на обучение.

В съответствие с гореизложеното, ролята на авторите на учебниците също се 
променя. Те трябва не толкова да описват основни знания за явленията и 
закономерностите, свързани с тях, а да мотивират учениците в търсене на 
обяснения за заобикалящия ги свят, да ги насочват към практическото технологично 
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приложение на знанието и връзките между учебните предмети.  По наше мнение 
добра възможност в тази посока е разработването на семинарни уроци и уроци – 
дискусии. 

Тези уроци изискват предварителна подготовка от учениците след като са усвоили 
необходимите според програмата знания. Уроците развиват комплексно умения за 
учене, самостоятелна работа и работа в група, дигитални умения, обработване и 
структуриране на необходимата информация, както излагане и защита на тези. 
Учениците са активни участници в процеса. Дейността в работни групи им помага 
да се научат да работят в „екип”. При това се формира такова конструктивно 
критично мислене, на каквото е трудно да се научат при обичайната форма на 
обучение. 

Изборът на тематика на семинарните уроци може да бъде различен в различните 
ситуации. Теми за семинарни уроци може да се предлагат и разработват от 
учителите,  като те  вземат под внимание ситуации по своя предмет в зависимост 
от профила на училището, професионални интереси и взаимовръзки с други 
предмети и технологични приложения, интересите и способностите на учениците. 

В новите учебници по физика и астрономия на ИК Анубис [1 - 3] авторският 
колектив разработи семинарни уроци, в които се използва интегралният подход и 
се развиват ключовите компетентности. Тематиката се определя в съответствие с 
утвърдените учебни програми [4 – 6] и в зависимост от практическото приложение.

 За седми клас това са уроците:
-  Действие на електричния ток върху  човешкия организъм
-  Шум и шумово замърсяване

За осми клас:
-  Законите на механиката и животът на човека
-  Топлинните машини и околната среда

За девети клас:
-  Съвременни приложения на ултразвука.

Удачно би било още в началото на срока или годината учителят да разговаря с 
учениците и да им предложи темите за семинарните уроци през годината, а поне 
един месец преди съответния час да организира предварителната подготовка за 
семинара. В тази връзка разработените в учебниците семинарни уроци започват с 
кратко въведение и насоки за предварителната подготовка на часа. Към всяка 
проектна задача има съвети за успешна работа. Много важно е учениците 
максимално самостоятелно да разработят своите проектни задачи, да анализират и 
дискутират както ползите, така и проблемите, които възникват от развитието на 
технологичната революция. Могат да се разгледат и редица примери от 
заобикалящата действителност и бита на учениците. По време на урока могат да 
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се показват и подходящи анимации, които са включени в електронните ресурси, 
както и презентации, разработени от учениците по обсъжданите проектни задачи. 

Тук ще разгледаме няколко от разработените семинарни уроци в учебниците по 
физика и астрономия на ИК Анубис.

Семинарен урок в седми клас
Семинарният урок  „Действие на електричния ток върху човешкия организъм“ е 
разработен в зависимост от познанията на учениците от седми клас, но той би 
могъл да се разшири и надгради и за учениците от гимназиалната степен. 

Основна дидактическа цел на този урок е учениците да затвърдят знанията си за 
правилното и безопасно използване на електричната енергия. Да научат за  
действието на електричния ток върху човешкия организъм и някои съвременни 
приложения за използването му, както в бита, така и в медицината. 

Предлагат се за разработване три проектни задачи. Първата задача е на тема: 
„Въздействие на електричния ток върху човешкия организъм и безопасното 
използване на електроенергията“.

За подпомагане на учениците ние предлагаме подтеми с насоки за разработването 
им:

-  Въздействие на електричния ток върху човека;
-  Правила за безопасност при работа с електричен ток;
-  Предназначение на изолацията и прекъсвачите, като защита на потребителите     
  на електроуредите.

Вторият екип разработва проектната задача „Електричната енергия и опазване на 
околната среда“. Включените подтеми с конкретни насоки са:

-  Пестеливо използване на електричната енергия;
-  Екологичен аспект на използването на електричната енергия;
-  Алтернативни източници на електроенергия.

Последната проектна задача, включена в този урок е „Съвременни приложения на 
електричния ток в медицината“. Предложените за разработване подтеми с насоки 
към тях са:

-  Електрокардиограма – ЕКГ
-  Електрически кардиостимулатор – пейсмейкър
-  Апарат за дефибрилация – сърдечен електрошок.

Предлаганите подтеми и насоките към тях помагат на учениците от отделните 
групи да структурират тематиката на проектните задачи и да улеснят  търсенето на 
допълнителна информация от различни източници.
Като допълнение към урока е включен речник на нови понятия, а в края на урока 
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са формулирани заключителни въпроси, които изискват от учениците да направят 
основните изводи. (фиг. 1)

Семинарен урок в осми клас 
В осми клас при разработване на семинарния урок „Законите на механиката и 
животът на човека“ учениците обогатяват своя речников фонд с понятия като 
спирачни системи ABS , спирачен път, физика на диетата и др. 

На базата на интегралния подход се предлагат за разработване две проектни 
задачи. Първият екип подготвя темата: „Законите на механиката и условията за 
безопасност на движението“. Под формата на насоки се формулират теми, 
свързани с трите принципа на механиката и безопасността на движение като: За 
какво са нужни предпазните колани? Защо се поставят възглавници на седалките 
на нивото на главата? Каква е ролята на мантинелите? Каква е ролята на силите на 
триене? Какви нови технологии се разработват в съвременните автомобили?
Предлагат се за разглеждане различни случаи, както и решаване на конкретни 
примери с използване на принципите на механиката. В края на темата са включени 
въпроси за обсъждане.  

Вторият екип подготвя проектна задача на тема: „Законите на механиката в 
човешкия организъм“. Тук е налице интегралната връзка между физика, биология, 
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химия и грижи за здравето. Предлагат се за разглеждане примери, които 
илюстрират влиянието на условията за равновесие, работата и енергията, диетите 
върху нормалното функциониране на човешкия организъм. Внимание се обръща и 
на  физика на ставите и как се осигурява подвижност на човешкото тяло.
В края на всяка проектна задача се предлагат въпроси за обсъждане, отговорите на 
които изискват осмисляне на интегралната връзка между отделните клонове на 
знанието. В този случай това е връзката между механика, технологии и здравето на 
човека. ( фиг. 2)

Семинарен урок в девети клас
В края на девети клас се предлага семинарен урок, свързан с приложенията на 
ултразвука. В този урок са включени две проектни задачи:

-  Приложения на ултразвука в медицинската диагностика,
-  Приложение на ултразвука в технологиите.

При първата проектна задача се използва взаимната връзка между физика и 
медицина. Дават се насоки за разработване на подтемите:
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-  Кои свойства на ултразвука правят възможно приложението му в медицината?
-  Принцип на изграждане на образа на органите.

Учениците разбират важността на такива характеристики на ултразвуковите вълни 
като скорост в различните тъкани, амплитуда, дължина на вълната. Обогатяват и 
своя речников фонд с нови понятия.  (фиг. 3)
При втората проектна задача са включени насоки за различни технологични 
приложения на ултразвука като акустична микроскопия, ултразвуково почистване, 
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контрол при паркиране на автомобили, заваряване на метали, приложения в 
хранителната промишленост. (фиг. 3)

Предложените семинарни уроци са разработени по такъв начин, че да предлагат 
идеи и възможност за надграждане и разширяване на тематиката съобразно 
предпочитанията на учителите и в зависимост от профила на училището и 
възможностите и интересите на учениците. При определена организация и 
сътрудничество на няколко учители е възможно организиране на училищни 
конференции и други изяви на основата на тези и подобни теми.
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НА ПРИРОДОНАУЧНА ГРАМОТНОСТ

Желязка Райкова1, Дамяна Грънчарова2
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През последните години терминът ‚‚природонаучна грамотност‘‘ все повече 
навлиза в практиката на съвременния учител по физика и астрономия. Причината 
е бързото развитие на света около нас, неограниченият достъп до научна 
информация и нейното отражение в живота на човека.

Темата за природонаучната грамотност се изследва и у нас през последните 
години. Търсят се възможности за формирането на природонаучна грамотност в 
обучението да става целенасочено и осъзнато от учителите по природни науки [1].

Понятието природонаучна грамотност се е изменяло непрекъснато от първото си 
въвеждане преди повече от 60 год. Ние се ориентираме към използването на някои 
от определенията:

Според PISA (2015) „Природонаучната грамотност изисква не само познаване 
на понятията и теориите на науката, но и разбиране на общите процедури и 
практики, свързани с научното изследване и как те дават възможност на науката 
да напредва..” [2]

Според NSTA (National Science Teachers Association) „Научна грамотност означава, 
че човек може да зададе, да намери или сам да определи отговори на въпроси, 
произтичащи от любопитството към ежедневните преживявания. Това означава, 
че човек има способността да описва, обяснява и прогнозира природни явления. 
Един грамотен гражданин трябва да може да оценява качеството на научната 
информация въз основа на източника и използваните методи за генерирането му. 
Научната грамотност също предполага способността да се представят и оценяват 
аргументите, основани на доказателства, и да се приложат адекватни заключения 
от такива аргументи.“ [3]
 
Въз основа на по-горните определения може да се определят някои от компонентите 
на научната грамотност[4]:

• Основни научни понятия, идеи и концепции, които имат светогледно значение; 
• Знания, свързани с пътя на научното познание (планиране, провеждане 

и анализ на експеримент, поставянето и проверяването на хипотеза, 
представяне на резултатите, работа с модели и др.). Към тази 
компонента се включват и пътищата за формиране на научно мислене;
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• Знания, свързани с познаване ролята на науката, нейната същност и на 
взаимоотношенията между наука, техника и общество. 

Всеки един от тези компоненти естествено се формира у учениците чрез 
целенасоченото изучаване на физика и астрономия, както и на останалите природни 
науки. Другата учебна дисциплина, която има отношение към формирането на 
природонаучна грамотност е философията. Тя е наука, която изследва общите 
и фундаменталните въпроси, засягащи човека и света. В своите изследвания 
философията по принцип се отличава със систематичен подход и рационална 
аргументация [5].

Предвид общият характер на философията като наука интеграцията ѝ с природните 
науки е естествен и закономерен процес. Интерес представлява интеграцията 
на съдържателни елементи от учебния предмет философия и този по физика 
в средното училище съгласно настоящите учебни програми на българската 
образователна система.

Целта на този доклад е да представи някои възможности за интеграция на учебното 
съдържание по тези два предмета. Те се търсят конкретно в съдържателни 
елементи и идеи, които имат отношение към компонентите на научната грамотност. 

Тази цел е породена от идеята да се изследват възможностите за формиране на 
научна грамотност в училищния курс по физика и астрономия на българското 
училище. Като такава авторите виждат в провеждане на интегрирани уроци между 
двата учебни предмета – философия и физика.

През последните десетилетия интегративните процеси в науката и социалната 
практика влияят все по-активно и върху тенденциите за развитие на образователния 
процес. Учените в областта на педагогическите науки търсят все по-целенасочено 
пътища за реализирането на тази тенденция. 

Интеграцията има различни разглеждания, но ние приемаме, че тя е ‚‚проблемно 
ориентирана познавателна активност‘‘ [6]. Интеграцията може да се разглежда 
както на междупредметно равнище, така и на вътрешно предметно и психо-
логическо равнище. Тя може да се разглежда като специфичен начин за 
формулиране на научна грамотност, за да се подпомогне и осмислят по-цялостно 
явленията от действителността и да се приспособят умения и компетентности, 
които правят учениците завършени и пълноценни личности. 

Кои са идеите и темите, около които може да се организират общи интегративни 
тенденции? Ние смятаме, че тези теми са свързани с научния светоглед, с ролята и 
значението на науката и с пътя на научното познание.

Изграждането на научен светоглед чрез предлагане на подходящо учебно 
съдържание е важна идейна основа за формиране на научна грамотност. 
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Формирането на светоглед е една от задачите на философското образование. 
Наред с общия светоглед, решаващо значение за изграждане на отношение към 
света има научния светоглед. Той е свързан с изграждането на научната картина на 
света, която от своя страна се опира на общите представи за света и ги обогатява с 
общо научни и частнонаучни нагласи [7].

Някои общи представи за света:
-     В училищния курс по физика се преподават понятия, които са основополагащи 

за физиката и имат значение за изграждане на умения за обяснения на 
явленията от ежедневието и са свързани с идеята за познаваемост на света. 

Светът е познаваем и това се разкрива най-категорично чрез природните науки. 
Разбирането на философската истина става чрез разбирането на научната истина. 
Разкриването на тайните на природата става единствено чрез знанието. Характерът 
на науката е такъв, че на знанието не се гледа като средство, инструмент за 
постигане на нещо друго, а се мисли като ценно само по себе си. Целта на научното 
познание е самото научно познание. 

Тези философски идея могат да бъдат интерпретирани в обясненията на физичните 
явления и закономерности. Нейното присъствие и формулиране в обобщителните 
уроци на всеки от разделите по физика и астрономия създава предпоставка за 
изграждане на научен светоглед. Разбирането, че събитията във Вселената се 
случват в постоянен ред и са сравними, хармонични и могат внимателно и системно 
да бъдат проучвани е част от тази идея.  Учените вярват, че чрез използването на 
интелекта като инструмент, който разширява сетивността на хората, природата 
може да бъде изучавана, т.е светът може да бъде разбираем. 

Примери могат да се дадат с изучаването на законите на кинематиката и на 
динамиката, където учениците разбират, че ако се познават две от величините, 
имащи значение за движението, може да се предвиди движението на тялото. 
Познаването на различните електрични явления, свързани със свойствата на 
веществото в електрично поле е реално и като следствие може да бъде използвано 
за промяна на света. 

Изграждането на научната картина за света в училищното изучаване на физика 
започва още в 5. клас при изучаване на някои от основните положения на 
молекулно-кинетичната теория, имащи отношение към структурата на веществото. 
Нейното разширяване продължава с изучаването на темите, свързани със строежа 
на атома и на ядрото. Завършекът на училищния курс по физика със съвременните 
представи за строежа на веществото и с някои елементи от стандартния модел 
(видовете елементарни частици и фундаменталните взаимодействия в природата) 
са добра предпоставка за организиране на обобщителен урок, който по своя 
характер да бъде интегративен с философията.

Темата на урока може да бъде „Развитие на идеите за строежа на веществото“ и 
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неговата подготовка и провеждане да става от двамата учители – по физика и по 
философия.

Основните философски идеи, които могат да имат въплъщение в този урок са:
- Светът като съвкупност е хаотичен, той е целева свързаност. Светът е подреден 

с оглед начално или крайно състояние, което предполага подреждането 
на всички неща под определен принцип. Тази идея се явява обобщение на 
последователното разглеждане на строежа и структурата на веществото.

- Светът е хармоничен. Нещата си съответстват в хармония и са в 
непосредствена връзка. Всяко нещо е нужно за всичко останало. В света 
господства изоморфизъм.

- Светът е единен. Единството на света по необходимост води до допускането 
на съществуване на неделими градивни частици на всички неща. Законите са 
еднакви навсякъде. 

- Друга идея със светогледно значение, която може да намери място в този 
урок е, че Вселената е единна система и някои знания за част от нея могат 
да се прилагат за друга част. Например, обяснението, частиците от които са 
изградени звездите и другите космически обекти са същите, от които сме 
изградени ние. Законът, който описва падането на телата е същият, с който се 
обяснява движението на планетите и др. Същите принципи се прилагат и към 
сили с друг характер – към движението на ядрените частици, на масивните 
звезди, корабите и слънчевите лъчи. 

Важен компонент на научната грамотност е разкриването на пътя на научното 
познание, структурата и същността на науката. В учебното съдържание по 
физика за средното училище не са малко темите, които предлагат възможности за 
описание на следните характеристики на науката: Науката търси доказателствата, 
тя е смесица от логика и въображение, в нея се обяснява и се предсказва. Науката 
не се подчинява на авторитети, тя не е авторитарна, а комплекс от социални 
активности. Науката се организира в съдържателни дисциплини и е свързана с 
различни изследователски институти. 

Според учебното съдържание по философия [8]:
- Научното отношение пренебрегва всяка външна забрана и вътрешни 

ограничения;
- Науката е отношение към съществуващото, да се разкрие то в същността си, да 

се възпроизведе модел, да се подобри и умножи технически от всяко разумно 
същество.

- Науката е знание, положено върху точни принципи, притежаващо предмет, с 
опитно доказуемо съществуване, постигнато с ясно формулиране методи, на 
базата на опит, който може да бъде споделян и с резултати, които се изразяват 
чрез понятия и формули и могат да бъдат проверяеми в реалността.

- Науката има претенции за универсална валидност на своите методи и 
резултати.
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      Науката е пример за рационалност. За разлика от философското мислене, което 
е много ясна и отчетлива структура, последователно, обосновано, подредено 
и завършено и цели преодоляване на предупреденото мислене, рационалното 
мислене не само регистрира фактите, но и осмисля връзката между тях. 
То не само събира информация, но и отделя важното от несъщественото 
и случайното. То не търси само причините, но и обосновава следствията. 
Рационалността предполага откриване на общовалидни механизми, които 
подлежат на аргументиране и формулиране. В науката се издигат хипотези и 
се проверяват чрез факти.  Науката търси факти и обяснения, философията 
търси обосновани тези.

Всяка една от тези идеи има своята илюстрация във физиката. Физиката се разглежда 
като природна наука, част от реалните науки, които изучават действителността, не 
повлияна от човешките действия. Планирането и провеждането на обобщителен 
урок по физика след изучаване на раздел „Структура на атома“ е подходяща 
възможност учениците да се запознаят с пътя на научното изследване : проблем 
– формулиране на научен въпрос (Как може да се обяснят атомните спектри на 
водорода?) – изграждане на хипотеза (Постулатите на Бор) – провеждане на 
експерименти и събиране и обработка на данни (изследванията с лазерните лъчения 
и др.) – формиране на изводи като теоретични постановки (квантовия характер 
на излъчване на светлината и на енергията в микросвета, квантовата физика) – 
проверка в действителността (логични обяснения на спектрите на поглъщане и 
излъчване на различни атоми, спектроскопията като наука, приложенията на 
лазерите и др.). Учениците могат да се запознаят със спецификата на науката чрез 
формулата на Галилей „Да се измери всичко, което е измеримо, и да се опитва да 
се направи измеримо всичко, кое още не е такова.“

- Съществуват няколко основни правила, които трябва да са спазени, за да се 
признае наличие на наука: независимост на науката от извън научни влияния 
(идеологически, политически и лични), липсата на всякакви ограничения 
при търсенето и установяването на фактите, които да се различават строго 
от интерпретацията, и правилото за неограниченото право на дискусия и 
критика.

Според философското разбиране за наука, тя не се подчинява на авторитети, тя 
не е авторитарна, а комплекс от социални активности [8]. Физични изследвания 
през последните десетилетия, обаче, подлагат на съмнение това твърдение. 
Съмненията се пораждат от теорията на относителността (Айнщайн) и теорията 
за неопределеността (Хайзенберг). Фактът е, че не е възможно едновременно да 
бъдат установени всички изменения на състоянието на един електрон. Също така, 
във физиката е установено, че в рамките на един опит не могат да бъдат изчислени 
едновременно мястото и импулсът на електрона, защото фиксирането на една или 
другата характеристика е в пряка зависимост от предварителната постановка на 
измервателната апаратура. Това означава, че при изследването на микрофизичните 
обекти не е възможно резултатите да се гледат като независими от въздействието 
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на самия процес на измерване. Това опровергава идеята за безпредпоставъчност 
на природните науки.

- Развитието на науката (според Томас Кун) има нееднозначен ритъм. При 
развитието на една конкретна наука може да се достигне до въпроси, чийто 
отговор не е възможен в рамките на модела, който се използва. Това води 
до „научна революция“ и до разпадане на парадигмата. Създава се нова 
парадигма, която преминава към следващия „нормален период“ и после 
отново се изправя пред въпрос, който не може да се реши в рамката на тази 
парадигма. 

- Научните идеи се променят и развиват. Развитието на научното знание е 
неизбежно, защото всяко ново наблюдение може да промени установена 
теория. Няма значение колко добре една теория обяснява дадени факти, 
възможно е друга теория да я промени за да я направи по-добра. Във физиката, 
отхвърлянето и създаването на теории е ставало през цялото й историческо 
развитие, но същевременно научните знания са и дълготрайни, те имат само 
определени граници на приложимост. Изучаването на физичните закони (закон 
на Кулон, закон на Ом, законите на динамиката, замяната на вижданията на 
Птоломей за слънчевата система с коперниковата хелиоцентрична хипотеза, 
теорията на относителността на Айнщайн променя нютоновите представи за 
гравитацията и представите за пространството и времето) в училищния курс 
е подходящо да става като се изтъква тяхната граница на приложимост. 

Това създава предпоставка да се формира правилна представа за това как 
функционира науката. В този смисъл провеждането на обобщителен урок с 
интегриран характер след раздел „Светлина“ (10 клас) е подходяща възможност 
учениците да се запознаят с начина на развитието на физиката и да обобщят  знанията 
си на философско равнище. Тук могат да се разгледат двете предизвикателства, 
които са стоели пред физиката в началото на 20 век – невъзможността да се обяснят: 
спектрите на атома на водорода и топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. 
Учителят по физика обяснява предизвикателствата в експерименталните данни и 
разказва за процеса на формулиране на хипотезите и предпоставки за решаването 
им. Учителят по философия обобщава тези факти и обяснява идеите за това как се 
развива науката.

Друг компонент на научната грамотност е свързан със знания за ролята на науката 
и взаимоотношенията ѝ с техниката и обществото. Учителят по физика трябва 
да обсъжда положителните и отрицателните страни на техническите приложения 
и научни открития,  да формира умения за работа в екип и изгражда разбиране 
за някои екологичните последствия от прилагането на физични открития. Така 
той се включва в изграждането на активна гражданска позиция у учениците 
и ги запознава с основни етични принципи. Изучаването на учебния предмет 
„Физика и астрономия“, предлага възможности да се преподават знания, свързани 
със здравната култура на учениците, за формиране на правилно поведение в 
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лабораторни условия и за спазване техниката на безопасност. Учениците могат да 
бъдат запознати с колективния характер на науката и със значението на спазването 
на етични и морални норми при нейното правене.  

Тези знания могат да се получат в уроците по физика, но имат своето 
интерпретиране при изучаване на философия. Една от философските идеи, които 
се свързват с научното знание е доверието в науката.

- Доверието в техниката, технологията и науката според Макс Вебер е 
централна характеристика на модерната европейска култура. Познанието 
навлиза в области и постига резултати, които дават възможност да се оказва 
влияние върху живота на цялото човечество – да го променя или унищожи.

Днес се поставя въпросът за неговата абсолютност. През 20. век се преживяха 
няколко хуманитарни катастрофи, резултати от прилагане на научни постижения:

- Газовите атаки по време на Първата световна война 
- Ядрените взривове по време на Втората световна война 
- Намесата на генните структури и изкуственото производство и програмиране 

на човешкото същество.

Тези факти изправят учените пред неизвестни досега за тях проблеми. Те се 
изправят пред въпроса „Кой ще поема отговорност за живота?“ Отговорността 
пада първо върху учените, които продължават своите изследвания.
Другият въпрос – „В нашето време на информационен бум възможно ли е едно 
откритие да остане в тайна?  Кой може да гарантира, че то няма да бъде „източено“ 
и няма да се бъде злоупотребено с него?“
За сега въпросът за съотношението между свободата и отговорността в науката 
няма окончателен отговор. При всяка научна процедура остава въпросът: Кой ще 
поеме отговорността за живота и за смъртта като евентуална последица? [9] 

Обсъждането на тези въпроси може да стане на интегриран урок между физика 
и философия след като се изучат темите, свързани с делението на ядрото и 
термоядрения синтез. Урокът може да се организира като дискусия или да бъде 
представяне на резултати от ученически проект.

Направеният преглед на някои философски идеи, които се изучават в българското 
училище и тяхната илюстрация в учебното съдържание по физика е предпоставка 
за интегриране между тези два предмета с цел изграждане на природонаучна 
грамотност у ученици. Въплъщаването и развитието на тези идеи в учебното 
съдържание по физика, подкрепяни от съвместната и целенасочена дейност 
на учителите по физика и философия е условие за успешното им усвояване. С 
целенасочената си преподавателска дейност учителите по двата предмета могат 
да интегрират усилията си и да организират учебния процес по такъв начин, 
че формирането на природонаучна грамотност у учениците да бъде важен и 
предвидим резултат.
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ЕВРИСТИЧНИТЕ МЕТОДИ – ЕФЕКТИВЕН ИНТЕГРАЛЕН 
ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА РЕШАВАНЕ НА 

ТВОРЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА

Калин Ангелов, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Email: kalin_angelov_mat@abv.bg

   „Учителят, който иска да развива способностите на своите ученици да 
   решават задачи, трябва да им внуши известен интерес към задачите и
   да им даде широка възможност за подражание и практика. Ако учителят 
   иска да развие у учениците си мисловни операции, той трябва да се 
   обръща към тях с въпроси и указания, колкото може по-често, 
   но по естествен начин“
        Дьорд Пойа1   

1. Увод. Актуалност на темата.
Живеем в период на непрекъсната трансформация на всички сфери на човешката 
дейност, включително и тази на образованието. Решението на много от 
възникващите проблеми, включително и в областта на педагогиката и дидактиката 
са трудно решими, а понякога и непреодолими чрез традиционните линейно 
детерминирани обучителни подходи. В действителност, необходимостта от 
творческо (продуктивно) мислене в процеса на обучение не е нова. Основите на 
науката за обучение на генериране на нови знания  са поставени в античността. 
Ярък пример за това е Сократовият метод „майевтика“2 , основан на процеса на 
обучение чрез въпроси, с които обучаемият сам достига до истината. Тогава се 
поставя основата на евристичните методи. Поради спецификата на самото мислене 
като психологичен процес, сложността на функциониране на мозъка и множеството 
социокултурни особености и проблеми, въпросите за възникването и развитието 
на творческите способности остава нерешен както в своята цялост, така и в 
отделните научно-приложни области. Скромен опит за изясняване на гореописаната 
проблематика е опитът ни да опишем някои подходи за евристични (творчески) 
методи за обучение и решаване и творчески задачи по физика в контекста на 
интегралното обучение. Една от целите ни е поне частична демистификация на 
творческия процес, демонстрирайки, че съществуват подходи за систематично 
евристично обучение. 

2. Понятието евристика. Исторически бележки.
Дефиниция на понятието евристика откриваме в оригиналното  определение на 
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1 Пойа, Д. (в някои преводи – Пойя) Как да се решава задача. София. Народна просвета. 
(1972).
2 Майевтика (старогръцки μαιευτική – бабуване, акуширане, подпомагане на раждането) – 
термин от диалога на Платон «Теетет», означаващ начинът на обучение и философстване 
на Сократ.



Дьорд Пойа [1]: „Евристика или „ars inveniedi” е названието на една не съвсем 
ясно очертана област на изследване, принадлежаща на логиката, философията или 
психологията. Тя се характеризира често само с общи черти, а рядко в подробности, 
и днес е почти забравена (до голяма степен благодарение на Пойа, това положение 
се променя още през 50-те години на XX век – бел.на авт.). Целта на евристиката е 
да изучава методите и правилата за изследване и откриване.”

Според Д. Пойа [1], евристичните методи са изучавани и методично прилагани 
още в древността и един от първите автори, който се занимава с изучаването на 
процеса на решаване на задачи и при това ясно извежда евристични методи, е Пап 
Александрийски3 . В едно от своите произведения той описва поне два евристични 
подхода – регресивно (или прогресивно) разсъждение, което означава решаване на 
задачата от целта към данните (или обратно), с което се доопределят целите и се 
извеждат допълнителни следствия и знания. В по-нови времена ефективна дейност 
по изучаване на творческия процес (евристика) провежда Рене Декарт [2]. Основно 
в трактата си „Правила за ръководство на ума“. Той очертава някои мисловни 
операции, като: освобождаване от всякакви излишни (разсейващи) представи; 
раздробяване на задачата, на колкото се може повече части; чертане (визуализация) 
на фигури и изрази в процеса на решения по чувствени (интуитивни ) данни и др. 
Изучавайки „Правила за ръководство на ума“, считаме, че в идеите на Декарт 
бихме могли да преоткрием някои евристични идеи и да получим нов тласък за 
анализ на понятия като интуиция например. Ярък пример за това е Правило VII: 
„За да стигнем до завършено знание, необходимо е да обгърнем с едно 
последователно и непрекъснато движение на мисълта всички неща, отнасящи се 
към нашата цел, заедно и поотделно, а също и да ги обхванем в едно достатъчно и 
методично изброяване.“ Блез Паскал, който също се опитва да анализира 
творческия процес, предлага замяната на термините с техните определения с цел 
облекчаване на процеса на решение и генериране на нови идеи. Огромна работа 
свързана с анализа и процеса на решаване на творчески задачи е извършил през 
XIX век, известният математик Бернард Болцано, отразена основно в неговия труд 
от 1837 г. „Wissenschaftslehr“/„Учение (Теория) за науката“ [3]. Той нарича 
евристиката „изкуство на откривателството“ – учение за това как да постъпваме за 
да открием истината и извежда 14 общи и 33 специфични (частни) правила за 
евристичната дейност и правила за анализ на логическата структура на понятията, 
изразите и доказателствата в процеса на решение.

Няма да е пресилено да кажем, че през XX век наблюдаваме активно развитие на 
изследване на евристиката. Преходът между столетията в тази област може би е 
извършен  от Анри Пуанкаре (интересна е аналогията с ролята му във съвременната 
физика) [4]. Той пръв изказва колко е важно да се почива след опит за решаване на 
задача, с цел облекчаване на подсъзнанието. Съвсем естествено следват сериозни 
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3 Пап Александрийский (старогръцки - Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεύς) — математик и механик от 
епохата на късната елинска античност, живял в Александрия, според различни изследователи 
между III-IV век, един от последните значими учени на древността.



психологически изследвания на творческия процес, при което се изграждат цели 
школи както в Западна Европа и САЩ, така и в Източния блок (СССР, Чехословакия, 
Полша, ГДР и др.). Накратко ще споменем основните имена и групи. Такива са: 
Алфред Бине, Ото Зелц, Карл Дункер (негови са едни от най-дълбинните 
изследвания на евристичните методи от първата половина на 20-и век), Алекс 
Осбърн (създателят на брейнсторминг), А. Цвикли, Улям Гордън (формулирал 
метода „синектика” - групова евристика, разновидност на мозъчната атака), 
Дейвис Хаутман, Едуард де Боно (създател на концепцията „латерално мислене” ), 
Даниъл Канеман (носител на Нобелова награда за изследването му върху 
оценяването и вземането на решения в областта на икономиката) и др. Сериозен 
принос имат и руските (съветски) изследователи. Ще споменем само някои имена 
– Г. С. Алтшулер (и неговата школа - ТРИЗ), С. Л. Рубинщейн, А. Н. Леонтиев (и 
сътрудниците им), Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, О. К. Тихомиров, Ю. Н. 
Кулюткин, Л. Л. Гурова, Л. М. Фридман, П. Я. Гальперин и учениците му, В. Л. 
Данилова, И. П. Калошина, И. Н. Семенов, И. Я. Лернер, М. М. Махмутов, И. И. 
Ильясов [5], А. В. Хуторский  и др.

В България известни изследователи на евристичните методи са И. Тонов [6] и С. 
Гроздев [7]. За евристичен обучителен метод може да се приеме и подходът на 
Теодосий Теодосиев – Тео, определян от него като евристичен, „силов интелект”. 
Тук няма да се спираме на разработките свързани с евристичните методи в 
областта на изкуствения интелект и информационните технологии.

За съжаление, огромните очаквания от втората половина на XX век не се увенчават 
с бърз и колосален резултат. Причините за това е възможно да се крият в слабата 
интегрираност между хуманитарните и природо-научните сфери. 

3. Евристични методи.
Според различните класификации и определения в научната литература, 
съществуват над 200 различни евристични метода. Те биха могли да се групират в 
30 – 34 методични евристични групи, които от своя страна да сведем до 10–11  
методични семейства. Проблемът с терминологичните дефиниции също не е 
решен до степен, при която да говорим за трайно установени тенденции в 
употребата на конкретни понятия и определения, което предполага поле за 
сериозна аналитична дейност. Ще посочим някои от по-интересните и 
по-продуктивните методичните групи: обобщение на задачата и/или конкретизация 
на задачата; критика на очевидните решения; търсене на привнесени (нови) 
условия; движение от края към началото; сближение данните и целите; използване 
на  сходни (подобни) задачи; разглеждане от различни страни (гледни точки); 
анализ на конфликта/и; издигане на произволни идеи; преструктуриране; 
включване в друга структура; въвеждане и/или включване на допълнителни 
елементи или отношения; разделяне на задачите на части, отделяне на 
доминиращите цели; подвеждане под логически категории; резонанс; замяна на 
термините с определения; издигане на противоположни хипотези; анализ на 
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основните хипотези; оценка на достойнствата и недостатъците на хипотезите; 
паралелно решаване на няколко задачи; вживяване в образа на явлението или 
задачите; регулация на равнището на увереност в себе си; движение от общите 
идеи към частните; символически запис на условията (в т.ч. графически); 
определение на области на търсене на  неизвестното.

Обект на внимание в настоящата статия е приложението на различните методи в 
интегрално-междупредметен аспект. 

4. Примери за евристични решения и интегрални междупредметни връзки.
Дьорд Пойа – основоположникът на евристичните методи дава множество 
интересни примери за интегрален евристичен подход при решаване на физични 
задачи с математически методи или математически задачи, лесно решими с 
евристични аналогии от физиката.  Някои от тези задачи и проблеми са подсказани 
и даже решени през античния период. Ще опишем и накратко коментираме някои 
от тях. За всички примери в творчеството на Пойа е характерен коментарен стил в  
духа на майевтичните Сократови диалози, което е добър пример за педагогически 
подход, от който можем да се поучим.

Задача 1: „Пример от физиката“ [8]:
Желязно кълбо плува в живак. Над живака наливаме вода докато покрие кълбото. 
Дали кълбото ще потъне, ще изплува или ще остане на същото ниво?

Задача 2: „Физическа математика“ [9]:
Дадени са две точки и права в една и съща равнина, като двете точки са от една и 
съща страна на правата (в една полуравнина – наши бел.). Върху дадената права 
намерете такава точка, че сумата от разстоянията ѝ до двете точки да е минимум.

Изключително интересно е решението чрез аналогия с геометричната оптика.

203

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

фиг. 1

фиг. 2



Задача 3: Откриването на интегралното смятане от Архимед [9].
В изследванията за обема на сфера Архимед достига до интегралното смятане, 
ръководейки се от физичната интуиция, като според него той „изследвал някои 
математически задачи с помощта на механиката”. Механичността на метода му се 
състои в „окачване” в равновесие на цилиндър и вписаните в него сфера и конус [9].

Задача 4: Задача за скорост на процес.
Вода се налива в коничен съд със скорост r. Дадени са ни радиусът на основата и 
височината на съда. Да се намери скоростта на издигане на нивото от дадена 
начална дълбочина.
Решението е разгледано подробно, в коментарен стил, по подобие на диалозите на 
Сократ. Демонстрирана е ползата от правдоподобни догадки в процеса на 
обучението при решаване на задачи по математика и физика и ползата от 
придобиване на аналитичен опит [1].  

За всички задачи се оказва, че по пътя на интересни евристични разсъждения може 
да се достигне по-бързо до верни решения, от колкото чрез детайлни математически 
изчисления.

5. Заключение.
Както вече отбелязахме, може би слабият и повърхностен междупредметен 
интегритет на високо научно ниво е една от големите причини изследванията на 
евристичните методи да не са доведени до висотата на стройна и добре развита 
научна област. Липсата на математическо моделиране на евристичната дейност 
силно спъва развитието и практическото приложение на методите за творческо 
обучение. Все пак перспективността им е безспорна, тъй като съвременното 
общество се нуждае преди всичко от активно мислещи и творящи личности. 
При евристичното решаване на интегрално обвързани задачи, освен че получаваме 
верни решения, постигаме интересни обучителни ефекти, което е основната цел 
на всеки иновативен метод.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕВРИСТИКА В РАМКИТЕ НА 
НЕФОРМАЛНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ 

– ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДУКТИВНО ИНТЕГРАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Калин Ангелов, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Email: kalin_angelov_mat@abv.bg

    „Методът е необходим за издирване на истината“
    Правила за ръководство на ума. Правило IV.
                         Р. Декарт

1. Увод. Актуалност на темата.
В процеса на реформиране на образователната ни система все по големи надежди 
се възлагат на неформалното образование. Не случайно вече десет години 
Факултета по педагогика към Софийския университет предлага обучение в 
образователно-квалификационната степен бакалавър – „Неформално образование“, 
която подготвя кадри „за нуждите на интензивно развиващата се сфера на 
допълнителни и алтернативни образователни услуги.“1 През 2016 година 44-та 
Национална конференция по въпросите на обучението по физика беше на тема 
„Неформално образование по физика и астрономия“. В настоящата статия ще се 
опитаме да посочим възможностите за обвързване на интегралното и неформалното 
образование, чрез създаване на евристична обучителна среда.

2. Евристика и евристични методи.
Поради универсалността и значимостта евристиката и евристичните методи те се 
разглеждат и трактуват в различни научни области. Според някои изследователи, 
евристиката и нейните подходи може да се обособят в отделна наука, дори я 
именуват „еврилогия“, според други това са „метапохвати“ за решаване на частно 
научни проблеми и е изследователска област свързана с когнитивната наука 
(когнитивистика)2 [1]. Съществува мнение, че евристиката трябва да се 
отъждествява с психология на научното творчество или, че е абстрактно – 
аналитична наука, която изследва едно от семантичните нива на психологичен 
мениджмънт на креативната дейност и нейната продукция. Тук ще разглеждаме 
евристичните методи в откривателски, изследователски и основно образователен 
аспект, имащ отношение към решаването на творчески, обучителни задачи по 
физика и астрономия. От тази гледна точка определяме евристиката като 
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дисциплина за насърчаване на научния обмен между изследователи в различни области, 
включително Изкуствен интелект, Лингвистика, Антропология, Психология, Неврология, 
Философия и Образование. Общата мисия на изследователите е разбиране същността на 
човешкия ум.



методология за генериране на нови знания, откриване на скрити явления и 
решаване на нестандартни проблеми и задачи, както и като креативна образователна 
концепция – обучение за „досещане“. Това съвпада с част от станалото класическо 
определение на един от основателите на съвременната евристика, Дьорд Пойа: „…
Целта на евристиката е да изучава методите и правилата за изследване и 
откриване.”[3] Кратко казано, евристичните методи са пътищата за постигане на 
целите на евристиката.

Различни изследователи посочват до двеста и повече евристични метода. Някои от 
най-интересните от тях са: конкретизация на задачата; критика на очевидните 
решения; търсене на нови условия; използване на подобни задачи; разглеждане на 
проблема от различни гледни точки; издигане на произволни идеи и 
противоположни хипотези; оценка на достойнствата и недостатъците на 
хипотезите; разделяне на задачите на части; отделяне на доминиращите цели; 
паралелно решаване на няколко задачи; вживяване в образа на явлението или 
задачите; регулация на равнището на увереност в себе си; движение в процеса на 
решение, от общите идеи към частните; символически запис на условията (в т.ч. 
графически); определение на области на търсене на  неизвестното; отдръпване от 
процеса на решаване на задачата (почивка) и др.

Според редица изследователи почти всички методи са ефективни при решаване на 
природо-математически проблемни ситуации и задачи [4]. Прилагането им е 
въпрос на създаване  подходяща обучителна, евристична среда. Основната ни теза, 
обаче е, че за да наблюдаваме очевидна резултативност при прилагане на 
евристичните методи за обучение и решаване на задачи е необходимо обучаемите 
да натрупат сериозни познания и опит както в сферата на конкретната предметна 
област, така и в други, контекстно обвързани раздели. Примерно, при решаване на 
задачи от раздел кинематика, добре е да се познават и следните физични явления: 
светлинни явления (отражение, пречупване, излъчване, луминесценция), промяна 
на електромагнитното поле, електрически разряди, ефект на Доплер, 
феромагнетизъм, въздействие на електричното поле върху заредени обекти, 
налягане при течности и газове, трептения, топлинно разширение и др. Не бива да 
се разчита само и единствено на справочен материал по раздела. Това е валидно 
както на микро ниво – решаване на проблеми от разделите в средното образоване, 
така и на макро научно равнище – способността за изобретателство и продуктивно 
научно творчество. По-долу ще предложим примерна част от списък с контекстно 
зависими знания, като опит за демонстрация на евристичната парадигма – 
генерирането на знания е следствие на високата научна култура и обучената 
способност да се извличат нови знания.

Обект на бъдещи изследвания са няколко десетки предметни области с интересни 
евристични задачи и модално свързаните с тях други сфери от природните науки, 
чието познаване ще подпомогне креативността при решаването им.
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Няколко допълнителни  концептуални примера, основно от раздел „Механика”:
Евристични задачи свързани с Физични явления

Движения на течности и газове и 
свързаните с тях изследвания и 
задачи.

Центробежни сили, капилярни сили, 
осмоза, вълнови движения, ефекти на 
Томс, Бернули, Ваисенберг-Weissen-
berg effect  др.

Измервания и оценки на размерите на 
тела в пространството и техните 
промени при различни явления и 
процеси и свързаните с  тях 
изследвания и задачи.

Топлинни разширения, деформации, 
магнитна и електрострикция (Elec-
trostriction, magnetostriction), 
пиезоелектричен ефект и др.

Измервания на температурата, 
промяна и стабилизация на 
температурата и свързаните с  тях 
изследвания и задачи.

Топлинни разширения, термо-
електрически и електромагнитни 
явления, електромагнитна индукция, 
вихрови токове (токове на Фуко), 
спектри на излъчване, изменения на 
оптичните, електричните и маг-
нитните свойства на веществата, 
фазови преходи (включително преход 
през точка на Кюри), магнито-
калорични ефекти, електрически 
разряди, ефекти на Джаул-Томпсън, 
Ранк, Хопкинсон и др.

Голям интерес и перспективно направление са съвременните изследвания в 
областта на евристичната психология и евристичните грешки или деформации.

3. Възможности за евристично обучение. Евристична среда. 
Неформалното обучение е естествена и най-благоприятна среда за творческото 
прилагане на евристичните методи. Това е така по много причини, а именно:

- съществуват трайни, полувековни традиции, още от времената на 
„кръжочната дейност“ и ТНТМ, да се прилагат и експериментират различни 
иновативни и нестандартни методи на обучение;
- извънкласните форми на обучение, по своята същност предполагат 
по-висока степен на оригиналност в сравнение с класическите трансмисионни 
обучителни формати и не са строго свързани със структурираните програми 
и изискванията по Държавните образователни стандарти (ДОС);
- възможност за работа в условия на обучителна „разкрепостеност“ – 
обучаемите участват в обучителния процес доброволно, с желание, което 
предполага по-добра възприемчивост;
- при неформалното обучение наблюдаваме устойчива и ефективна и обратна 
връзка – обучаемите са значително по-предразположени към честен и 
откровен диалог, което е важно условие за работа по сократовия метод на 
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извеждане на ново знание чрез въпросителна дискусия, водена от 
преподавателя-модератор2;
- реална възможност за реализиране на съвременни конструктивистки и 
ко-конструктивистки3 педагогически методи;
- по своята същност неформалното образование е интегрално, свързващо 
различни предметни области;

Ще споменем някои от реално действащите евристични школи.  
Както в Русия (по традиция от бившия СССР), така и в Западна Европа (основно 
web-базирана и с разнообразни инициативи4), САЩ и Япония, известна 
популярност има школата на Г. Альтшуллер - ТРИЗ (Теория за решаване на 
изобретателски задачи) [5, 6]. Характерното за ТРИЗ-метода е, че изключително се 
акцентира върху ролята на контекстната зависимост на научното знание.
Интересен евристичен метод е разработен от харвардския, Балкански професор по 
физика Ерик Мазур. Методът му е известен като „Peer Instruction“ [8]. Уникалното 
при неговия подход е, че при изпълнението на физични експерименти и задачи с 
мотивирана група студенти, дискутирайки помежду си, обучаемите извършват 
гласуване на възможните резултати или причини за физичното явление. След 
преглед на резултатите от гласуването следват интересни евристични дискусии в 
процеса на работата. Надяваме се, че неговите методи ще бъдат обект на бъдещи 
проучвания и при възможност – внедрявани у нас.
През деветдесетте години на миналия век, в Москва (Российский открытый 
университет), И. Ильясов извършва сериозни научни изследвания по евристика и 
прилага евристичните методи в обучението на студенти по природо-математически 
дисциплини. Резултатите показват, че овладяването на евристичните прийоми 
значително подпомагат процеса на решаване на задачи по физика [4]. 
Сериозна (комерсиална, т.е. пазарно ефективна) школа по евристика е създадена в 
Русия от А.Хуторскoй [9,10]. Особеното при неговата програма е сериозната 
научно-теоретична основа, авторът е доктор на науките и има множество 
публикации, някои от които от издателството на Московския държавен университет. 
Образованието е ориентирано към природосъобразния начин на живот с цел 
осъществяване на собствено познание на обучаемите за първоизточниците на 
битието. В трудовете му се появяват странни идеи за „Евристични ориентири на 
руския космизъм“ [10], което меко казано, навява на антинаучност, но тези въпроси 
подлежат на по-детайлни проучвания. Други европейски евристични практики 
наблюдаваме при продуктивното обучение (Productive Learning), реализирано от 
немските  педагози И. Бом и Дж. Шнайдер  [11] в проекта „Града като училище“, 
реализиран в рамките на  концепциите на Института за продуктивно обучение в 
Европа (IPLE).
В нашата страна, също наблюдаваме приложение на евристични методи, главно в 
школите подготвящи ученици и студенти за участие на национални и международни 
олимпиади по математика, физика и природни науки и по формата PISA [12] и др.

4. Примерни евристични задачи. 
Накратко ще разгледаме няколко примерни задачи, които биха могли да послужат 
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за дискусии при прилагане на евристични,  творчески подходи в интегралното 
обучение. Решенията ще бъдат представени в рамките на конферентните дискусии.
Тип задачи парадокси [13]:
1. Как е по-добре: да се дърпа или да се бута? Когато локомотивът тегли вагоните, 
куката между тях е опъната. Ако той бута вагоните, куката е отпусната и вагоните 
се опират един в друг посредством буферите. При изкачване на височини често 
отзад прикачват втори локомотив. Ако предния локомотив се стреми да опъне 
куките, а задния – да ги отпусне и да притисне буферите, не си ли пречат те един 
на друг? Изяснете привидното противоречие.
2. Смазването на триещите се повърхности намалява триенето. Защо тогава е 
по-трудно да задържим дръжката на брадвата със сухи ръце, отколкото с влажни 
(да си плюем на ръцете)?
3. Ако разстоянието между две едноименно заредени метални топчета е малко, те 
си взаимодействат с по-малка сила, отколкото ако са разноименно наелектризирани. 
Няма ли противоречие със закона на Кулон?
Проблемно-аналитични задачи [14]:
4. Какъв чук, тежък или лек, трябва да използва скулпторът с длетото си? С кой от 
двата по-лесно ще забием гвоздей? В кои случаи е по-добре да имаме еластичен 
удар (чукът да отскача) и в кои нееластичен? Отговорът да се подкрепи с 
пресмятания.
5. Вземете линийка и я поставете хоризонтално върху показалците на двете си 
ръце, след което започнете плавно да ги приближавате. Линийката не се плъзга 
плавно, а първо по единия и после по другия показалец. Защо?
6. Вечен интерес и пример представлява предизвикателството да се обясни 
ускоряването при пируета. Опитайте да обясните коя е силата предизвикваща 
ускорението.
Задача съдържаща елемент на евристична заблуда (т.н.р.евристични деформации):
7. Прочутата задача за басейна, лодката и изхвърления от нея камък. Какво ще 
стане с нивото на водата в басейна? Твърди се, че Гамов, Опънхамър и Блох са 
дали грешни отговори.
Интересни творчески задачи можем да открием в одобрените от МОН учебници, 
след урочните единици и в учебните тетрадки към тях [15], както и в различни 
сборници [16]. Евристичната препоръка е след като се даде известно време за 
обмисляне на обучаемите, да се решават в дискусия и чрез задаване на въпроси, а 
не директно да се обясни решението.

5. Заключение. 
Изключителният ефект от прилагането на евристичните методи на обучение се  
потвърждава от качествения анализ на изследваните обучителни школи, както и от 
личния ни опит. Основните проблеми за по-масовото навлизане на евристичните 
методи в педагогическата дейност, са както необходимостта от промени на 
образователната организация, така от сериозна допълнителна квалификация на 
дефицитните преподаватели по природо-математически науки. Преподаването по 
евристични методики предполага изключително натоварване на обучителите – 
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както на етап самоподготовка, така и в процеса на преподаване, което оскъпява 
обучението.

Бележки:
1https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika
2Майевтика (старогръцки μαιευτική — бабуване, акуширане, подпомагане на 
раждането) — термин от диалога на Платон «Теетет», означаващ начинът на 
обучение и философстване на Сократ.
3Конструктивизъм  и ко-конструктивизъм – съвременни  образователни парадигми 
основани  на самоконструиране на понятията от обучаемите. При  
ко-конструктивизма ролята на преподавателя е по-активна, а конструктивисткият 
елемент в обучението се явява помощен на традиционния трансмисионен модел.
4https://triz-journal.com/trizcon2019/; https://triz.org/(последно 11.3.2019)
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РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСТАВАТА ЗА СТОЕЖА НА АТОМА 
НА ФОНА НА ИСТОРИЯТА

Мариета Иванова, Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски", София

Учението за атома, наречено атомизъм в класическата му форма, се зародило в 
дълбока древност. Първите философски представи за природата на веществата и 
произхода на техните свойства са възникнали едновременно в различни 
цивилизации – около VII век пр.н.е. в Китай това са Конфуций и Лао Цзъ, в Индия 
– Буда, в Персия – Зороастър (Заратустра), в Гърция – философите от т.нар. 
Милетска школа. Най-широко разпространение и развитие тези представи намират 
в Древна Гърция. Около 600 г. преди н.е. древногръцките философи насочват 
вниманието си към същността на Вселената и към съставящите я вещества. 
Създадените от тях учения са плод на съзерцание на природата и стремеж да се 
даде обобщено обяснение на голямото многообразие от вещества и възможните 
превръщания между тях. В основата на представите на древногръцките философи 
стои идеята за съществуване на първична материя.

Емпедокъл от Акрогант (около 490 – 439 г.пр.н.е.) създава учение, според което 
многообразието в природата произтича от съединяване и разделяне на четири 
основни елемента: огън, въздух, вода и земя. Природните явления обяснява с 
действието на две абстрактни начала – любов и ненавист. Тези нематериални сили 
привеждат в движение 4-те елемента, като ги съединяват и разединяват. Теорията 
за елементите на Емпедокъл доразвили Платон и Аристотел. Аристотел е ученик 
на Платон и възпитател на Александър Македонски. Той основава през 335 г. пр.н. 
е. своя философска школа в Атина. Според Аристотел четирите елемента на 
Емпедокъл не са материални, а само носители на определени качества – топлина, 
студ, сухост и влажност. Всеки от тези елементи стихии е носител на две свойства. 
В схемата на Аристотел се допускали четири комбинации: огън - горещ и сух, 
въздух – горещ и влажен, земя – студена и суха, вода – студена и влажна. Според 
Аристотел общата същност прави възможно заменянето на едни качества с други, 
в резултат от което елементите се превръщат един в друг. Именно това разбиране 
в учението на Аристотел става по-късно теоретична основа на алхимията. Такива 
явления като изпарение на водата и кондензирането на водните пари Аристотел 
приема като доказателство за взаимното превръщане на стихиите-елементи. 

Друг важен въпрос, занимаващ гръцките натурфилософи, бил въпросът за 
делимостта на материята. Левкип (ок. 500 – 440 г. преди н. е.) пръв изказва 
хипотезата за атомния строеж на веществата. Той си задал въпроса може ли всяка 
част от материята, колкото и малка да е тя, да се раздели на още по-малки части. 
Според него в резултат на такова деление може да се получат толкова малки 
частици, че по-нататъшното деление да бъде невъзможно. Левкип ги описва като 
неделими, пределно малки частици, от които е създадено цялото многообразие на 
света. Те се намират в непрестанно движение, а от тях се създават различни 
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комбинации. Но за да се движат тези частици е необходимо да съществува празно 
пространство. 

Учението на Левкип доразвива неговия ученик Демокрит. Той нарекъл малките 
частици атоми – „неделими”. Демокрит предположил, че частиците се носят като 
”вихър във Вселената, пораждайки всичко сложно – огъня, водата, въздуха и 
земята”. Той смятал, че атомите на всеки елемент имат особени форми и размери 
и именно на тях се дължи различието в свойствата на елементите, а реалните 
вещества, които виждаме и чувстваме, представляват съединения на атоми на 
различни елементи. 

Епикур (около 341 – 270 г. пр.н.е.) продължава и доразвива учението на Демокрит, 
като го налага за основна насока в античната философска мисъл. Заслугата му в 
развитието на атомизма е тази, че за разлика от Демокрит, който приема безкрайно 
разнообразие във формата и размерите на атомите, Епикур предполага, че това 
разнообразие е ограничено, макар и много голямо. Атомистиката на Левкип, 
Демокрит и Епикур не била приета от другите философи на древността. 

Към края на V в. сл. Хр. робовладелското общество в Европа постепенно преминава 
в нов обществен строй – феодализъм. През Ранното средновековие се оформят 
феодалната йерархия и рицарското съсловие. Липсва единна държавна структура 
за сметка на съществуващите градове-държави с пълновластен господар-феодал, 
йерархически подчинен на краля. Занаятите и търговията са ограничени. 
Християнството обединило религиозно Европа и наложило дълбок отпечатък 
върху културния живот. Духовният живот се осъществява по строгите канони на 
църквата. С тях се съобразява и науката. Огромна роля за културната приемственост 
на европейската цивилизация играят монашеските общности. В манастирите 
наред с преписите на Светото писание и на други християнски текстове се пазят и 
възпроизвеждат съчиненията на много антични автори. В края на XI в. някои 
християнски центрове се превърнали в първите европейски университети (в 
Болоня, Париж, Оксфорд, Виена, Йена, Прага и Хайделберг). В тях основно се 
изучава богословие. Наред с него обаче църквата допуска и онази част от античното 
наследство, която не уронва вярата в бога: аритметика, астрономия, геометрия, 
граматика, риторика, диалектика, музика. Средновековните учени в повечето 
случаи са или мистици, или схоластици. Първите търсят общение с бога чрез 
божествени откровения, като напълно отричат съществуването на обективния 
свят. Другите се стремят към доказване на божественото начало на всичко в света. 
Като търсят логични обяснения и формулират понятия, схоластиците допринасят 
за развитието на прогресивната мисъл. 

Преломна епоха в общественото и културното развитие настъпва от XIV до XVII 
в. Европейските страни излизат от средновековието, като формират характерните 
черти на съвременната европейска цивилизация. Мислителите и творците през 
Ренесанса изоставят присъщите на средновековието теоцентрични възгледи, 
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изучават и славят човека като реално земно същество, свободната личност с 
нейните чувства, стремежи и творчески изяви. Освободена от теологията и 
схоластиката, науката се развива, като се опира на рационализма, наблюдението, 
опита, точните изчисления. В естествените науки са осъществени революционни 
постижения от Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Г. Галилей и други бележити 
учени. Епохално значение имат началото на книгопечатането, усвояването на нови 
природни източници на енергия, откриването на Америка и на морските пътища 
към Индия, изобретяването и усъвършенстването на огнестрелното оръжие, на 
машини и др. Едно от най-големите постижения била Хелиоцентричната система 
на Николай Коперник. Неговото съчинение „За небесните тела“ поставяло 
Слънцето като център на Вселената, около който се въртят Земята и другите 
планети. Въз основа на модела на Коперник през 1492 г. Мартин Бехайм изобретява 
първия географски глобус – прочутата „земна ябълка“. 
През средата на XVII век Робърт Бойл отрича съществуването на четирите 
елементи – въздух, земя, огън и вода (според Аристотел) и изказва идеята, че 
истинските елементи ще се открият при последователното разлагане на веществата. 
Обяснява физичните и химичните промени на материята с включването и 
изключването на атоми. Бойл смята, че всички тела от околния свят се състоят от 
елементи – най-малките експериментално откриваеми части на веществото. 
Елементите на Бойл се различават от началата на Аристотел. Те се състоят от 
по-малки първични частици – първообрази на съвременните атоми, и от корпускули 
(молекули). Корпускулярната теория на Бойл е първата научна теория за състава 
на веществото. Той оборудва лаборатория в Оксфорд и се занимава с експерименти 
и техния анализ. Именно Бойл въвежда в химията понятието "анализ" и първи се 
опитва да разбере, какво е това химичен елемент. Опитите му потвърдили идеята, 
че материята е съставена от частици, наречени от него корпускули, които като се 
комбинират по различни начини, образуват различни вещества. Робърт Бойл е 
основател на Кралското научно дружество в Лондон.
До XІX век атомната представа за строежа на веществата се обогатяват и 
утвърждават. Голяма заслуга за това имат руснакът Михаил Ломоносов и 
англичанинът Джон Далтон. Те разкриват връзката, която съществува между 
атомите, химичните елементи и различните видове вещества. Далтон излага 
хипотезата, че въпреки голямото разнообразие в природата, веществата са 
изградени от огромен брой малки "тухлички" – атоми на един и същ химичен 
елемент, с едни и същи размери, форма, тегло и свойства. Според него при химична 
реакция атомите не се свързват или разрушават, а се подреждат така, че да 
образуват нови комбинации. Той смятал също, че атомите са твърди. В продължение 
на повече от 50 години тази теория се смята за достоверна в научния свят.
През 1897 г. Английският физик Джон Томсън открива съществуването на 
електроните. като изследва катодни лъчи. В навечерието на 1897 г. за тях вече е 
известно, че се разпространяват праволинейно, отклоняват се в магнитно и 
електрично поле, преминават през тънки пластини. През 1895 г. Перен доказва, че 
катодните лъчи са поток от отрицателно заредени частици. Още през 1815 г. Прут 
изказва предположението, че атомите на всички химични елементи са образувани 
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от едни и същи фундаментални частици – атомите на водорода. Томсън споделя 
възгледите на Прут, но предполага, че фундаменталните "атоми" не са атомите на 
водорода, а несравнимо по-леките частици на катодните лъчи – електроните. 
Томсън прави извод, че новооткритите частици са своеобразен първичен материал 
на атомната структура. Този извод има революционен характер. Според него 
атомът е делим и се състои от по-малки фрагменти. Създадената от Томсън 
концепция за електрона служи като основа на атомната физика в продължение на 
три десетилетия. Щом електронът е структурна компонента на атома, естествено е 
да се търси неговото място в сложната постройка. Един от първите модели на 
атома предлага самият Дж. Дж. Томсън – още през 1897 г., а няколко години 
по-късно го усъвършенства. Според този модел атомът се състои от обемно 
разпределен положителен заряд под формата на сфера, в която отрицателно 
заредените електрони заемат равновесно положение, разместени в плоскости по 
пръстени около центъра на сферата. Различията в атомите на химичните елементи 
Томсън обяснява с различния брой електрони в тях и спецификата на 
разпределението им. Този атомен модел е опроверган от класическите 
експерименти на английския физик Ърнест Ръдърфорд. 

През периода 1906-1911г. Ръдърфорд и неговите сътрудници, сред които е и една 
българка – Елисавета Карамихайлова, извършват поредица от експерименти. В 
един от тези опити той обстрелвал с α-частици златно фолио. Идеята е по 
отклонението на частиците да се установи разпределението на масата и на 
електричния заряд. Ръдърфорд забелязва, че почти всички частици преминават 
безпрепятствено през фолиото. Средно една от 20 000 рязко променя посоката си 
на движение и се връща обратно. Следователно частиците се блъскат в нещо с 
много голяма маса, но и с много малки размери. Това показва, че по-голяма част от 
пространството е празна, а малка част от атома би трябвало да е достатъчно 
плътна, за да разсее α-частиците. Ръдърфорд я нарекъл ядро. При обстрелването 
на азотни атоми с α-частици се отделили положително заредени частици, по-малки 
от α-частиците. Той ги нарекъл протони и предположил, че те са основни градивни 
частици на атомното ядро. Джеймс Чадуик повторил опитите на Ръдърфорд, като 
използвал фолио от берилий. Той забелязал, че се отделят неутрални частици, 
способни да избият протоните на други атоми. Тези частици имали маса почти 
колкото тази на протона и били наречени неутрони. Ръдърфорд създава ядрения 
или планетарен модел на атома. Според него електрони обикалят около ядрото, 
както планетите около Слънцето. Електроните имат отрицателен заряд, а частиците 
които изграждат ядрото – протоните имат положителен заряд, а неутроните са 
електорнеутрални. Следователно атомът е електронеутрален. Ако обаче 
електроните се движат по законите на класическата физика, това означава, че те 
имат енергия, която губят. Следователно те трябва да се въртят около ядрото 
спираловидно и накрая да паднат върху него. 

Друг недостатък на този модел е, че той не може да обясни защо всички атоми на 
един химичен елемент си приличат напълно и не могат да бъдат различени един от 
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друг.

Трети недостатък на планетарния модел е, че не може да обясни спектрите на 
атомите. Ако атомът е устроен по този начин, електроните би трябвало да излъчват 
електромагнитни вълни с произволни честоти (дължини), т.е. спектърът на 
излъчване на атома би трябвало да е непрекъснат. Факт е, че не е така – атомите на 
различните химични елементи имат линейни спектри – те съдържат отделни 
линии само с някои и то точно определени за всеки химичен елемент честоти 
(дължини) на електомагнитните вълни. Ако атомите излъчваха непрекъснато, 
следва че всички атоми, независимо на кой химичен елемент са, биха имали 
непрекъснат спектър, т.е. биха били неразличими помежду си.
В началото на ХХ век Макс Планк и Алберт Айнщайн постулират, че светлинната 
енергия се излъчва и поглъща на малки порции, наречени кванти. През 1913 г. 
Нилс Бор приема тези идеи и създава модел на атома, при който електронът 
обикаля около ядрото само по точно определени кръгови орбити с точни стойности 
на характеризиращите го величини момент на импулса и енергия, като разстоянието 
му от ядрото (радиусът на орбитата) е пропорционално на енергията на електрона. 
Според този модел електронът не може да влезе в спирално падане, както в модела 
на Ръдърфорд, защото не може непрекъснато да губи енергия; вместо това може да 
извършва мигновени преходи между две нива с различна енергия. Тогава се 
излъчва или поглъща светлина с честота, пропорционална на промяната в 
енергията на електрона. Така Бор обяснява емисионните и абсорбционните 
спектрални линии и дискретния характер на спектъра на водорода.
Моделът на Бор не е перфектен. Той обяснява само емисионния спектър на 
водорода, но не може да обясни спектрите на атоми с повече електрони. Дори, с 
усъвършенствуването на техниката на спектроскопията, в спектъра на водорода се 
появяват линии, които моделът не може да обясни. През 1916 г. Арнолд Зомерфелд 
включва в модела на Бор елиптични орбити, за да обясни допълнителните 
емисионни линии, но той все още не може да обясни спектрите на по-сложни 
атоми.

Развитието на представите за строежа на веществото и за атомите е неделима част 
от човешката история. Този обзор показва, че възникването на нови идеи за 
строежа на атомите е ставало в най-наситените на събития моменти на човешката 
история. Този факт предлага на учителя по физика допълнителни възможности да 
породи на учениците интерес към физиката чрез интегриране в уроците на 
исторически факти. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Милена Маврова, Основно училище „Васил Петлешков“, Пловдив

Живеем във време, в което използването на информационни и комуникационни 
технологии е необходимост във всички сфери на обществения живот. Динамиката, 
с която се развиват тези технологии, налага на световното образование адекватна 
реакция. За да отговори на предизвикателствата на новото време, българският 
учител трябва да преподава в технологична среда, използвайки максимално 
обновени методи и средства на обучение. 

Приоритет 1 от 4-годишната Стратегия на ОУ „Васил Петлешков“ е развиване на 
ключовите компетентности от Европейската референтна рамка. Една от тях е 
подготовка в областта на информационните технологии. Тази ключова 
компетентност може ефективно да се развива комплексно с подготовката в 
областта на природните науки. Една от дейностите за реализиране на основните 
цели на училището е прилагане на иновативни и ефективни педагогически 
практики в организацията  на образователния процес. Една от иновативните 
практики, които използвам при преподаването на физика и астрономия е именно 
ИКТ в обучението по физика и астрономия. Опитът ми в тази насока показва, че 
учениците не само повишават интереса си към науката, но и постигат по-високи 
резултати в обучението, повишават познавателната си активност, стават 
по-самостоятелни и по-активни при самоподготовката, изграждат ключови 
компетентности в областта на природните науки и информационните технологии, 
както и умения за работа в екип.

От 2018/19 учебна година ОУ „Васил Петлешков“ е в списъка на иновативните 
училища на Република България. Една от основните иновации е провеждането на 
интердисциплинарни уроци по природни науки, математика, информационни 
технологии и други. Те са силно ориентирани към практическото приложение на 
изученото в различни области и провокират активността, критичността и 
творческото мислене на учениците. Използването на информационни технологии 
в тези уроци предава по-задълбочен смисъл и по-голяма стойност на знанията в 
разглежданата тема. За улеснение при подготовката, разпространението и 
използването на учебни ресурси мога да препоръчам  работа с облачните 
технологии. ОУ „Васил Петлешков“ е едно от училищата в Пловдив, които вече 
използват облачни технологии в образователния процес. Създаването, 
използването, съхраняването и споделянето на учебни ресурси с помощта на Гугъл 
е изключително улеснено. Комуникацията между учителите, учител-ученик, 
учител-родител, е на изключително високо ниво. Всичко това предоставя 
прекрасната възможност за използване на ИКТ в процеса на обучение. 
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Използване на ИКТ в уроците за нови знания. QR код – използвам при 
онагледяване на новия материал с подходящи кратки клипове, компютърни 
анимации или снимки (фиг.1). Това е начин да организирам времето в часа на 
всеки един ученик. Някои деца имат нужда от повече време, за да изпълнят 
поставената  задача, а останалите, използвайки смартфон, се запознават с 
допълнителните материали, предварително подготвени по темата. Учениците, 
които не са успели  да разгледат материалите в часа, правят това в къщи при 
самоподготовката.  

Домашни експериментални дейности. Към всяка урочна единица предлагам 
домашни експериментални дейности. Част от тези дейности са описани в книгата, 
която издадохме в екип с доц. Ж. Райкова „Модел за провеждане на домашни 
експерименти по оптика в 7-ми клас“. Учениците получават по електронен път 
карта със съответната задача, която е подготвена към урока. Тя съдържа списък с 
необходимите материали за провеждане на експеримента, ход на работа, 
инструкции за безопасност, ако е необходимо, както и полета за попълване след 
провеждане на експеримента. Попълвайки картата, учениците имат за задача да 
добавят снимки и видео от проведения експеримент. След попълване, те изпращат 
картата за оценка отново по електронен път. Този начин на организиране на 
домашния експеримент създава изключителен интерес към изпълнението му. 
Позволява самостоятелна работа при домашни условия с подръчни материали, 
както и работа с информационни технологии. Съхраняването на работите на 
учениците става в облачното пространство. Част от домашните работи са свързани 
със създаване на презентация по зададена тема. Учениците предварително са 
запознати с критериите за оценяване и се стремят да спазват всички изисквания за 
създаване на качествена презентация. Това е начин за изграждане на умения за 
работа с много източници на информация, за отсяване на важното от маловажното, 
за критичност към източниците на информация и др. По-голям процент от 
учениците предпочитат да работят в екип, което дава възможност за изграждане на 
умения за работа в екип и още по-пълноценно използване на ИКТ. Обикновено те 
комуникират чрез приложения за комуникация в реално време, използват облачни 
технологии и съвременни смарт устройства. Но това вече е изпълнено със смисъл, 
допринася за развиване на ключови компетентности за работа с ИКТ и е огромна 
крачка към съвременно образование.
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Използване на ИКТ при проверка и оценка на знанията на учениците. 
Провеждането на тестова проверка винаги е свързана с много време за подготовка 
на тестовите задачи, различните варианти, които трябва да са абсолютно 
равнопоставени, както и с разхищение на хартия. Използването на приложения за 
създаване на електронни тестове е начин за спестяване на време, хартия и дава 
възможност за генериране на неограничен брой абсолютно равнопоставени 
варианти на един тест. Проверката на тестове също отнема много време, а да не 
говорим за анализ на резултатите от проверката. С електронния тест това става 
автоматично. Учителят може да види кой от въпросите се е оказал най-труден за 
учениците, коя част от материала е добре усвоена, както и успеваемостта на всеки 
ученик веднага след като и последния ученик приключи с теста. 

 Експериментални дейности в училище. По информационни технологии 
учениците се обучават да работят с програма Ексел. Учениците могат да създават 
таблици и да обработват таблични данни. Могат да вмъкват формули, с които 
правят автоматични изчисления с данни от таблицата. Физичният експеримент, от 
своя страна, е свързан с измервания. При създаване на подходяща таблица за 
теоретични изчисления и провеждане на реален експеримент, учениците могат да 
се запознаят с наличието на случайна грешка при всяко измерване. Това е тема за 
интердисциплинарен урок по физика, математика и информационни технологии. 
Оформянето на лабораторен лист с данни от експеримента също се прави в 
електронен вариант. 

Подходящо е да се предостави възможност и за писане на кодове. За това използвам 
Микробит, който е предназначен за първи стъпки в програмирането. Той е 
интересен за седмокласниците, ако не се използва често. Пишат кратки кодове и 
чрез Микробит изследват различни вещества за това дали те са проводници или 
изолатори. Това устройство има вградени различни сензори, което го прави 
подходящо за измерване на осветеност, ниво на шума и др. Не бива да се използва 
често, защото е лесен за употреба, кодовете се пишат подобно на сглобяване на 
пъзел и има риск ученици в 7. клас бързо да се отегчат.

Резултати
 ►Създаване на траен интерес към науката физика;
 ►Изграждане на умения за използване на ИКТ и писане на елементарни кодове;
 ►Изграждане на умения за екипна работа;
 ►Спестяване на време:

• организационно и учебно
• за комуникация
• за разпространение на материали
• за самоподготовка на учениците
• за подготовка и проверка на тестове 
• за подготовка на уроците от учителя

 ►Икономия на хартия;
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► Лесно съхраняване, споделяне и използване на готовите материали в облачното 
пространство;
► Осмисляне на силната връзка между изучавания материал по различи учебни 
предмети в училище;
 ►Практическо приложение на изучавания материал.

Литература:
[1] Маврова, М., Ж. Райкова. Модел за провеждане на домашни експерименти по 
Оптика в 7-и клас. Пловдив. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. 
(2017)

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

2214 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Недялка Траянова ПГТ „Гоце Делчев”, Пловдив

Като учител аз съм свидетел и участник в промените, които са резултат от все 
по-широкото използване на  информационните технологии в  обучението по 
физика и астрономия. В училище ПГТ „Гоце Делчев“ Пловдив от 2008 г. кабинетът 
по физика разполага с 15 лаптопа, които се използваха епизодично. От 2011 г. има 
наличност на постоянен достъп до безжичен интернет. От януари 2013 г. в този 
кабинет функционира терминална система с 15 станции. Тези условия ми дадоха 
възможност да променям преподавателската си практика, като я адаптирам към 
все по-продължително  използване на електронни форми на обучение по физика и 
астрономия. От две години поетапно започнах да въвеждам използване на 
облачните технологии в работата си с осмокласници – миналата учебна година с 
два, а тази – с четири класа. Използваме платформата G Suite for education и 
разработената за училищата Google classroom. Тя е безплатна и след верификация 
по домейна на училището, като администратор създадох акаунти на учениците от 
8 клас. Проблем пред всеки колега, който желае да използва онлайн класни стаи е 
обезпечаването с устройства, интернет свързаност и не на последно място остава 
въпроса: какво ще направите с вас и учениците, за да ги подготвите за работа с 
„облака”. Защото в учебната програма по информационни технологии (ИТ) за 8 
клас присъства само една тема „Среди и средства за споделена съвместна работа и 
обучение”. При мен подпомагащ фактор бе наличието на 6 часа седмично в 
професионалните гимназии за предмети по избор по разширена професионална 
подготовка. Така аз освен 1,5 часа седмично физика провеждам и обучение по 
приложна механика 1 час седмично. В учебната програма по този предмет 
предвидих четири часа за упражнение с облачната платформа. Така трябваше да 
помисля за специфични промени, които да подобрят или разширят възможностите 
на настоящите ми ресурси – онлайн симулации и анимации по физика. Аз се спрях 
на следните приложения:

Google forms: Използвам формулярите като тестове с предварителни настройки. 
Мога да ги споделям с класа или с отделен ученик за изпитване. Тестът е 
интерактивен. Освен чертежи, формули, диаграми, мога да включа кратко видео с 
въпрос. Отговорите съхранявам в google sheet. В тях инсталирам добавката Fluba-
roo и чрез нея оценявам всички работи от вариант едновременно. За целта 
попълвам формуляра с правилните отговори и софтуера оценява предадените 
тестове по моя шаблон. Виждам средния успех, хистограма на резултатите, 
споделям резултатите по e-mail, заедно с допълнителни бележки. Чрез форми 
събирам данни от изследвания,  правя и проучвания.

Google sheets използвам в уроци, в които трябва да построяваме графики, да 
разчитаме графична информация или да обработваме резултати от опити. В урока 
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”Равнопроменливо движение” например, построяваме графики на изменение на 
скоростта във времето при различни начални условия. Така по-лесно учениците 
ми разбраха физичния смисъл на величината ускорение. Чрез диаграми лесно 
усвоиха и смисъла на думите права и обратна пропорционалност. Шаблони на 
таблици могат да се използват и за създаване на Flyppity Flashcards или игри. 
Флаш-картите използваме за научаване на буквени означения и мерни единици 
или при актуализация на предаден материал. Занимателно е, когато това става чрез 
интерактивната дъска. В дигиталната класната стая съм създала тема  флаш-карти 
за упражнения с материал от 2-3 урока.

Google doc: този инструмент използвам за работни листове, които споделям с 
учениците, за да улесня предаването на проект или като инструмент за обратна 
връзка – за отзиви и коментари, за предложени редакции. При обявяване на задание 
всеки ученик може да получи готов шаблон за попълване. Има възможност за 
обратна връзка с учителя до датата на предаване на заданието.
Goole slides: освен изработени от мен за всяка тема, презентациите използваме и 
за представяне на проект, при отборно търсене, при работа в екип със зададени 
роли. 

Science Journal e безплатен цифров научен дневник. Служи за съхранение на 
снимки, бележки и наблюдения на едно място. С приложението, което всички 
инсталираха на телефоните си, измервахме ускорение и въздушно налягане при 
изнесени занятия в училищния двор. Учениците работеха в групи с разпределени 
роли. Така се развиват комуникативните им умения и умението за съвместна 
работа.

Google classroom e среда, виртуална класна стая. Нейни предимства са лесното 
споделяне на информация и организирането на задание за класа. В нея учителят 
създава, присъединява и организира класовете си, контролира настройките на 
класната стая. При обявяване на задание, срокът е еднакъв за целия клас. 
Периодично се въвеждат и нови функции, като например нова организация в 
страницата „Работа с клас”. Учениците с лекота се справят и с мобилното 
приложение, предпочитат да работят през собствените си смартфони. Така новите 
технологии интензифицират образователния процес, знанията са забавни и 
интересни, пести се време. Учителят може лесно да споделя с учениците материал, 
видео, уроци, презентации, линкове към групи, календари, плейлисти в You tube. 
Практикувала съм и следното: преди часа се пуска клип като обявление, за да 
могат учениците да го гледат предварително, а в час се обсъжда.

Цифровата класна стая има следните особености:
- Учителят насочва учениците в осмислянето на информацията;
- Тя е място, където учениците използват технологията за сътрудничество и 

комуникация;
- Място, където учениците имат достъп до онлайн ресурси, които могат да 
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използват за решаване на проблеми, лесно да комуникират с учителя.

Новост за моите ученици е ползването на виртуални учебни пространства /ILS/ в 
платформата за учене чрез изследване Go-lab. През първият учебен срок споделях 
в класната стая линк към Phet simulatons или http://www.vascak.cz/physicsanima-
tions.php и работен лист с насочващи въпроси за реализиране на изследователски 
задачи. Отскоро тази дейност замених с нова организация чрез проекта Go-lab. В 
портала се предлагат съвкупност от дистанционни лаборатории, виртуални 
експерименти и набор от данни, авторска среда за вграждане на тези лаборатории 
в педагогически структурирани от учители учебни пространства, възможност за 
социално взаимодействие. Има достъп до методика и поетапни указания на 
български език. Проведени са редица изследвания от 2007 до 2011 година [1], 
според които ученето чрез изследване е продуктивно само когато изследователският 
процес е структуриран и подпомогнат. Проектът Go-lab е разработил 
изследователски цикъл (фиг. 1) и набор от подпомагащи структури /инструменти/, 
които не зависят от конкретната предметна възраст или област, но които могат да 
бъдат адаптирани спрямо определена възраст или научна област. Подпомагащите 
структури функционират като приложения. Въз основа на изследователския цикъл 
са разработени и седем изследователски учебни сценария като педагогически 
предложения за използване. Създаденото от мен изследователско пространство 
или модифицирано и адаптирано съществуващо пространство, лесно с линк може 
да бъда споделено в Google classroom, а оттам отваряно  от учениците. Всеки 
учител може да избере какви изследователски пътища ще реализира в зависимост 
от нивото на сложност на дейността и от нивото на подготвеност на учениците му.

224 ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

XLVII  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Фигура 1.  Шаблон с изследователския цикъл на Go-Lab



Аз в работата си започнах със: ориентация - въпрос - експериментиране - интер-
претация на данните - заключение. Отскоро се учим и да използваме приложението 
за генериране на хипотеза, която по-късно учениците да изследват.

Използвани целенасочено, технологиите могат да подобрят важни за живота и 
училище умения: критично мислене, комуникативност, съвместна работа и 
креативност. В работата си аз предпочитам да оценявам не толкова усвоени знания 
до даден момент, а умението на учениците да се справят със ситуации и да решават 
проблеми. Тогава се развива интереса им към природните науки и са много 
по-удовлетворени и ангажирани в час.

Литература:
[1] Стиляниду, Ф., Цурлидаки, Е. Go-lab помощно ръководство за учители  (2015) 
В: https://www.golabz.eu, 02.2019г.
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ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА 
ДЕЙНОСТ  ПО ФИЗИКА 

ОТ 6. ДО 9. КЛАС

Николай Цонев, ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев", Плевен, 
nik_tzonev@abv.bg

Калин Ангелов, физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 
kalin_angelov_mat@abv.bg

„Чух и забравих.
Видях и запомних.

Направих и разбрах.“
Конфуций

Глобализиращият се свят отправя предизвикателства към всички сфери на 
обществения живот, в това число и образованието. Стремежът да се отвърне на 
тези предизвикателства довежда до особен реформаторски образователен “бум”, 
който се отнася предимно до методите и организацията на обучението по 
природните дисциплини. Възраждат се и се доразвиват в съзвучие с новите 
условия методически подходи като конструктивисткия с неговите проявления: 
изследователски и проблемен подход, учене чрез правене и пр. [1]. Тези подходи 
до голяма степен осигуряват постигането на главната цел в училищното 
природонаучно образование – формирането на природонаучна грамотност [2]. 

Важна роля за постигането на тази цел в обучението по физика играе учебният 
експеримент, чието реализиране все още притежава някои слабости. Основната 
слабост на учебните експерименти по физика (УЕФ) се дължи на факта, че не се 
обръща достатъчно внимание на анализа на грешките при измерванията [3]. А за 
какъв анализ говорим, щом в лабораторните упражнения се правят не няколко, а 
само едно измерване. Тази слабост не корелира единствено с лошата МТБ 
(материално-техническа база), а и с неточно избрания от учителя методически 
подход. Например осъществяването на междупредметната връзка с  ИКТ 
(информационни и компютърни технологии) се свежда само до демонстрация, 
онагледяване или компютърна симулация на експериментите.  

Основният проблем при подготовката на УЕФ е липса на време за запознаване на 
учениците с експерименталната постановка (при наличие само на един учебен час 
за провеждане на лабораторно упражнение). Поради отделяне всеки път на 
значителна част от времето, определено за експериментите, за инструктажи за 
работа, се извършват  по-малък брой измервания. Решението в подобни ситуации 
е интегралният подход, който, от една страна, е приложим за всички класове, и от 
друга – преодолява недостига на време при подготовка на УЕФ. Реализирането на 
този подход е свързано с използване на еднотипни постановки от нискобюджетни 
конструктори в различните етапи на обучението по физика. Щом са еднотипни, 
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обучението за работа с тях се извършва само веднъж – при първоначалното 
запознаване за работа с тях. При следващите класове учениците ще работят с вече 
позната среда и биха могли да пристъпят директно към конкретните измервания и 
задачи, а така в края на часа ще остане и време за анализ на грешките при  
измерванията. Този подход би изпълнил и изискването в учебните програми за 
междупредметни връзки с математиката и информационните технологии, чрез 
статистическа обработка на данните (напр.  с вградените математически и 
статистически функции в Excel).

В настоящето изследване се разглежда приложението на интегралния подход в 
двата основни раздела "ЕЛЕКТРИЧЕСТВО" и " МЕХАНИКА И ТРЕПТЕНИЯ", 
съответно в 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти клас. 

Лабораторните упражнения в тези раздели са съответно:
Раздел "ЕЛЕКТРИЧЕСТВО":
6. клас – Свързване и изследване на прости електрически вериги.
7. клас – Измерване на електрически ток и напрежение.
7. клас –  Измерване токове и напрежения в електрическа верига, захранвана от 
постояннотоков източник с ниско напрежение.
9. клас – Експериментална проверка на закона на Ом.
9. клас – Изучаване на успоредно и последователно свързване на резистори.

Раздел "МЕХАНИКА И ТРЕПТЕНИЯ":
7. клас – Измерване периода на махало и пресмятане честота на трептене.
9. клас – Определяне на земното ускорение с математично махало.
9. клас – Изследване на пружинно махало.

Всички упражнения от раздел "ЕЛЕКТРИЧЕСТВО" биха могли да се реализират с 
разработения от авторите конструктор за този раздел [4], а за раздел " МЕХАНИКА 
И ТРЕПТЕНИЯ" с конструктор- МЕХАНИКА [5]. При използване на едни и същи 
конструктори за всички класове от 6-ти до 9-ти се спестява времето за запознаване 
с опитната постановка, а оттук и се осигурява повече време за конкретни 
измервания. При повече измервания се създават условия за използване на 
инструментариума на информационните технологии за обработка и съхраняване 
на информацията, например за: съхраняване на измерванията на всички класове в 
облачна среда, за използване от останалите ученици в училището, града, областта 
и т. н. Осигурява се възможност за създаване на електронни ръководства за 
упражненията, с непосредственото участие на учениците при създаване на 
статични webсайтове [4]. С този интерактивен подход в обучението се гарантира и 
осъществяването на междупредметните връзки, посочени в програмите за 
различните класове.

Междупредметни връзки и допълнителни дейности:
6. клас. За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се прилагат и 
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съчетават традиционни и съвременни форми, методи и подходи при организиране 
на учебния процес, с активно включване на елементи на изследователския и на 
проблемния подход. За разкриване на експерименталната същност на природните 
науки е необходимо да се използват всички възможности за демонстрационен, 
лабораторен и домашен експеримент.
На учениците да се осигури възможност да:

• наблюдават
• анализират
• моделират
• разчитат схеми и таблици [6];

7. клас. Учебната програма по физика и астрономия в 7 клас е насочена към 
формиране на: дигитална компетентност, която се изразява в способността за 
търсене, събиране и обработване на информация [6];.
9. клас. Експериментите се извършват с цел или да служат като основа за 
придобиване на нови знания (чрез изграждане и проверка на предположения), или 
за илюстрация на изучавани обекти и потвърждение на явления и закономерности. 
Те са основният метод за формиране на експериментални умения у учениците [6].

Ефективността на интегралния подход при обучението по физика беше 
наблюдавана и изследвана през учебната 2018/2019г. чрез провеждане в ПГОТ 
„Хр. Бояджиев“- гр. Плевен на лабораторни практикуми с няколко постановки. В 
изследването участваха 40 ученици от 8. и 9. клас. Всеки клас се раздели на малки 
групи, като така се постигна непосредствено участие на всеки ученик в 
експерименталната работа. Извършиха серия от измервания при еднакви изходни 
параметри. Основните цели на подобна организация бяха две: 

1. Постигане  на добра функционална грамотностна учениците.
2. Възможност за статистическа обработка на получените резултати.

В контекста на поставените цели беше ясно, че решението трябва да включва 
изработване на нискобюджетни постановки и електронни ръководства за работа 
към тях. Съвсем закономерно решението се откри в нискобюджетни "10+" 
конструктори за всеки раздел, използвайки съдействието на учители и ученици за 
сглобяването им. Ръководството за работа лесно може да бъде оформено като 
статичен сайт с безплатен поддомейн.

Обект на нашите разработки бяха програмите в 6., 7., 8., 9. и 10. клас, а разделите, 
които избрахме, бяха „МЕХАНИКА“, „ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“ и „СВЕТЛИНА“.
Като първи пример бе използван раздел „ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“:

Примерен конструктор:
2бр. резистори R1;
1бр. резистор R2;
1бр. LED диод, 3V;
1бр.платка с вградени лустер-клеми;
1бр. многосекторна кутия за елементи;
1бр. много секторна кутия за батерии – 3 от 1.5V;
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На първата снимка (вляво) е представен примерният конструктор, а на втората 
снимка е в сглобен вариант. Така се реализира една схема от типа на фиг.3. 

Ще покажем как чрез сглобената схема могат да се изпълнят упражненията в 
различните класове: например в 6. клас – фиг. 4 е от учебника по "Човекът и 
природата", а на фиг. 5 – подготвената за УЕФ схема с конструктора, като остава 
единствено поставянето на батерии в кутията. 
Подобни схеми биха могли да се подготвят и за 7. и 9. клас. Връзките с елементите 
се осъществяват само с кабелите с "крокодилчета".
За УФЕ 7. клас имаме възможност да реализираме и две практически занятия:

• Измерване на електрически ток и напрежение; 
• Измерване токове и напрежения в електрическа верига, захранвана от 

постояннотоков източник с ниско напрежение. Еквивалентно съпротивление.
Реализацията на схемата от учебника за 7. клас фиг.6 би могла да стане със схемата 
от фиг.7. 
Аналогично се реализира подобна схема на фиг.7, но за фиг.8. Не конкретните 
връзки за съответната схема са обект на настоящата статия, а концепцията за 
интегрално разглеждане на всички лабораторни упражнения в определени раздели, 
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преминаващи през учебните програми за няколко последователни класа. 
Предимството се състои в увеличаване на ефективността на експерименталната 
работа и естествено разширяване на обема на прилаганите знания чрез а метода 
"Учене чрез правене" (Напр. за разглежданите схеми е необходимо запознаване и 
с резисторния код и работа със справочници). За УФЕ в 9. клас- "Експериментална 
проверка на закона на Ом" може да бъде реализирано със схемите от фиг.5, фиг.7

На базата на горепосочения подход може лесно да се комплектуват конструктори 
за раздели  „ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“ и „СВЕТЛИНА“ [3] , поради ниската цена на 
електронните компоненти в тях.

В настоящото изследване се демонстрират възможностите за такъв конструктор в 
раздел  „МЕХАНИКА“, където заради измерване на метрични величини се налага 
решаване на проблема със статистическите грешки. В същото време сглобяването 
на постановките от самите ученици би способствало за придобиване на 
функционални умения за работа в реална работна среда, които са в основата на 
метода "учене чрез правене".
По-долу е представен снимков материал, демонстриращ етапите, през които е 
нужно да се премине, за да се сглоби "Махало на Галилей" и "Математично 
махало" от дървен профил и няколко летвички от стара щайга. Основната задача е 
сглобяване на конструктор, за тази цел имаме описание в един статичен сайт www.
weblab.alle.bg.Така се постигат три основни цели: решаване проблема с МТБ чрез 
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нискобюджетни постановки; повишаване на функционалната грамотност на 
учениците; подобряване работата на учителите по физика и природни науки.

Етапите в работата и описанието на подзадачите се намират в електронното 
ръководство (статичния сайт), а така се осъществяват и хоризонталните 
интердисциплинарни връзки с математиката и ИКТ.
С посоченото махало мотат да се реализират следните упражнения:

7. клас – Измерване  период на махало и пресмятане 
честота на трептене; фиг.11
9. клас – Определяне на земното ускорение с 
математично махало; фиг.11
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД – 
ДВИГАТЕЛ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

  
Пенка Василева, Пенка Георгиева,СУ „Хаджи Мина Пашов“, Сливен

„Невъзможно е да се предвидят и 
предскажат границите на

 научното познание“

Дмитрий Менделеев

ХХІ век - напрегнат, забързан и бързоразвиващ се свят. Науката, технологиите, 
генното инженерство, медицината се развиват лавинообразно, откриват се и се 
овладяват възобновяеми енергийни източници. Наред с това се повишават и 
изискванията към образователния процес. Естествено е, че възниква необходимост 
от обогатяване на уроците с ефективни интерактивни методи за включване на 
учениците в учебния процес, което води до промяна в позицията им.
Ние, учителите, си поставяме все по-високи цели, които се стремим да реализираме. 
Целта ни е знанията, уменията и компетентностите, получени в училище, да бъдат 
в съответствие с нуждите и потребностите на учениците. Да им помагат за една 
добра реализация в живота извън класната стая, за да могат да покажат и да 
развият своя истински потенциал.

Цялостното развитие на ученика, на неговите способности, интереси и потребности 
от познание може да бъде постигнато чрез интегралния подход в обучението по 
различните учебни предмети. Интегралният подход спомага за развитие на 
логическото и креативното мислене на подрастващите, възпитаване и надграждане 
на инициативност, любознателност, самостоятелност. Развива способността за 
търсене и умение за работа с различни източници на информация. Това води до 
обогатяване на ученическия опит, а за в бъдеще и за по-добро самопрезентиране и 
работа в екип.

Още в началото на XXI век се създават нови концепции за грамотността по 
природни науки /Програма за международно оценяване на учениците – Program 
for Inernational Student Assessment – PISA/. От тогава насам PISA няколко пъти 
променя и предефинира понятието „природонаучна грамотност“.

Прилагането на итегралния подход е свързано с разработване и осъществяване на 
интеграция между отделните предмети. Затова в новите учебни програми 
осъществяването на междупредметните връзки заема важно място.

Отделните научни дисциплини разглеждат свойствата на предметите, явленията и 
закономерностите от различен ъгъл. По този начин ученикът не може да си създаде 
ясна представа за процеса или явлението като цяло. Именно чрез интегралния 
подход: „... се осъществява движение на познанието към целостта на света, който 
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съществува обективно и независимо от субекта. Познанието за света може да се 
интегрира чрез синтеза на науките или чрез синтеза на научните дисциплини в 
образователните системи“ [1].

Всичко това ни доведе до идеята, а по-късно и до осъществяването и, да проведем 
поредица от уроци по физика и астрономия в 7-ми клас, в които да приложим 
интегралния подход. По този начин се опитахме да свържем знанията от различни 
учебни предмети: физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и 
опазване на околната среда, български език и литература, информационни 
технологии, човекът и природата.
В два поредни часа проведохме уроци, в които приложихме интегралния подход. 
Темите и на двете урочни единици са от общообразователната подготовка на 
учениците в седми клас.

Първият урок бе на тема: „Строеж на атома и атомното ядро“. Урокът бе 
разработен и апробиран от учителите по физика и астрономия, човекът и природата 
и химия и опазване на околната среда, с времетраене един учебен час или 40 
минути. На уроците присъстваха всички учители, които имаха връзка с изучаваните 
теми, както и директорът на училището (фиг. 2). За основа на урочната единица 
използвахме придобитите знания за „Състав на веществата“ (ЧП-5 клас), 
„Електрични заряди и строеж на атома“ от интегрирания предмет „Човекът и 
природата“ – шести клас и знанията по химия и опазване на околната среда от 
урока „Градивни частици на веществата“ от началото на учебната година (7 клас) 
(фиг. 1). По този начин се разви и заложеният спираловиден подход в обучението 
по природни науки. На една група ученици (трима) бе възложена задача да 
направят кратко проучване и да запознаят съучениците си с „Планетарния модел 
на атома на Ърнест Ръдърфорд“. Строежът на атомното ядро бе разгледан 
едновременно от химична и физична гледна точка, а именно: атоми, молекули, 
йони, протони, неутрони и изотопи, атомен номер и атомна маса.

За следващия учебен час на трима ученици (втора група) бе зададена домашна 
работа да направят презентация за трите вида лъчи /алфа, бета и гама/ и 
приложението им. На други двама (трета група) бе възложено да проучат и 
направят кратко изложение за Анри Бекерел, Пиер и Мария Кюри, за техните 
открития и приноса им за изучаването на радиоактивността.
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Вторият урок беше на тема „Радиоактивност“. Тук основна роля имаше учителят 
по физика в разясняването на понятието радиоактивност. Използвахме знанията за 
периодичната таблица на Менделеев от предмета „Химия и опазване на околна 
среда“. Учителят по химия разясни кои елементи са радиоактивни и защо. 
Разгледахме наименованията и природата на трите вида радиоактивни лъчения. 
Ролята на учителя по биология е при представянето на презентациите на учениците 
- къде намира приложение радиоактивността и каква е нейната роля – заболявания, 
лечение и превенция. Биологичното действие и приложение на радиоактивните 
лъчения.

Учителят по физика (със специалност ИТ) наблюдаваше дали са спазени 
изискванията, формата и самата изработка на презентациите.

От презентация на ученик бе изваден слайд, върху който учениците работиха от 
гледна точка на българския език и литература. Слайдът бе разпечатан и раздаден 
на учениците. Те работеха по няколко дидактически задачи. Тук целта е те да 
работят с непознат текст както е на НВО, което им предстои. Така от извадка от 
текст, свързан с тема по физика и астрономия и БЗО, те приложиха знанията си по 
български език и литература. Бяха открити печатни и правописни грешки в самия 
текст. Учениците сами стигнаха до извода, че не всяка информация от интернет е 
и пунктуационно, и граматически вярна и затова трябва да се проверява, а не да 
ползваме наготово (copy, paste).

В края на втория час директорът на училището обобщи проведените уроци, като 
наблегна на това, че една тема може да се разглежда от гледна точка на няколко 
учебни предмета и че това са часовете на бъдещето. Да погледне едно явление или 
процес от различни аспекти, да го завърти всеки ученик през своята собствена 
призма на въображение и знание и така да получи един завършен образ.

Планираме трети урок, който да проведем с тези ученици в 8 клас, в който да 
приложат знанията си от тези урочни единици в часовете по Биология и здравно 
образование на тема: „Хигиена и здравни познания за опорно- двигателната и 
полова система“.

Така в рамките на два учебни часа ние разгледахме от гледна точка на няколко 
учебни предмета нови понятия във физиката. На ниво учебна програма намерихме 
и приложихме междупредметни връзки не само в природните науки, но и в 
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предмети от други културно-образователни области. На практика приложихме 
компетенции, заложени в учебната програма по физика и астронамия за седми 
клас. 

Интегралният подход изисква повече време за подготовка на учителите, но 
същевременно дава по-голяма свобода на ученика. В центъра на учебния час 
водеща роля има ученикът, а учителят задава и следи посоката на урока, като 
насочва ученика.

Тези уроци учениците започват по различен начин, с емоционално начало, след 
това наблюдават, дискутират, анализират, отговарят на въпроси, участват и правят 
изводи. На практика учителят, създал подходящи условия за работа, получава 
отговор на поставените предизвикателства, идеи, нови методи, нови решения.

„Бъдещето на света е в промяната на човека“ 
д-р Михаел Лайтман

Именно интегралният подход дава възможност за промяна в комуникацията между 
учениците, за съвместна работа между учителите в едно занятие, за обединяването 
между различни науки и изкуства в учебния процес. Така чрез иновации се 
акцентира върху индивидуалността на всеки ученик. Подготовката на един такъв 
урок е както изморителна, така и удовлетворяваща. Изборът на темата, 
интегрирането на знания от различни дисциплини, работата в екип както на 
учениците, така и на учителя не може да не постигне своята цел. Тази екипна 
работа продължава както преди, така и по време на самия урок. Всичко това не 
може да се случи без ИКТ.

„Интегралната теория предоставя на индивидите и организациите стабилна рамка, 
която е подходяща за почти всеки контекст и може да бъде използвана във всяка 
рамка, да организира всички съществуващи подходи и практики за анализ и 
действия и позволява на практикуващия да избере най–подходящите инструменти, 
техники и прозрения…[3].

Интегралният подход е напълно приложим в българското образование. Той е 
успешен и дава свобода на ученика. Урокът при него е различен, разнообразен, 
динамичен и лесно запомнящ се. Този подход дава предимство и развива 
логическото мислене на учениците, те придобиват самочувствие в изказванията 
си, умение за презентиране и самопрезентиране. Научават се да търсят, подбират 
и оценят нужната им информация в интернет пространството, както и да отстояват 
лично мнение и да работят в екип. 

Интегралният подход е невидимата връзка между общоинтелектуалното развитие 
на учениците, реалния живот и практическото приложение на знанията им. Това е 
отговорът на повишените изисквания на обществото към образователната система.
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД  В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ И ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Роза Рангелова

Интегралният подход включва в себе си интердисциплинарните  връзки между 
науките.  При него има прекрасна възможност за комплексно развиване на 
ключовите компетентности. Неговата цел е изграждане на съвременна научна 
картина на заобикалящия ни свят. Интегралният подход намира своето приложение 
в интердисциплинарните уроци. Интердисциплинарните уроци   са съвременна 
форма на организация в учебния процес. В тях един проблем се разглежда от 
гледна точка на няколко науки и се търсят връзки между тях.  Интердисциплинарните 
уроци развиват мисленето, любознателността и мотивацията на учениците  за 
постигане на по-високи резултати. Те допринасят за по-трайни и задълбочени 
знания. Интердисциплинарните уроци, които се разглеждат в настоящата 
разработка могат да помогнат за повишаване интереса на учениците към физиката 
и науката като цяло. 

„Тайните на веществата” е интердисциплинарен урок по Човекът и природата, 
Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство, Английски език. Той е 
особено подходящ за 5 клас. Учениците, разделени на екипи трябва да разпознаят 
кое е даденото  вещество по предварително зададени негови свойства, да измислят 
какъв продукт могат да изработват  с него, да го нарисуват и да го рекламират – на 
български и на английски. Емоциите, работата в екип  допринасат за комплексно 
развиване на ключовите компетентности и изграждане и развиване на ценни 
умения за решаване на реални казуси от живота. Веществата за различните отбори 
(екипи) са злато, сребро, желязо, мед.

„Електричество и безопасност” е  интердисциплинарен урок по физика и 
астрономи, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. 
Той е особено подходящ за 7 клас. Учениците, разделени на екипи разработват 
проекти по теми, свързани с електричеството около нас и правилата да безопасност. 
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Най-интересни, полезни и емоционални се получиха представените сценично 
истории от живота на тема „Момчето-мълния” и „Виктория-електротехник!”. 
Учебният театър е атрактивна форма на обучение, която развива комплексно 
ключовите компетентности. 

Интердисциплинарните уроци могат да помогнат за   повишаване интереса на 
учениците към физиката и науката като цяло. Те разнообразяват учебния процес и 
стимулират творчески изяви, любознателност и креативност, развиват знания и 
умения за справяне с реални житейски ситуации. 
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„УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ” В НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – РАЗВИТИЕ 
НА КРЕАТИВНОСТТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ 

ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И ХИМИЯ 

Руска Драганова-Христова, ОУ „Бачо Киро“, В. Търново

„Кажи ми и ще забравя; покажи ми и ще запомня; 
включи и мен и ще разбера.”

Образованието, възпитанието и обучението като основни педагогически явления 
са основата за съхранение и развитие на обществото. Те съществуват като система 
от свързани цели, фактори, методи и средства, подпомагащи функционирането на 
единни, взаимосвързани дейности фокус, на които е ученикът. Успешната 
интеграция на младите хора в обществото минава по пътя на приобщаващото 
образование, водено от основния принцип за гъвкавост и динамичност при 
реализация, съобразено с необходимостите на учениците и в зависимост от 
спецификата на обществения живот. Обучението в съвременното училище трябва 
да гарантира на деца и ученици участието и изявата им в образователния процес, 
да сътрудничи за тяхното личностно израстване.  

Изискванията на новото време и образователните предизвикателства в обучението, 
които ни предлага съвременното училище, провокира и учителите да обърнат 
поглед за търсене и реализиране на идеи в сферата на неформалното образование, 
което е естествено продължение на формалното, с цел постигане на по-трайни 
резултати. Чрез неформалното образование се развиват уменията на учениците, 
като им се предоставя възможност за развитие на креативността, което в случая се 
постига чрез интегралния подход в природните науки физика и химия. 

Това налага промяна и в стандартното разбиране за образование, а именно 
съвременното образование следва да дава възможност човек да гради своя 
потенциал, да развива креативността си. Определението за неформално 
образование дадено в Хартата на Съвета на Европа за образование за демократично 
гражданство и образование по правата на човека, определя целеполагането и 
усъвършенстването на знанията по природни науки, в частност Човекът и 
природата, Химия и Физика в алтернативна среда - „означава всяка планова 
програма за образование, създадена да подобри набор от умения и компетентности, 
извън формалната образователна среда.”[1]. Именно то има голям принос в 
изучаването на природните науки на различни равнища, подпомага ефективността 
на учебния процес и допринася за изграждане на позитивен организационен 
климат и приобщаваща учебна среда. Неформалната образователна среда дава 
свобода на учителите и от тях зависи дали учениците ще проявят афинитет към 
природните науки или ще бъдат обхванати от безразличие и нежелание за 
изучаване. 
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В природните науки наблюдението и експерименталната дейност са философия за 
учене, основаваща се на мисловните процеси, провокирани от опита ни. Чрез него 
ученици и учители формират и доразвиват разбирането за света на различни 
възрастови и образователни равнища. Ето защо актуалната задача пред 
съвременния учител е да предложи на своите ученици обучение от ново поколение 
– модерно, широкоспектърно, полезно и практически приложимо „при решаване 
на проблеми и взимането на решения в различни житейски ситуации, свързани с 
природните науки и технологията.“[2], емоционално наситено, богато на 
впечатления и преживявания.

Идеите за ученето през целия живот се разработват с докладите ‘Learning to Be: 
The World Education’ на Международната образователна комисия /1972 г./ и „Learn-
ing the Treasure Within” /Докладът Делор, 1996 г./,  които определят четири негови 
приоритети / [3]:
► Учене за нови знания (learning to know);
►Учене за правене (learning to do);
►Учене за съвместно живеене (learning to live together, learning to live with others);
►Учене за да бъдеш (learning to be) .
В настоящия доклад се представя един от тези приоритети „Учене чрез правене”, 
дейност, в която учениците са активната страна, както и че те са и тези, които чрез 
участието си развиват творческият си талант. Този метод е особено ефективен, тъй 
като в процеса на работа, учениците се учат.  Сами по себе си тези педагогически 
явления в реалността се преплитат и с много други сродни, което изисква 
съобразяване с определени приоритети и тенденции, но и същевременно 
съхраняване на определена системност.

Предвид връзката, съществуваща между науките физика и химия с познания, 
които учениците получават още в пети и шести клас в учебен предмет Човекът и 
природата е от съществено значение те да усвоят трайно определен обем от знания 
и да развият експериментални умения. Част от тях са и физичните явления 
изпарение и кристализация. Още в Човекът и природата 5 клас учениците се 
запознават с тези процеси като методи за разделяне на еднородни смеси, пример за 
което е добиването на сол. В последствие в учебен предмет Химия и опазване на 
околната среда се изучава и веществото натриев хлорид като се обръща особено 
внимание на получаването му в солниците. Така знанията от физичната част от 
Човекът и природата още в пети клас са необходими и в Химия и опазване на 
околната среда. Освен за учебния процес въпросите, свързани с получаването на 
натриев хлорид намират и особено място в задачите от олимпиадата по химия. 
Това провокира идеята да се изработи макет „Поморийски солници” от 
седмокласници, който да се използва за образователни цели. След обявяване на 
дейността, която бе планирана за реализиране в извънучебно време към проекта се 
включиха двадесет и пет ученици. Изборът за изработване на макет точно на 
„Поморийски солници” бе свързано с факта, че в град Поморие се намира Музей 
на солта, който е единственият на Балканския полуостров, както и в Източна 

241

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

4 – 7 АПРИЛ 2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Европа. Освен това към него има действащи солници, в които солта се добива по 
старата анхиалска технология и до днес. В хода на изпълнение на дейностите са 
осъществени някои от основните приоритети на обучението по физика, химия и 
гражданско образование в прогимназиален етап, свързани с изграждане и 
развиване на граждански умения и нагласи сред учениците, осигуряване на 
условия за участието им в извънучилищни дейности, както стимулиране на 
отговорно поведение за участие в обществения живот. В хода на работата е 
направен подбор на информация, осъществена е работа със схеми във връзка с 
обучението по учебните предмети „Физика и астрономия“ и „Химия и опазване на 
околната среда“. 

За целта бе осъществена връзка с Музей на солта, която предостави точна схема и 
описание на солниците (фиг. 1). Учениците бяха разпределени в шест групи. 
Задачите към тях бяха свързани с проучване на информация във връзка с добиване 
на сол. Две от групите следваше да изработят постери и колажи за производството 
на сол. Една от групите следваше да проучи приказки за солта и обичаи, за които 
е необходима сол. Останалите три групи работиха върху изработването на макет 
„Поморийски солници”. За да е по-ясно за всички ученици бе изработена цветна 
схема, представяща процеса на производство на сол (фиг. 2). Преди да започнат 
работа учениците бяха запознати подробно с технологията на производство на сол 
от двете групи, които имаха тази задача.

В продължение на около два месеца учениците изработиха макета (фиг. 3), 
постерите и колажите. След това след обсъждане между групите бе ясна и 
концепцията за представянето им в училищна изложба и запознаване на 
училищната общност с реализираните дейности и технологията за производство 
на сол. Организирана бе и дейност, чрез която ученици от екипите представиха на 
учениците от випуски 5, 6, 7 клас технологията на получаване на сол чрез физични 
и химични понятия, съобразени с възрастовите особености на обучаемите. След 
провеждането на тази дейност се проведе анкетно проучване между учениците, 
участвали пряко в дейностите, както и на всички ученици от випуските 5, 6, 7, 
клас. Част от въпросите, които бяха включени са:

- Преди участието си в изработването на макет „Поморийски солници”, 
известен ли ви бе процеса на получаване на сол?
- Как определяте часът по Химия и опазване на околната среда, в който върху 
макета бе обяснен процесът на получаване на сол?
- Какво ново научихте за производството на сол в солниците? 
- Знаехте ли, че в България има Музей на солта в град Поморие?
- Бихте ли се включили в друг проект, свързан  с природата или учебното 
съдържание по химия и опазване на околната среда? 
- Преди представяне на макет „Поморийски солници” в час по Човекът и 
природата, изработен от ученици от седмите класове известен ли бе процеса 
на получаване на сол?

- Бихте ли се включили в друг проект, свързан с природата или с науките Физика и 
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Химия? и други

В бъдеще от образованието ще се изисква постоянство и устойчиво развитие на 
креативността и иновациите, а творческото мислене е естествена наша заложба. 
Идеите за учене чрез правене имат осезаеми допирни точки и с философията на 
конструктивизма, който се свързва не само със създаването на практически 
модели, конструирани съобразно индивидуалната творческа способност и талант, 
но също така и в съответствие с реалните възможности. Фокусът е върху 
възможностите чрез създаване на автентични, житейски значими продукти, 
представящи важни процеси в природата в хода на самото учене и обучение, което 
се стимулира не просто за активно, но и за успешно учене. Тази тясна концептуална 
обвързаност на учебната проектна работа не само със съдържанието, но и с 
крайния резултат, е другата значима отправна точка.

Литература:
[1] Хартата на Съвета на Европа за 
образование за демократично гражданство 
и образование по правата на човека
[2] Костова, З. Как да създадем нагласа за учене, Иновации в обучението. София. 
Педагог 6.(2000).   
[3] http:// www.teacherswithoutborders.org/pdf/Delors.pdf/
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фиг. 2 Цветна схема, изработена въз основа 
на схемата, предоставена от Музей на солта 
- Помориефиг. 1 схема, предоставена от Музей на солта - 

Поморие

фиг. 3 Макет „Поморийски солници”



ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА КАРТА КАТО СЪВРЕМЕНЕН 
МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИКА – 

ЕДНА ИНТЕГРАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕЖДУ 
ФИЗИКАТА И ГЕОГРАФИЯТА

Тамара Драганова, Анка Цончева, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Интелектуалните карти са иновативна образователна технология и активен 
съвременен метод на обучение и учене, която намира приложение в науката и 
образованието, политиката и икономиката и др. области на човешкия живот. 
Според Т. и Б. Бюзан интелектуалните карти са естествено проявление на 
лъчистото мислене, което „отразява вътрешната структура и процесите в мозъка. 
Мисловните карти са външното огледало на лъчистото мислене”. [1] С появата на 
homo-sapiens и развитието на човешкия интелект се откриват и първите следи от 
прилагане на интелектуалните карти на съзнателно и несъзнателно равнище. За 
наследници на интелектуалните карти се приемат пещерните рисунки, черти, 
линии и символи, йероглифи и азбуки.

Човешкият разум е разгънат и еволюира с появата и разрастването на големите 
цивилизации, а доказателство за човешката мисловна революция са и умовете от 
миналото - великите мислители от човешката история: художници, писатели, 
учени, музиканти, мореплаватели, мислители и др., които „са използвали по-широк 
набор от асоциации, начини на изразяване или способности да мислят лъчисто”. 
[1] Много от „великите мозъци” са оставили следи в своите записки и бележки, 
където са извели своя мисловен потенциал. Т. и Б. Бюзан обявяват, че великите 
учени на човечеството „подсъзнателно са прилагали принципите на лъчистото 
мислене и мисловното картиране”, както и значителна част от кортикалните 
умения – думи, букви, числа, формули, ноти, символи, цветове, картини, чертежи, 
логика, ритъм, пространство (фиг. 1).
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фиг. 1. Лъчистото мислене в бележки на учените – Томас Едисон (1), 
Исак Нютон (2), Алберт Айнщайн (3) и Уолтър Братан (4)



Съхранени са записките и бележките на учените, в които е визуализирана 
мозъчната мисъл, като асоциативна машина за лъчисто мислене (фиг. 1):

- Исак Нютон: схема на рефлекторен телескоп;
- Томас Едисон: рисунка на електрическа крушка от бележника му, 1880 г.;
- Алберт Айнщайн: схема за отговор на въпроса на едно момиченце;
- Уолтър Братан записки от лабораторния бележник на лауреата на Нобелова 
награда от 23.12. 1947, откриване на транзисторния ефект.

Интелектуалните карти са проектирани и като творение на природата или 
природната архитектура, която Т. и Б. Бюзан асоциират в техния визуализиран 
израз – мисловните карти (фиг. 2). Примери за интелектуални „природни” карти са 
дървовидното алое, глухарчето, неврона, октопода и др.

Интелектуалните карти са графическо-творчески синтез на паметта, асоциациите 
и мисленето. [2, 3] Чрез интелектуалните карти се генерира и обработва 
информация, като триизмерното картиране на идеите и лъчистото мислене 
стимулират визуализирането и нагледността, цялостното синтезиране и 
систематизиране, причинно – следственост, организираност и структурираност, 
последователност и асоциативност за търсене и развиване на идеи, решаване на 
проблеми и търсене на решения, разработване на проекти, развиване на 
креативността и въображението.

Според Т. Бюзан интелектуалните карти са израз и сила на творческата 
интелигентност на всеки човек, което развива способностите - изобретателност, 
съобразителност, задълбоченост, асоцииране, самобитност, находчивост, 
логичност, ритмичност, системност, креативност и др. Всеки ученик е носител на 
уникален спектър от творчески, мисловни и интелектуални умения и възможности, 
които учителите в учебния процес трябва да открият, развият и усъвършенстват, в 
отговор на националните образователни приоритети, стандрати и на новите 
нормативни рамки от 2016 г. Обучението и ученето чрез интелектуалните карти в 
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фиг. 2. Интелектуални карти в природната архитектура по Т. и Б. Бюзан [1



училищна среда се проявява като рефлексия и в живота на учениците извън 
класната стая, защото образователният процес включва обучение, възпитание и 
социализация. Прилагането на интелектуалните карти в училище е в пряка връзка 
с принципите на училищното образование за „иновативност и ефективност в 
педагогическите практики и в организацията на образователния процес”. [3, 4]

В българската образователна система прилагането на интелектуалните кати, като 
съвременен метод на обучение и оценяване по различните учебни предмети все 
още не е популярно и в достатъчна степен приложими. Общоприето е да се нарича 
метод на интелектуалната карта, независимо, че има разнопосочни мнения, че това 
е образователна технолгия, стратегия, техника на учене и др., което не е обект на 
статията. В настоящата статия ще използваме наименованието – интелектуална 
карта, като в научната и научно-методическата литература може да бъде открит и 
под други наименования – фиг. 3.

Интердисциплинарните връзки, взаимодействия и взаимозависимости на равнище 
обучението по физика и география са предмет на статията и носители на 
хоризонталната приемственост и обвързаност, конструирана на основата на 
обекта, чрез който се композира дидактическия цикличен синтез – интелектуалните 
карти. Направен е опит за една интегрална интерпретация между учебните 
предмети физика и география при синтезиране на учебното съдържание и смесен 
модел и при холистичен вектор. Интелектуалните карти са инструмент, който 
позволява на учениците да възприемат, обработват и представят информацията в 
графичен вид, но не чрез графически организатор, опорно – логическа схема или 
план – конспект, а чрез смислова и йерархическа, причинно – следствена и 
асоциативна зависимост и връзки за формиране на мета-интердисциплинарни 
компетенции (когнитивни – как да се научим да учим, светогледни, организационни, 
контролни, креативни, комуникативни, личностни и др.). Методът стимулира 
учениците към активност и мисловен процес, а като графическо изображение е 
„инструмент, позволяващ ефективно да се структурира и обработва 
информация“ [2].

Радиалното мислене и обработка на информация е с начална точка на асоцииране 
и мозъчна атака – вълните, които са част от изучаването на учебното съдържание 
по физика и география по учебните програми, както и в първоизточника на 
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Фиг. 3. Наименования на интелектуалната карта в специализираната литература



нормативната рамка – държавните образователни стандарти. В контекста на 
специфичните цели на обучението в първи гимназиален етап на средната степен 
на образование по физика и география имплицитно и експлицитно откриваме 
мястото и ролята на интелектуалните карти за реализиране на целите по област на 
компетентност (фиг. 4).

Не е обосновано в областта на компетентност „Трептения и вълни” очакваните 
резултати от обучението за знания, умения и отношения да не са обвързани с 
ключовите компетентности – умения за общуване на чужди езици, социални и 
граждански компетентности, културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество. Трите ключови компетентности са прилжоми в обучението по физика 
при детерминираните очаквани резултати и са възможност учениците да търсят, 
обработват и представят информация от различни източници, в това число и 
официални чуждестранни източници, които нямат превод на български език. 
Обучението по физика и география не е затворено в рамките на един учебник, един 
учебен час или между четири стени в класната стая или кабинета по физика, а е 
обучение за живота и формирането на знания, умения и поведенчески модели за 
разумно поведение при антропогенни и природни бедствия. Познаването на 
правилата за поведение при земетресения или ядрена авария е „превантивна 
конфигурация и прокаран образователен коридор в обучението” по физика и 
география с традиции в българското училище. [6] Познаването и разбирането, 
прилагането на правилата за защита и оцеляване на учениците в конкретни 
житейски ситуации, информираността за реални и случващи се процеси и явления 
на планетата в ноосферата е ключов момент в обучението за живота и ученето. 
Културните, социалните и гражданските ключови компетентности са необходимост 
за училищното образование и формирането на поведенческите модели и културата 
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Фиг. 4. Графически организатор на интегративен синтез по физика и география 
на ниво Държавен образователен стандарт [5]



на човека като природен индивид и социо-културен субект. Формирането на 
уменията за изразяване на учениците чрез творчеството е вече изискване на самия 
учебен процес, на учениците и на съвременната интерактивна училищна среда на 
обучение. Пряк и активен начин за постигане на умението за изразяване чрез 
творчество е прилагането на метода на интелектуалните карти в обучението по 
физика, защото една от функциите на мозъка като асоциативен механизъм на 
лъчистото мислене е представянето на информацията именно чрез творчеството и 
творческото мислене. Аргумент в задължителното присъствие на творчеството в 
обучението по физика е обоснованата теза на Т. и Б. Бюзан, че „интелектуалната 
карта е идеален метод за творческо мислене, защото използва всички умствени 
възможности, свързани с процеса на творчество, особено с въображението, 
асоциациите и гъвкавостта”. [7]

Творчеството е „проекция на идеята от настоящето към бъдещето” и като 
съзнателно развитие на паметта и творчеството чрез интелектуални карти е част и 
от специфичните цели и очакваните резултати от обучението за знания, умения и 
отношения за учебния предмет география и икономика, утвърдени за края на 
първия гимназиален етап по държавен образователен стандарт (ДОС). [5, 7] 
Отново не е обосновано липсата на съотнасяне на очакваните резултати по области 
на компетентност – География на природата и Географска информация на ключови 
компетентности като – умения за общуване на чужди езици, дигитална 
компетентност, социални и граждански компетентности, културна компетентност 
и умения за изразяване чрез творчество и др. Интегративната необходимост е в 
съответствие с аргументите представени и за обучението по физика, като се 
оценява и възможността за съставяне на интелектуални карти на хартия с цветни 
моливи или др. материали, в контекста на интегративност с учебния предмет - 
изобарзително изкуство. В ерата на информационните технологии е ясно изведена 
необходимостта от тяхното прилагане в учебния процес, в това число и по 
география и конкретно при съставяне на интелектуални карти чрез софтуерни 
програми – Buzan’s iMindMap, MindMap, Free Mind, Mind Mapping и др. 
Интегративната обучителна картина между физика, география, информационни 
технологи и изобразително изкуство води до повишаване ефективността на 
учебния процес.

Активните глаголи по физика и география за съдържателния вектор на очакваните 
резултати по ДОС са общо 10 активни глаголи: 2 по физика – описва, разграничава; 
8 по география – характеризира, оценява, дефинира, обяснява, идентифицира, 
интерпретира, генерира, представя. Активните глаголи за края на първи 
гимназиален етап по география включват всички нива (познаване, разбиране, 
прилагане, анализиране, синтезиране, оценяване) по таксономията на Б. Блум, 
разпределени по когнитивни групи: фактическо, концептуално, процедурно и 
метакогнитивно знание. [2, 8, 9] Активните глаголи по физика са носители на 
концептуалната рамка на фактическото знание на таксономично ниво – познаване, 
което е допълнено чрез интегративния подход с активните глаголи от географията, 
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както и от информационните технологии, изобразителното изкуство, български 
език и литература и др. интердисциплинарни взаимовръзки.

Обосновано и доказано е реализирането на интегралния подход на основата на 
ключовите компетентности в учебните програми по физика и география в 
композираността и концептуалната идея за реализиране на междупредметни 
връзки, като една съхранена образователна традиция и ценност в обучението на 
българското училище. На ниво учебни програми по физика и астрономия и 
география и икономика констатираме значителни интегративни връзки, 
взаимодействия и взаимозависимости по отношение на центъра на интелектуалната 
карта – вълни по учебно съдържание (фиг. 5). Учебните програми по физика и 
география при изучаване на вълните включват 11 активни глаголи от четирите 
когнитивни групи за реализиране на очакваните резултати – характеризира, прави 
изводи, обяснява, дефинира, разграничава (3 пъти), знае (2 пъти), оценява, описва 
(3 пъти), разбира, прилага, представя.

Интелектуалните карти могат да бъдат използвани и като инструмент за проверка 
на знанията, уменията и компетенциите на учениците по време на различните 
типове уроци. Интелектуалните карти като многоизмерно мислене са образователна 
технология за обучение и учене, в това число и за контрол и оценяване/
самооценяване на знанията, уменията и компетенциите на учениците. В процеса 
на контрол и самоконтрол интелектуалните карти са приложими и в репродуктивен 
и продуктивен аспект на конкретизиране и операционализиране на учебното 
съдържание. Интелектуалните карти могат да бъдат представени в различни 
варианти при контрол: с липсващи визуални аргументи, причинно – следствени 
връзки, образи, думи и символи; с единични понятия и закономерности; с вградени 
възможности за откриване на зависимости и връзки между обекти, процеси и 
явления.

При оценяването на интелектуалните карти на учениците се прилагат различни 
модели на критерии за оценяване, защото към момента няма единен унифициран 
и стандартизиран оценъчен вариант. Един от общоприетите оценъчни модели 
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фиг. 5. Интегративно-хоризонтален модел на изучаването на вълната по физика и 
география [8, 9]



включва четири основни критерия, приложими в обучението по физика и 
география:

• оригиналност (креативност, творчество) - способност за създаване на нов 
продукт, ново съдържание, нова форма и структура на съдържанието;

• нагледност (визуалност) - възможност за постигане на по-широк зрителен 
спектър чрез използването на условни знаци, символи, фигури, цветове;

• задълбоченост (комплексност и диференцираност) - умение за съчетаване на 
различни логически операции;

• критическо мислене (да се мисли свободно, съзнателно да се градят нови 
ориентири). [10]

Представената интелектуална карта е авторска и представя същността на 
интеграцията като синтетично единство и изграждане на цяло от части между 
физика и астрономия и география и икономика (фиг. 6). Съставени са общо 47 
интелектуални карти за вълната от ученици, представени в изложбата 
„Интелектуална фантазия” с учителите по физика – Анка Цончева и по география 
– Тамара Драганова.
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Фиг. 6. Интелектуална карта на тема „Вълни” – интегрално-съдържателна 
интерпретация по физика и география [11, 12]



СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 
В СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ 

БЪЛГАРИЯ И АЛБАНИЯ

Фисник Ходжа, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Email: fisnikahoxha@yahoo.com.

1. Увод. Актуалност на темата.
Образованието е една от най-важните сфери на дейност на всяко общество. Чрез 
образование обществата и народите предават на техните членове знания, култура, 
наследство, ценности, чрез които те се усъвършенстват. 
Образованието също е една от областите, които не само развиват обществото, 
но също така е силно засегнато от социалните промени. Това че образователните 
системи са в постоянна промяна, неустойчиво предавана, служи те да се адаптират 
по-добре към променящото се общество.

2. Образованието в Албания
Стремежът на Албания да бъде част от европейското семейство се изразява 
в сближаване с европейските стандарти. Един от най-важните аспекти на 
европейските стандарти е образованието.
Реформирането на образователната система е от голямо значение за засилване на 
икономическото и социалното развитие. Основната цел е да се осигури модерна 
национална образователна система, която устойчиво да насърчава икономическото 
развитие, повишаването на конкурентоспособността в региона и извън него и да 
консолидира гражданското общество.
През годините, важни политики са предназначени за подобряване на нормативната 
уредба в съответствие със стандартите на Европейския съюз в областта на 
образованието, с цел да се подобри качеството.
Друга важна образователна политика е по-голямата прозрачност в процеса на 
вземане на решения, с по-голямо участие на заинтересованите страни, както и 
техническа поддръжка чрез консултантски и финансови ресурси от международни 
организации.
Реализира се нова структура на основното образование. В променената структура 
(5+4)+3, задължителното образование (безплатно) се удължава до 9 години 
(8 години е бил първият етап 4 + 4). Приемането на тази структура приведе 
образователна система в Албания в унисон с тази на много от други балкански 
страни и тези от ЕС и ОИСР.
След 2006 г., албанските матури прилагат национален стандарт за оценяване на 
учениците, за да се подобри качеството на средното образование чрез прозрачност 
и да се избягне корупцията в приема за университетите. Дипломата от матурите 
в допълнение със сертификат на два езика (английски и албански) е първият 
образователен паспорт, който улеснява мобилността на студентите.
С висок приоритет в средното образование е увеличаването на теглото на 
професионалното образование. През последните 4 години значително се увеличи 
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броят на студентите, посещаващи професионални училища, а през 2006 г. е 
създадена Агенция за образование, професионално обучение и квалификации, 
която е важен център за развитието на образованието и професионалното обучение.
Между основните предизвикателства в областта на образованието в перспектива 
са: 

• Осигуряване по ефективна система за обучение, за да изпълни изискванията 
на пазара;

• Повишаване на нивото на институционална автономия;
• По-добра интеграция на преподаването и научните изследвания;
• Подобряване на схемата за финансиране;

Училищната система в Албания включва следните нива:
1. Начално образование (I-V клас)
2. Основно образование (VI-IX клас)
3. Средно образование (X-XII клас);

3. Естествени науки
Науката е интелектуална и практическа дейност, която включва систематично 
изследване на структурата на природата чрез наблюдение и експеримент. 
Обучението по природни науки дава възможност на учениците да развиват 
разбиране на понятията и научните процеси и приложенията на научните знания 
в практиката. Така те разбират какъв е приноса на науката за развитието на 
обществото и във всекидневния живот.
Учебната програма по природни науки спомага за формирането и развитието на 
научни понятия в персонален, социален и икономически аспект и разкрива тяхната 
връзка с местни, национални и глобални проблеми. Знанията и уменията,  които се 
развиват в областа на естествените науки допринасят за постигането на ключови 
компетентности, от гледна точка на ученето през целия живот.
Предметната програма е замислена като инструмент за реализиране на ключови 
компетентности чрез формиране на учебни ситуации. Ученикът започва с 
осмислянето на своите идеи и разбирания и след това ги променя, развива и доказва 
в практиката. Чрез научната дейност ученикът се сблъсква с възможностти за 
промяна, възстановяване или с предизвикателствата на различни идеи. Този начин 
на учение дава възможност ученикът да развива и формира научно знание чрез 
идеи и опит. Идеите и понятията се разработват толкова време, колкото ученикът 
работи над проблемните ситуации и прилага изследователски методи за решаване 
на проблеми. Като се учи по този начин може да преживее радостта на научното 
откритие и да подхранва любопитството си към околния свят.
Преподаването на природните науки е тясно свързано с технологиите и заедно 
образоват ученика в един по широк аспект.
Преподаването на природни науки за 3 и 4 клас става чрез изучаването на  учебните 
предмети биология, физика и химия, които се интегрират значително в отделни 
области на компетентност и общи теми.
Тази учебна програма е свързана с учебната програма за средното  и основното 
образование.
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 Нейната основна цел е:
• Ученикът да развие ключови компетентности за учене през целия живот и 

компетенции от областта на природните науки;
• Учителят да планира, реализира и оценява обучителните дейности и 

постиженията на учениците в класа и извън него;
• Ролята на родителя е да признае очакваните резултати за децата и критериите 

за оценка в определените периоди.

Изпълнението на програмата се извършва чрез спазване на принципа за  
равноправност по отношение на пол, етнос, култура, раса, религия и специални 
нужди на децата.

4. Структурата на програмата 
Програмата в област на природните науки има за цел учене чрез целия живот. Чрез 
изучаване на природните науки ученикът:

• развива знания и основни понятия за научно формиране в природните науки;
• разкрива връзки и зависимости между живия цвят и околна среда;
• развива научни умения, критично и творческо мислене;
• прилага научни знания и умения аналитично, критично и креативно за 

проблеми, които изследват вземане на решения
• оценява приноса на науката и технологиите за благосъстоянието на човека и 

обществото;
• стимулира любопитството и развива интерес към заобикалящия свят;
• взаимодейства с околната среда отговорно;
• използва информационните технологии и комуникации като средство за 

осигуряване и предаване на информацията;
• обяснява ролята на науката за устойчиво развитие, както и за запазване и 

защитата на околната среда;
Програмите от областта на природните науки имат за цел реализиране на ключови 
компетентности и компетентности в различни области, които да се изразят в 
резултатите на обучението. 
Връзката на резултатите на обучението с ключовите компетентности и 
компетентности от различните област осигурява взаимно развитие и предметна 
интеграция.
Компетентностите в област на природните науки могат да се разглеждат като част 
от изследователската компетентност. Те са изброени по-долу.

I. Идентифициране на проблеми и техните решения.
II. Използването на средства, обекти и научни процедури.
III. Комуникация на езика и терминологията на науката. 

Компетенциите се развиват чрез общите теми в предметната учебна програма и 
се категоризират на знания/умения, сръчност/процедури, отношение/стойности. 
Общите теми от областите са важни елементи в програмата на природните 
науки, според която е структурирано съдържанието на предмета. Те са основа на 
концептуалната интеграция в рамките на всяка предметна област, като функция 
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на развитието на тези компетенции. Общите теми за третата и четвърта степен са: 
разнообразие, цикли, системи, взаимодействия и измерване. Учебните резултати 
на темите за оценяване и измерване са интегрирани с резултатите от обучението 
по други теми. Структурирането на програмата като се описват резултатите от 
обучението по всеки предмет и по общите теми, еднакви за всички области, помага 
при планирането и разработването на учебни ситуации и улеснява оценяването 
формирането на ключови компетентности.на учениците.
Учебни ситуации са ситуации, които са свързани с контекста на ученето. Те могат 
да бъдат ситуации в закрити или открити образователни среди в училище или 
извън него. Ролята на учителя при преподаването чрез ситуации, е на лидер и 
посредник в активното учене.
Прилагане на напречни теми и на междупредметни връзки помежду предмети от  
природните науки също са важни елементи от програмата.
Методите, техниките, стратегиите за учене в областта на природните науки са 
важни фактори за успешното обучени. Тестимулират интерес, всеобхватност, 
взаимодействие и изследователската работа на учениците. Изборът им и 
използването им от учителите се прави с цел да се развиват компетенции на 
учениците, като същевременно се зачитат различните стилове на учене. 
Оценяването като неразделна част от процеса на учене, измерва степента на 
резултатите постигнати от ученика. Тъй като целият процес на изучаване на 
науката е базиран  на научни изследвания, оценката приема много форми, 
който се предвиждат и определят от структурата и концепцията на програмата. 
Реализацията на програма в областта на природни науки изисква създаването на 
учебна среда, удобна и всеобхватна, богата на необходимите материали и ресурси, 
както и широкото използване на информационни технологии.

5. Свързване на областта на природните науки с междусекторните теми
Междусекторните теми са свързани с важните въпроси, пред които е изправено 
обществото днес. Приносът на природните науки е многостранен от гледна 
точка на въздействие върху човешкото здраве и благополучие, околната 
среда и икономиката. Съществува значителна връзка между проблемите и 
предизвикателствата, пред които са насочени  междусекторните теми, открития 
и постижения в областта на науката и технологиите. В областта на природните 
науки, чрез различни учебни ситуации се развиват компетенции, свързани с 
междусекторните връзки и по-специално със следните теми: околна среда, 
взаимозависимост, устойчиво развитие и вземане на решения с морално значение. 
Областта на природните науки помага на учениците да разбират различните 
въпроси, свързани със здравето, благосъстоянието и сексуалност, настоятелно 
ги приканва  да имат по-здравословен живот. От друга страна, това повишава 
информираността на ученика, която е свързана със специфични екологични 
проблеми, като например използването на природни ресурси, влиянието на човека 
върху околната среда, управление на отпадъците, етични въпроси свързани с 
биотехнологиите, изменението на климата и биологичното разнообразие. Чрез 
различни проекти в областта на науката, ученикът може да изучава социалните, 
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етичните, икономическите или екологичните влияния на науката. Ученикът се 
насърчава да задава въпроси за проблеми, които са насочени към тези области. 
Развитието на комуникационните умения на езика на науката дава на учениците 
нова перспектива за някои социални проблеми, които могат да подобрят качеството 
на тяхното участие в клас, училище или обществото.

6. Свързване на областта на природните науки с други области на учебната 
програма
Концепцията на програмата в областта на природните науки се основава на 
принципите на реалната интеграция, както между предмети така и между 
различни области. За да се осигури на учениците интегрирано обучение е важна 
връзка в областта на природните науки с други области, както и по-специално 
между предметите на самата област. Ученикът не може да възприема реалността и 
да опознае света, който го заобикаля, само чрез изучаване на предмети, свързани с 
областта на природните науки. 
Природните науки са тясно свързани с математиката. Математика осигурява на 
природните науки знания, които се използват в изследванията. Например, когато 
един ученик извършва научни изследвания, трябва често да прави измервания, 
изчисления, да намери средната аритметична стойност, да изучи концепции на 
приложението на геометрията, както и да визуализира пространствени обекти. 
Ученикът използва математически език да обясни законите на физиката и да 
установи връзката между променливи, като например в физиката връзката между 
сила, маса и ускорение. Използване на графики, символи, математически формули 
са цяло състояние в служба на естествените науки. Също така, с изучаването на 
природните науки, ученикът развива компетентност за решаване на проблеми, 
разследване, логическо мислене, концептуална връзка между размерности, 
както и моделиране. За да се анализират и оценят резултатите в изучаването на 
явления и закони, по природни науки ученикът трябва да развие компетентност 
на комуникация и да използва езика и терминологията на науката. Предметите от 
природните науки допринасят за засилване и обработка на лексиката на ученика 
призовавайки го да представи кратко и ясно своите идеи, устно или писмено. 
Практически и експериментални работи, които са в основата на развитието на 
компетентност в тази област, дават възможности на учениците за развитие на 
компетенциите на езиковото общуване и обогатяване на  речника чрез дискусии по 
описанието на практически и лабораторни упражнения и разясняване на неговите 
резултати. Различните термини, използвани в областта на природните науки са 
специфични за тази област и помагат на учениците да развиват комуникационна 
компетентност и терминологичен речников фонд. 
Изследването на науката е свързано с областта на социалните науки, защото 
чрез тях ученикът получава информация за историята на развитие на науката в 
определени исторически периоди и при различните социални поръчки. Гледайки 
към миналото, той може да търси отговор на въпроси като как природата и 
вселената са се развили. От друга страна, създава и оценява връзка между науките, 
технологиите и обществото, подобрява и коригира начините да хармонизират 
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отношенията си с околната среда и нейното опазване. Областта на природните 
науки е свързана с областта на изкуствата. Някои специални техники от сферата 
на изкуството се прилагат по-ефективно, ако добре се познават законите на 
науката. Например, един танцьор може да е по-ефективен, ако познава законите 
на динамика. Също така, използването на програми за визуални изкуства, дава 
възможност на ученика да е по-добре запознат с фигурите и геометричните тела в 
равнината и пространството. 
Комуникационните технологии подкрепят процесите на изследвания в областта на 
науката и улесняват сътрудничеството на учениците помежду си. Например, чрез 
използването на комуникационни технологии учениците обсъждат и споделят идеи 
помежду си, може и да се консултират с експерти в определена област. Ученикът 
може да открива и визуализира абстрактни концепции в областта на природните 
науки, използвайки различни инструменти за опериране с функции, формули и 
различни зависимости.

Източници:
[1] http://historiku.integrimi.gov.al/al/programi/shqiperia-dhe-bashkimi-evropian/
be-dhe-arsimi (последно 10.03.2019-12:00ч)
[2] https://arsimi.gov.al/ (последно 08.03.2019-16:00ч)
[3] Кюлджиева, М. Дидактика на физиката за средното училище, Шумен (1997)
[4] Манев, С., С. Томова, А. Тафрова, М. Гайдарова, К. Тютюлков, К. Йотовска, Р. 
Петков. Задачи и упражнения за 5-8 клас по природни науки. Усвояване на ключови 
компетентности. Азбуки, Просвета, София (2011)
[5] https://www.researchgate.net/publication/261099547_SI_TA_MESOJME_SOT_
FIZIKEN (последно 01.03.2019 - 12:00 ч)
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ВДЪХНОВЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ИЗУЧАВАТ STEM 
ЧРЕЗ ИНТЕГРАЛНИТЕ ПОДХОДИ НА ПРОЕКТА SCIENTIX 

И КУРСОВЕТЕ НА EUN

Цеца Христова, НПГ по КТС гр. Правец

Проектът SCIENTIX 3 (http://scientix.eu/) е един от 100-те най-добри научни 
проекти. Той се управлява от EUN от името на ГД “Научни изследвания” на 
Европейската комисия и се финансира от най-голямата програма на ЕС за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Той има за цел разпространение и 
споделяне на постигнатия напредък, ноу-хау и най-добри практики в областта на 
науката и образованието.

В обучението по физика систематизацията на знанията се явява необходимо 
условие за формиране на задълбочени и трайни знания. За систематизацията на 
знанията голямо значение има интегралния подход. Терминът „интегрален” 
означава цялостен, целокупен, единен, а под „интегрирам” се разбира обединяване 
в едно цяло на отделни части, елементи,компоненти. Интегралният подход се 
разглежда като разновидност на системния, при което акцентът пада върху 
обединяването. Според П.Николов (1985) интегралният подход е „Средство за 
осъществяване на системност в целите, съдържанието и организацията на 
образователния процес с оглед синтезирането и обобщаването на знанията.” 
Авторът разглежда три равнища на синтез: методологическо, междупредметно и 
вътрешнопредметно. Интегралната концепция разглежда света като цялостна 
система и представлява нов, комплексен подход към обучението, различен от тези, 
към които сме привикнали. В рамките на интегралната методика се изучават не 
отделни теми, а широкото им проявление, позволяващо да се намери връзка между 
различните явления и да се обхване с поглед общата картина.

Светът, в който живеем е една удивителна по своята сложност система, в която 
всички части са взаимосвързани и зависят една от друга. Възможности за 
разширяване на кръгозора на учениците и вдъхновяването им да изучават природни 
науки предлагат редица проекти, качени в платформата на проекта SCIENTIX. По 
време на участието ни в проекта „InGenius“ като пилотно училище имахме 
възможност да решаваме различни проблеми, свързани с организацията на 
производствения процес на тежкотоварен камион, като идеята беше разработена 
от екип на “Volvo” и ние я адаптирахме за нашето училище. Учениците имаха 
възможност да тестват учебни игри с движение на тежкотоварен камион в среда с 
различни препятствия, да играят футболна игра в която трябваше да преценяват 
различни ситуации, за които се изискваха познания по математика, физика, 
биология, медицина и дори статистика, решавахме инженерени проблеми, 
свързани с уличното осветление, правихме видеоконферентни връзки с 
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астрофизици и геофизици, което впечатли учениците с връзката между STEM 
предметите в една реална ситуация.

Голяма роля за насърчаване на учениците да учат физика оказаха използването на 
виртуалните и отдалечени лаборатории, както и екскурзиите до Политехническия 
музей в София и други научни музеи и научни лабораториите на БАН, както и до 
астрономическите  обсерватории. Организирахме виртуална разходка в ЦЕРН. 
Участваме в олимпиади по физика и астрономия и конкурси на национално и 
международно ниво като“ Одисей“, „Науката точно за момичета“ „Xperimania”, 
Хвани звезда“, „U4Energy”, състезанията по проекта „InGenius”и “GoLab” и 
експерименти като“ Опит на Ератостен“ и “Sun rise“. В състезанията на проектите 
„Науката точно за момичета“ „Xperimania” се включиха много момичета с правене 
на научни фотографии или проучване на ролята на жените в науката, репортажи с 
жени, занимаващи се с наука и правене на постери. Техите изяви са качени в 
страниците на съответните проекти. Редовно използваме ресурсите на проекта Go 
Lab/Next Lab, където има качени много уроци с използването на изследователски 
подходи, симулации и междупредметни връзки. 

В продължение на две години участвахме в проект международния проект “COM-
PASS”, които обединяваше изпозването на интегрални подходи за обучение по 
STEM предметите чрез използване на динамичения софтуер – HTML 5, FLASH, 
JAVA SCRIPT и JSX GRAPH в мудъл уроците, които тестваха повече от 200 
ученика от нашето училище и около 50 учители от цялата страна. 

Проектът STEM Alliance започна през 2015г. като продължение на inGenious 
проекта (2011-2014) и обединява образованието в областта на STEM (наука, 
технологии, инженерство и математика) индустрията и министерствата на 
образованието. Подробности за проекта и различните инициативи могат да се 
видят на неговата страница: http://www.stemalliance.eu/campaigns. Кампании на 
STEM Alliance са: STEM Discovery Week, STEM Ahead и Diversity in STEM. 
Инициативи на STEM Alliance са: STEM Professionals Go Back To School и Тeacher 
Discovery Placement

Ние участваме в кампаниите и инициативите на проекта, като досега имаме 
няколко награди с пътуване до Брюксел и съпътстващо обучение към Future Class-
room Lab. Миналата година бяхме наградени за участие в STEM Discovery Week 
2018. Подробности може да се видят в сайта на училището: https://uktc-bg.com/
stem-discovery-week/   

Една от международните инициативи, в които се включихме по време на STEM 
Discovery Week 2018 беше Compass project competition: Фиг. 1 и Фиг. 2

През есента на 2018 г, отново се включихме в кампанията на проекта STEM Alli-
ance, която беше под наслов: „Diversity in STEM“. Организирани бяха различни 
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инициативи като изучаване на черните дупки с презентации, филм и kahoot тест, 
проучване на изследванията в Церн, посещение на Сименс, обучение на Pyton и 
презентации на разработките на клуба по роботика както пред наши ученици, така 
и пред ученици от други училища. Една от интересните инициативи беше свързана 
с екологията, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. 
Това беше лекция, съчетана с изследвания на учениците за замърсяването на 
околната среда и различните национални и международни инициативи и решения 
на проблема. Мероприятието беше под надслов: „Да спасим планетата за децата на 
нашите деца“. Предварителната подготовка се състоеше в проучваане на знанията 
на учениците с малък въпросник. Използвани бяха изследователски и интегрални 
подходи, като започнахме с гледане на филма: “12 годишно момиче накара света да 
млъкне за 6 минути“. Учениците се включиха в дискусията, като отговаряха на 
въпросите:  
►Чували ли сте понятието „парников ефект“?
► Във връзка с коя планета се въвежда за първи път понятието „парников ефект“?
► Защо планетата Венера е по-топла от Меркурий, въпреки, че е по-далече от 
Слънцета?
►Какви са последиците за околната среда?

Учениците, разделени на групи и търсят информация, която представят като 
презентация пред съучениците си.
Възможни въпроси и насочващи линкове:
Да се търси информация какво е парников ефект и кои са парниковите газове. 
Използване на изследователски подход за изследване на стуктурата на атмосферата:
►http://www.kcvs.ca/site/projects/climate_files/atmosphere/atmosphere.swf
Изследване на парниковите газове: 
►http://www.kcvs.ca/site/projects/common_files/IR_Spectrum/IR_spec5.swf
Проучване на източниците на парниковите газове:
► https://cre.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/487/2015/10/2.jpg
Търсене на информация кои източници на енергия са конвенционални, кои са 
възобновяеми какво е енергийна ефективност?
►http://ceca-scientix.blogspot.com/2012/05/blog-post_30.html
►http://files.eun.org/scientix/resources/TranslationOnDemand/SHELL-inGe-

260 ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

XLVII  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Фиг.1 Compass project competition web page                       Фиг.2 Compass project competition                                       



nious-IAAE_BG.pdf
Изследване на въглеродния отпечатък:
► https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
Мероприятието завърши с kahoot тест.

Този урок е част от мои предишни разработки по проекта „You4Energy”, къдто бях 
национален победител и уроци, разработвани от мен по време на обученията на 
European Schoolnet Academy, в които се използват изследователски и интегрални 
подходи. Подобен урок е качен в LDesigner:
► https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=/personal/Tsetsa/designs/
fid/540852603a5fc2479f281f8d96204ee70d36404595c0255c92a5fd2eae23b421
Интересен е и урокът за изследване на слънчевата активност и слънчевите петна, 
където децата сами достигат до различни изводи за строежа на Слънчевата 
система, разработен към проекта Global Excursion: http://vishub.org/excursions/522

Интегралният подход  и новите образователните технологии и иновативните 
форми, методи и средства на обучение като уебинари, виртуални и отдалечени 
лаборатории, мудъл курсовете в сме използвали в проектите като Space Awareness, 
Spice, Items, Go Lab, Inspiring Science Education, InGenius, Next lab, I-link, Space 
awaerenss, EDU arctic. Много полезни са безплатните онлайн курсове на EUN 
Academy и обученията към Future Classroom Lab, както и кампаниите на проекта 
STEM ALLIANCE и др. проекти, качени в платформата на проекта Scientix. Те 
вдъхновяват учениците да узучават STEM и да бъдат гаранция за едно добро 
обществено развитие.

Използвана литература:
[1] E. Gerard, À. Gras-Velázquez: Scientix: The new Internet – based community for 
science education in, EUN Partnership AISBL (BELGIUM)
[2] Николов, П. Интегралният подход в педагогическия процес. – “Народна 
просвета”, С., 1985.
[3] http://www.golabz.eu
[4]. http://compasspro.eu/
[5] http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses
[6] http://moodle.scientix.eu/ 
[7] http://bit.ly/2H5tUQO
[8] http://vishub.org/excursions/522
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„НАУКАТА В РОМАНА ФРАНКЕНЩАЙН“- БИНАРЕН 
УРОК ПО ФИЗИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕСЕТИ КЛАС

Юлиана Белчева, СУ ”Св. Патриарх Евтимий”,  Пловдив, 
iubelle@abv.bg

Георги Иванов, ПУ ”Паисий Хилендарски”, Пловдив, dikg2002@abv.bg
Теменужка Йовчева, ПУ ”Паисий Хилендарски”, Пловдив, 

yovchevat@gmail.com 

Обучението по физика и астрономия допринася за развитието на подрастващите, 
като ги подпомага да се справят с предизвикателствата, които им поднася 
заобикалящият ги динамичен живот. За да бъде интересно и ефективно обучението, 
те трябва  да бъдат ангажирани в учебния процес.
Обучението по учебния предмет физика и астрономия предполага възможности за 
междупредметни връзки с други учебни предмети като химия и опазване на 
околната среда, биология и здравно образование, информационни технологии, 
география и икономика, музика, изобразително изкуство, английски език.
В педагогическата литература междупредметните връзки се определят като: 
условие, повишаващо ролята на обучението за формиране на научен светоглед [1]; 
дидактическо условие за формиране на познавателни интереси на учениците, за 
развитие на мисленето им и на творческите им способности; отражение на 
взаимовръзките между всички основни елементи на цялостната система от 
знанията за природата, обществото и човека и др.
Изследванията показват, че междупредметните връзки влияят позитивно върху 
познавателната мотивация на учениците [2, 3]. Ето защо в своята педагогическа 
практика използваме интердисциплинарните уроци, които осъществяваме всяка 
учебна година, като ефективно средство за реализиране на междупредметни 
връзки с цел не само да се обогатява системата от светогледни знания на учениците, 
а и да се повишава мотивацията им за учене.
Разработването и провеждането на интердисциплинарни занятия се извършва в 
екип от колеги от други учебни предмети в класна и извънкласна форма на 
организация на обучението [4].

Интердисциплинарният урок “Науката в романа Франкенщайн” се проведе през 
м. ноември 2018 г. в залата на СУ ”Свети Патриарх Евтимий” гр. Пловдив. В него 
участваха ученици от паралелка природоматематически профил в десети клас с 
интензивно изучаване на английски език. Урокът интегрира знания и умения по 
физика, английски език и информационни технологии. Приключили с изучаването 
на раздел ”Електростатика”, учeниците бяха разделени на групи в следните 
направления:

► Експерименти по физика, свързани с наелектризирането на телата; 
► Опити на Луиджи Галвани;
► Алесандро Волта и създаването на батерията;
► Експерименти на Джовани Алдини;

262 ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

XLVII  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА



►Биографията на Мери Уолстонкрафт Шели;
► Историята на създаването на романа “Франкенщайн”;
► Романът “Франкенщайн”;
►Д-р Франкенщайн и творението му;
►Философията на романа “Франкенщайн”.

Подготовката на съвместния урок с учениците започна през месец октомври и 
продължи до края на месец ноември. Съвместно с колегата по английски език 
разгледахме учебните програми и учебници по физика и астрономия за десети 
клас през месец септември 2018 г. Подготвихме план на урока и представихме 
заедно идеята ни пред учениците от Xд клас – паралелка с профил биология, химия 
и английски език. След нашите разяснения те се разделиха на групи по всяка една 
от представените вече теми. Дадохме им източници на информация и насоки по 
отношение на допълнителната литература, която трябва да намерят в библиотеките 
и да я представят по интересен за тях начин пред съучениците си по време на 
съвместния урок. Поставихме срокове пред учениците, в които те трябва да 
представят събраните от тях материали на български и на английски език. 
Предложихме им да подготвят общ мултимедиен продукт, който да се използва за 
онагледяване на съвместния урок при представянето на отделните въпроси.
По време на урока учениците под ръководството на учител направиха множество 
експерименти. Те имаха за цел да покажат и да обяснят на български и на английски 
език резултатите от следните физични явления: преминаване на електрични заряди 
през газ, наелектризиране на телата, въздействие на електричните заряди, 
превръщане на електричната енергия в механична. Всички експерименти насочват 
вниманието към създаването на електрическата батерия през 1800 г. от Алесандро 
Волта, вследствие експериментите на Луиджи Галвани. Идеята на авторката на 
романа, Мери Шели, започва от експериментите с електричен ток върху хора. 
Благодарение на кратките филмчета, прожектирани по време на експериментите, 
учениците придобиха представа за епохата и научните открития. 

„Франкенщайн” е роман, написан през 1818 г. във време, когато хората вече 
усещали промените, които научно-техническият прогрес оказва върху живота им. 
Още преди 1816 г. била започнала частична механизация на производството. През 
първата половина на ХІХ век множество учени били направо като опиянени от 
електричеството и представите за неговите необятни възможности. Смятали са, че 
електрическият ток може да върши какви ли не чудеса, дори да съживява хора. 
През 1800 г. италианският физик и химик създал т.н. Волтов стълб, смятан за 
първата съвременна електрическа батерия. Тя била изградена от редуващи се 
цинкови и медни пластини, разделени с пропито със солен разтвор кече. Със 
създаването на волтовия стълб, наименуван на италианския физик Алесандро 
Волта, епохата на електричеството започва. Чрез апаратурата на Волта, която е 
почти половин метър висока, е можело да се създава напрежение до 100 волта, 
което е било напълно достатъчно, за да се предизвика движение в мускулите на 
мъртви тела на животни и хора. Учениците успяха да видят как благодарение на 
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батерия, съставена от лимони и два различни метала светва лампичка. 
Джовани Алдини е племенник на Луиджи Галвани, който провежда експерименти 
с живи хора [5]. Най-известната демонстрация на Алдини се е провела на 17 януари 
1803 г. в Лондон. Тогава физикът-шоумен използвал за експеримент трупа на 
наказания Джордж Фостър, убил жена си.

Мери Уолстонкрафт Шели (30 август 1797 – февруари 1851) е английска 
писателка, автор на разкази, драми, есета, биографии. Тя е най-известна със своя 
готически роман „Франкенщайн или новият Прометей“ (1818). Освен това тя 
редактира и насърчава работата на своя съпруг, романтичния поет и философ 
Пърси Шели. През май 1816 г. двамата тръгват към Женева заедно със сестра ѝ 
Клеър. Те планират да прекарат лятото с поета Джордж Байрон и с младия физик 
Джон Уилиам Полидори. Групата се настанява близо до Женевското езеро, като 
прекарват времето си пишейки, плавайки из езерото и говорейки до късно през 
нощта. Те прочитат колективно един сборник от разкази за привидения и в резултат 
на това решават всеки да напише собствен „разказ за призрак“, като всеки се 
стреми неговият да бъде най-смразяващ и страшен. Мери Шели отначало е 
притеснена, липсва ѝ сюжет. Една вечер след разговор, посветен на постиженията 
на електричеството, Мери затваря очи и вижда бъдещето нейно чудовище. Така 
започва приключението, завършило след около година с написването на 
„Франкенщайн“.  Романът разказва историята на младия швейцарец Виктор 
Франкенщайн, който изкуствено създава човешко същество в известния тогава 
университет Инголщат. Написан е под формата на писма, в които е разказана 
историята. На 17 години Виктор пътува до Инголщад (Германия), за да учи 
природни науки в тамошния университет. В процеса на работата разбулва тайната 
за това как да вдъхне живот на мъртва материя. Развълнуван от това свое откритие, 
той решава да създаде човешко същество.В продължение на месеци събира части 
от мъртви тела и се посвещава изцяло на задачата си. Виктор подхожда небрежно 
при сглобяването на творението си и след като го съживява бива отвратен от него- 
толкова грозно и страховито е то. Ужасен, той побягва от лабораторията си. 
Мъжкото чудовище първоначално не е нито лошо, нито добро, а по-скоро наивно. 
Въпреки доброжелателните и приятелските си опити за сближаване с хората, то не 
сполучва и се натъква многократно на враждебното им отношение. Разочарованието, 
тъгата и самосъжалението не намират почва и се превръщат в омраза и ярост към 
сътворителя. То разбира, че най-големият проблем на съществуването му е 
самотата. Затова започва да търси сътворителя си, за да може той да направи второ 
същество, една жена. То се надява, че от също толкова грозно същество като него, 
може да получи любов и привързаност. Тъй като докторът отказва, Чудовището 
решава да отмъсти на създателя си, но все пак не иска да го убие, а да му причини 
толкова много болка, колкото то самото е преживяло. Ключов момент във 
„Франкенщайн“ е срещата на чудовището със създателя  му в Алпите. Личностната 
криза, в която то се намира, е предизвикана от неизяснеността на произхода му и 
контрастиращите различия с другите хора. През целия роман съществото така и не 
получава собствено име. То бива отхвърлено от обществото, защото външният му 
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вид всява страх и ужас. Но дълбоко в себе си то е едно безпомощно и отчаяно 
създание, което не отговаря на нормите на обществото и затова не бива прието. 
След серия трагични събития, Виктор Франкенщайн среща своето “чудовище” в 
ледените пустини на Арктика и осъзнава катастрофалния размер на деянието си. 
Възторгът му се превръща в отвращение и той започва да упреква себе си. Чрез 
опита да избяга от отговорност за действията си, той става виновен. Измършавял 
и тежко болен Виктор умира на кораба Уолтън. На следващата нощ чудовището 
идва на борда и намира своя създател мъртъв. Изпада в дълбоко угризение за 
своите лоши дела и себеомраза, след което се връща на леда и намира смъртта си 
в огъня на една клада.

Положителните емоции и възможността за личностна изява на учениците са 
катализатор за взаимодействие между колегите-иноватори и учениците с интереси 
към природните науки. Това е начинът да привлечем децата към бъдеща реализация 
в тази посока. Смятам, че реализираният съвместен открит урок по английски език 
и физика и астрономия е една добра педагогическа практика и е нагледен пример 
за прилагане на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността (2014 – 2020) за развитие на базова, функционална и 
мултифункционална грамотност на учениците. Център за развитие на личността и 
на общността се явява училището. То развива добрите начала у човека и 
позитивното у него. В него се утвърждават ценностите на съвременната 
цивилизация. Училището е среда, която осигурява възможности за лична, социална 
и професионална реализация на подрастващите. Училищната институция 
допринася за постигането на устойчив обществен и икономически просперитет 
при утвърждаване на демократичните ценности в българското общество. 
Образованието се явява ценност за цялото общество, но в същото време, то е и 
негова грижа.
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