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Сътрудничество между CERN и образователната 

система в България 
✓ 13 Български учителски програми за учители преподаващи физика, а в последните 4

години и химия

✓ 1 програма за директори на МГ и ПМГ

✓ 6 програми за учители инженери и IT

✓ Програма – “От Галилей до ЦЕРН” - над 4200 ученици на визити в ЦЕРН

✓ Видеоконферентни връзки с CERN

✓ Виртуални визити

✓ TEDxCERN 2016

✓ Международни мастеркласове.

✓ Превод на материали от CERN

✓ Изложба в БАН - София

✓ 2 Регионални Научно – практични конференции”ЦЕРН за науката и обществото”

✓ Фестивал”Науката чрез изкуство”

✓ Национални конференции с международно участие”Европа територия на знаниетоI”

✓ Изложба “Усещане за Вселена”

✓ Майсторски клас SciArt на Фестивал на науката 2017

✓ Майсторски класове на ЦЕРН

✓ Българска стажантска програма и много други



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

12 – 18.10.2008г 19 – 25.07.2009г



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

02 - 08.05. 2010г. 24 – 30.07. 2011г



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

16 – 22.09.2012г. 21- 27.07.2013 г.



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

27.07. – 02.08.2014 26.07. – 01.08.2015



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

24.07. – 30.07.2016
23.07. – 29.07.2017



Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година

22.07. – 28.07.2018г. 21.07. – 27.07.2019г.



02.10. – 08.10.2022 г.

Български учителски програми по физика и 

природни науки 2008 – 2022 година



Български учителски инженерни програми 

2014 – 2019 година

2014 г.



Български учителски инженерни програми 

2014 – 2022 година

2015г. 2016г.



Български учителски инженерни програми 

2014 – 2022 година

2017 2018



Български учителски инженерни програми 

2014 – 2022 година

2019 2022



Виртуално обучение

2021



Българска програма за директори

на МГ и ПМГ



Каква е целта на обучението ?

 ВЪЗБУЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ КЪМ МОДЕРНАТА НАУКА И 

ОБУЧЕНИЕ

• Мотивирането им за по-задълбочено изучаване и преподаване на физиката, химията, информатиката и 

инженерните дисциплини;

• Подпомагане  творческото разбиране  и претворяване (развитие) на света ;

• Повишаване на научната и технологична култура

 ВЪЗПИТАВАНЕ  НА  СТРЕМЕЖ  ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НЕИЗВЕСТНОТО И УСЕТ КЪМ ОТКРИВАТЕЛСТВО

• Мотивиране на учениците да учат физика и природни науки, информатика и технически дисциплини в 

университетите и да избират  професията на изследователи , а на учителите  да развиват  непрекъснато 

квалификацията си 

• Подготовка на бъдещото поколение физици, химици, инженери – изследователи и учители



➢ Изложби за ЦЕРН и учителската програма - 105

➢ Презентации на учителите пред колективите и учениците им 

➢ Участие с тематиката на ЦЕРН в националните

конкурси за Интернет уроци – “Физиката в моите очи” и 

“Ловци на небесни съкровища” и всяка конференция по физика

➢ Клубове “Приятели на ЦЕРН” 

➢ Изработване на постери, брошури и рисунки

➢ Подготвяне на научен театър за Научно – практическата конференция “ЦЕРН за науката и обществото” 

➢ Изработване на кръстословици 

➢ Подготовка за викторини, състезания и училищни конференции

➢ Изработване на модели и макети

➢ Посещения на  ученици в ЦЕРН

➢ Научно – практически конференции “ЦЕРН за науката и обществото” 

➢ Комуникация на науката и технологиите и връзки с обществеността и медиите на тема ЦЕРН и 

българското участие

➢ Участие с макети в националното състезание „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Дейности след учителските програми
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Образователната институция се 

намира в: 

Град с повече от 100 000 

жители

Град с по-малко от 100 000 

жители
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жители
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25%

75%

Участвали ли сте в обучение по 

тема близка на темата на 

настоящото обучение

Да

Не
70%

30%

Подобри ли се Вашето разбиране за 

необходимостта от овладяване и развиване на нови 

компетентности у учениците в резултат на 

политиката за „правене” на наука в ЦЕРН ?

Да напълно

Да

85%

15%

Смятате ли, че участието Ви в обучението 

допринася за повишаване на 

професионалната Ви квалификация? 

Да, напълно

Да 65%

35%

Смятате ли, че придобитите 

знания, умения и отношения са 

приложими в работата Ви?

Ще ги прилагам в моята 

работа

Ще преценя какво бих 

могъл/а да прилагам в 

работата си



85%

15%

В хода на обучението Вие и Вашите 

колеги участвахте в редица дейности. 

Одобрявате ли този начин на работа?

Да, напълно

Да

0%

100%

Качеството на работата на 

обучителите - преподаване, използване 

на разнообразни във форми и др. 

много добро

отлично

100%

0%

Качество на материалите за 

обучението-достъпност, 

полезност, актуалност и др.

отлично

много добро
60%

40%

Смятате ли да използвате 

информацията от това обучение в 

пряката си  работата? 

Да, изцяло

Да



100%

0%

Това обучение не ми беше 

необходимо. Не научих нови неща

Нъпълно несъгласен

Несъгласен

45%

40%

15%

Мислите ли, че разбирате същността на 

представените по време на обучението подходи и 

техники по отношение на практическата 

приложимост на знанията получени в ЦЕРН?

Да, напълно

Да

Не съм сигурен/а. Нужно ми 

да науча повече



Дейности след учителските програми

В класната стая



Клубове приятели на ЦЕРН по проект Успех 

и Твоят час



Имало едно време........... в 4 клас



В света на елементарните частици



Проект Твоят час

УЧЕНИЦИ ОТ ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН 
ЗЛАТАРОВ" - БОТЕВГРАД ПРЕДСТАВИХА -

ЦЕРН!!

Представяне на разработки по темата „В сърцето на науката 
– ЦЕРН” по проекта на МОН „Твоят час”, представиха 11 
ученици от 11-те класове от клуб „В света на новите 
технологии и бизнеса” в ППМГ”Акад.проф.д-р Асен 
Златаров”- гр.Ботевград.

 Обща и административна информация за ЦЕРН.

 Стандартен модел. 

 Устройството и действие на Големият адронен колайдер в 
ЦЕРН – LHC чрез интересни факти и клипове.

 CMS, детектора с най-голямо българско участие в 
изграждането и дейността му. 

 Дейност на вторият важен детектор – ATLAS

 Компютърната мрежа в ЦЕРН и обработката на огромните 
данни от събития в детекторите. 

 Последните разработени иновативни технологии на ЦЕРН в 
областта на медицинската диагностика и адронна терапия-
PET, новото оръжие срещу раковите и туморни заболявания.

 Постерна сесия и изложба за устройството и дейността на 
ЦЕРН, открита в края на мероприятието. 



Очи в очи с колегите



Учители обучават учители





Конференции



Публикации в медиите над 400

https://dobrichonline.com/novini/49170/priklyuchenie-vdkhnovenie-chudoto-

tsern?fbclid=IwAR2JSvWxwUtKX5AWfmWUvy_qkMmGZZP5u5kb4-

10IkMDNzo_jKT1mP6V7zc

https://dobrichonline.com/novini/49170/priklyuchenie-vdkhnovenie-chudoto-tsern?fbclid=IwAR2JSvWxwUtKX5AWfmWUvy_qkMmGZZP5u5kb4-10IkMDNzo_jKT1mP6V7zc


https://www.facebook.com/eratv.bg/videos/666758853479029/

Пресконференции

https://www.facebook.com/eratv.bg/videos/666758853479029/


Училищни изложби



Среща с български учени в училище



ГОСТУВА НИ УЧЕН ОТ ЦЕРН
На 3 юни 2019 г. в СУ „Николай Катранов“ се проведе среща с учен от ЦЕРН, Швейцария. Гост в училището беше нашата
съгражданка гл. ас. Румяна Хаджийска от Института за ядрени изследвания и ядрена енергия в БАН, която е част от екипа

български учени в ЦЕРН, експеримент CMS.
На срещата присъстваха ученици от VII В клас и VI В клас – клуб по интереси „Забавна астрономия“. Срещата бе проведена 
по инициатива на ст. учител по физика и астрономия Елена Илиева и ст. учител по информатика и ИТ Йорданка Илиева. През

2015 г. те бяха на обучителен курс в ЦЕРН.
На срещата присъстваха Соня Зхариева – бивш класен ръководител и учител по физика на Хаджийска и Христина Борисова -

заместник-директор. Учениците имаха възможност за един час да се запознаят с мисията на ЦЕРН, експеримента CMS, 
работата на българските учени и приложението на новите технологии във всички сфери на живота.

Срещата приключи с уговорката Румяна Хаджийска отново да гостува в училището и да се срещне с други наши ученици.



Виртуални визити и видеовръзки



На 15 декември 2016г. - ученици и преподаватели от 18 български 

училища на виртуална визита!



Събитие: TEDxCERN – Live streaming – ЦПЛР-НАОП”Николай Коперник”

Дата:  5.11.2016, 14:30–19:30ч.

Вход свободен



ВИРТУАЛНА ВИЗИТА НА АНТИМОВЦИ В ЦЕРН

Събитието бе подарък от учените в ЦЕРН и 

Европейската асоциация за популяризирането на физиката 

на елементарните частици IPPOG за участието на ученици 

от СУ „Антим I” в Международния конкурс „Particles4u” и 

класирането им на финалния етап. 



15 ноември 2018 г. Ден на световните данни за LHC – World Wide Data

Day 2018
Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница и  СУ“ Николай Катранов“ – гр. Свищов бяха част от W2D2- 18.

24-часов период от 0.00 ч до 24.00 ч в полунощ, в който ученици от 19 страни по света анализираха реални данни от Large
Hadron Collider и след това споделиха своите резултати чрез продължителна видеоконферентна връзка с модераторите

физици-учени по света.

https://quarknet.org/content/w2d2-videoconferences-2018?fbclid=IwAR3VKTP0jh-tPEr1XsXnR1Yn3xbfXs0wQ_Vwr7cDtGfPG-Ugm2Ku3AY96ZI

https://quarknet.org/content/w2d2-videoconferences-2018?fbclid=IwAR3VKTP0jh-tPEr1XsXnR1Yn3xbfXs0wQ_Vwr7cDtGfPG-Ugm2Ku3AY96ZI


Ученици от 11 б клас ни „отведоха” в ЦЕРН

Началото на всяка екскурзията бе дадено от туроператора Ивана Бобекова, която приветства „пътниците”. Екскурзоводът Милица 
Тильовска запозна „туристите” с по-големите забележителности на държавите, през които минава пътят до ЦЕРН. Част от тези 
забележителности бяха Плитвишките езера в Хърватия, също така и едни от най-красивите градове в Европа – Рим и Венеция в 
Италия. След дългия, изтощителен път, най-накрая автобусът достигна до Женева, града, в който се намира крайната цел –
Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/. Любознателните туристи бяха посрещнати от Мария Недева, който 
разказа за района на лабораторията, общежитията и начина на живот на работещите там. За следващата спирка, а именно 
посетителският  център „Глобус на науката и иновациите”, в който са показани изследванията, провеждани в ЦЕРН, ни каза повече
Йоана Ботева. Цветомир Михлюзов заведе „посетителите” под земята, където се намират ускорителите и детекторите където се 
провеждат експериментите, свързани с елементарните частици. Работата на детекторите ALICE и LHCb бе представена от Жана 
Загарьова. С Големия Адронен Колайдер (LHC) ни запознаха Катя Шаркова и Нелина Петришка. Благодарение на видеото, 
съпроводено с интересните разкази на екипа, което бе изготвено от тях, учениците почувстваха атмосферата на ЦЕРН. След като 
изязоха от лабораторията, екскурзоводът Ивана разведе „туристите” из красотите на Женева. В края на екскурзията, г-жа Радка 
Семова разказа за своето преживяване в лабораторията, което стана лятото на миналата година, и показа снимки от него. Шофьорът 
на автобуса, Теодор Куртев, ни показа интересни сувенири, които г-жа Семова бе донесла от своето посещение. 

Йоана Ботева

Виртуална екскурзия до ЦЕРН



Състезание по физика и астрономия на тема

"Светът на ЦЕРН" с ученици от десети клас в ПГ

„Акад. С. П. Корольов“ - Дупница 



В навечерието на патронния празник на ПГ „Христо Ботев“ – 2 юни, и на 

годишнината от официалното приемане на България като страна-член на 

ЦЕРН – 11 юни, бе проведен първият училищен мастерклас „Магията на 

ЦЕРН“. Участие взеха ученици от 10 б и 10 в клас под ръководството на 

тяхната учителка по физика и астрономия г-жа Силвия Боянова.

Гости на събитието бяха г-жа Геновева Ризова и учители от училището.

Програмата на урока бе следната:

Първа част – 5 презентации, изготвени с различен софтуер

1. Презентация на тема „Чудните полета и малките частици“, създадена с 

Powtoon.com и представена от Ивета Томева и Валери Хаздай от 10 в клас

2. Презентация на тема „Ускорители на частици“, представена от Калина 

Гергинова и Надежда Георгиева от 10 в клас чрез сайта „Физика в 

училище“- http://www.atom-kosmos.com

3. Презентация на тема „ЦЕРН и LHC“, създадена с Prezi.com и представена

от Йоана Георгиева и Валерия Попева от 10 б клас; 

4. Презентация на тема „CMS и Хигс бозонът“, създадена с Ludus.one и 

представена от Елена Милинова от 10 в клас

5. Презентация на тема „Технологии и иновации от ЦЕРН в медицината“, 

създадена с MS Sway и представена от Класимира Кастелова и Ивана 

Генина от 10 б клас. 

Втора част – викторина „Магията на ЦЕРН“

Викторината бе създадена чрез http://equizshow.com, В нея бяха включени 4 

групи (CERN, LHC, CMS, Higs boson) с по 5 въпроса, като всеки от 

въпросите бе оценяван с по 100, 200, 300, 400 или 500 точки. 

В края на урока всички участници бяха наградени с грамоти.

Един по-различен урок

https://l.facebook.com/l.php?u=http://Powtoon.com/&h=AT3M8hgwYhntHU9uz5qlw9QyNZJWjeZnat6tUXR4WoDGk35Lxn472U6TuDNxByN-CRseVpmqT6qa7FDRKMqyqBnKm2Gpw8Je6hBQ6ugaNPzealhBLtiY2ACxzeQgxb3tmxAuFnZ7mw
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.atom-kosmos.com/&h=AT1-DgXrrElSI1a6ZUrnCehWtLT-yGiWS831t3exBI1dCPbW3BLeYfPGNBE4DPMI0HQnHVD8ZlPJ_T8l_mv3Rr-K6c4YKpBv52XkNHD1f2Mcev3Xgledq3T8Br7S7YPcyavIZ4KTzA
https://l.facebook.com/l.php?u=http://Prezi.com/&h=AT16DN0wJhr7KizAns1FprJBPo3lE19eHQ_2LNYewUlKNOu6uLiRfDAKs2dcHQBLPA1tC9jHcpb4NNYPB9rVyiusUb6LrY5N_x1qiUX6caIuVt0-CkpFW0eNWLNUYuyScrDLVBv-fQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http://equizshow.com/&h=AT0T1K_LALwjjDKTZBj6rnLY7kKp3JabDr8DGOS8ocK5iVSYp-aDOraeevzfmq6pUSLiL08RBZ4LuTpYo7LyNg_WiSy-uox2b65WDOER-BN4MwjUV8iBZjXLE-e-_SPHhFgaIfwVdw


Един нетрадиционен  урок – викторина

Професионална гимназия по телекомуникации София
Отборите на лептони, мезони, барони 
направиха днес един нетрадиционен  урок -
викторина.

Според теорията на Големия взрив в началото 

материята и антиматерията са били в равни 
количества. Ако това е така, защо доминира 
материята? Физиците от ЦЕРН са уловили 
антиматерия. Екип от ALPHA е успял да съхрани 
антиводород за 1000 секунди.

На тези и други въпроси, потърсиха отговор трите 
отбора.



Урок по природни науки в СУ по ХНИ



Issue No. 21-22/2010 - Monday 24 May 2010

150 Bulgarian students visit CERN

Between 27 March and 8 April 2010, 150 Bulgarian 

students from the Astronomical Observatory in Varna 

visited CERN as part of the “From Galileo to CERN” 

programme. 

Първи ученически визити в ЦЕРН –

29.03 – 08.04.2010г.

http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2010/21/?ln=en


Ученици и учители на визити в ЦЕРН



Научнопрактически конференции

”ЦЕРН за науката и обществото”





Честване 60 годишният юбилей на ЦЕРН в България





Уъркшоп на 12 май 2018 г. от 

програма Art@CMS на ЦЕРН

Art @ CMS е иновативна програма, създадена в сътрудничество между 

учените в ЦЕРН, творци, учители по изкуства и природни науки.



20 години от приемането на 
България за пълноправен член на 

Европейската лаборатория по
физика на елементарните частици

(CERN)



Ало Космос – 13 септември

София Тех парк

Програма:

13:50 – 13:55 – Добре дошли в CERN

13:55 – 14:05 – Въведение в CERN инж.Зорница Захариева

14:05 – 14:15 – Визита на CCC (CERN Control Centre) и представяне на the 

Head of CERN Accelerators Operation - Rende Steerenberg

14:15 – 14:30 – Визита на LEIR (Low Energy Ion Ring) ускорителя - д-р Иван 

Глушков

14:30 – 15:00 – Визита на CMS (Compact Muon Solenoid) детектора- д-р 

Георги Анчев - CMS каверната и Пейчо Пейчев - на повърхността)

15:00 – 15:20 – Сесия въпроси и отговори с българи, работещи в ЦЕРН 
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Международен майсторски клас на ЦЕРН в България с данни 

на CMS

Организатори от българска страна: София Тех Парк, НАОП “Н. Коперник”- Варна, ИЯИЯЕ-БАН, СУ “Св. Кл. 

Охридски”, НПО-ОСОС, ПУ “Паисий Хилендарски”



ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН

26.03.2018г.



За Независими Masterclass :. To simplify handling of these requests, we have created a form http://cern.ch/go/c6ml (via IMC 

webpage: http://cern.ch/go/jWp6).

http://cern.ch/go/c6ml
http://cern.ch/go/jWp6


IMC - International Masterclasses - 60 държави, над 225 института, 6 експеримента: ALICE, ATLAS, CMS, 

LHCb, MINERvA, BELLE II

● Провеждат се от 2011 година

● България участва през:

○ 2018 - само в София, 66 ученика от цялата страна.

○ 2019 - Варна, Дупница, Козлодуй, Смолян, София. Над 150 ученика от цялата страна

○ 2020 - Перник (на място), Варна и Свищов (онлайн).

■ Планираните класове в София и Пловдив не се реализираха заради причини, 

свързани с Covid 19.

○ 2019 - Варна, Дупница, Козлодуй, Смолян, София. Над 150 ученика от цялата страна

○ 2021 - Пловдив, Русе, Варна, София - изцяло онлайн

■ На линка към събитието се пазят всички материали както и записи от 

теоретичните и практическите лекции

○ 2022 - Димитровград, Плевен, София, Варна - онлайн

■ + Заключително “Мастерклас парти” в София Тех Парк - 2 издания 

● Забавни експерименти в Техномаджикленд и посещение на Петаскейл 

суперкомпютър
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Международен майсторски клас на ЦЕРН в България с данни на CMS

https://physicsmasterclasses.org/
https://indico.cern.ch/event/1119735/timetable/?view=standard
https://indico.cern.ch/event/1119735/timetable/?view=standard
https://technomagicland.com/
https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/


http://opendata.cern.ch/

Портал на ЦЕРН за данни с отворен достъп

● Екперименти - CMS, ATLAS, 

ALICE, LHCb, OPERA, PHENIX;

● Видове данни:

○ От колизии;

○ Симулирани (Монте 

Карло данни);

○ Производни данни;

● Ралзични файлови формати;

● Предназначение:

○ Datascience

○ Образование

○ Открити уроци 

(Masterclasses)

○ Преподаване

○ ...

● Документация

● Софтуер

● Инструкции за инсталация

Възможност за анализ на данни с различна сложност, в 

зависимост от конкретния случай.
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http://opendata.cern.ch/
https://cms.cern/
https://atlas.cern/
https://home.cern/science/experiments/alice
https://home.cern/science/experiments/lhcb
https://home.cern/tags/opera
https://www.phenix.bnl.gov/


● Устройство на детекторния комплекс CMS и методология на

упражнението;

● Самостоятелна работа на учениците, с помощта на ментори и

техните учители - анализ на експериментални данни от CMS,

реконструиране на събития и идентифициране на частиците

W+-, Z и H бозони, посредством техните разпади на мюони,

електрони и фотони;

● Дискусия на получените резултати с модератори от ЦЕРН и

участниците от други страни

○ Забавна викторина

Форма на провеждане на международните майсторски класове

● Уводни лекции – елементи от теория на елементарните частици и разпадите, които ще се изучават по

време на практическото упражнение;
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● Идентифициране на реконструирани обекти (частици);

● Прилагане на закони за запазване - в частност: на

електрическия заряд и на импулса;

● Построяване на хипотеза за естеството на частицата-майка и

наблюдавания канал на разпад;

● Определяне на масата на евентуалната частица-майка;

● Статистическа обработка на получените резултати и дискусия.

Възстановени трекове (в жълто) на заредени

частици в тракера. (Детекторните слоевете от

тракера са скрити).

Два фотона (със зелено) в ECAL

(електромагнитен kалориметър на експеримента

CMS).

Реконстурирани попадения (светло синьо) в HCAL

(адронен калориметър на експеримента CMS)



Елементи от:

● Математика - пресмятане на маса на частиците;

● Физика - анализ на процеси на разпадане на Хигс, W и Z бозони, запознаване със стандартния

модел на елементарните частици, запознаване с устройството на CMS и предназначението на

отделните детекторни системи;

● Логика - частична реконструкция на събития и отхвърляне на фонови такива;

● Статистика - обработка на голям обем от данни и статистическа оценка на получените резултати;

● Информационни технологии - работа с онлайн програмата, визуализираща анализираните събития,

работа с електронни изчислителни таблици;

● Работа е екип - учениците работят разделени на малки групи, които допринасят за цялостния

резултат, както на регионално, така и на международно ниво на упражнението;

● Защита на теза - учениците трябва да обяснят получените резултати;

● Чужд език - дискусията с ЦЕРН и останалите участници се води на английски език и в нея участват

само ученици и модератори. Учителите само слушат;

● Глобална насоченост на съвременната наука - учениците работят с истински данни от проведените

наскоро експерименти и в края на деня се провежда международна научна дискусия;

● Разрешаване на проблеми - самостоятелно справяне с внезапно възникнали ситуации.

Какво включват практическите упражнения
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Втори международен 

образователен форум –

Варна,

7 – 9 септември 2022 г



 Под патронажа на министъра на образованието и науката 

 Участници : заместник министър на образованието, депутат, експерти от 
министерството на образованието и науката, представители на образователният офис в 
ЦЕРН, на ИЯИЯЕ, представители на университети и изследователски лаборатории и  
200 учители

 Основната цел – обмяна на опит и знания в областта на природните науки.

 Предоставяне на възможността за учители,лектори, учени и изследователи да обменят 
идеи и да намерят партньори за бъдеща съвместна работа.

 Представяне на доклади и предстаавяне на добри практики.

 Дискусии и дебати в следните направления: 

- Интердисциплинарни връзки – представяне на добри педагогически практики; 

- Преподаването на природни науки и връзката средно - висше образование

 Меморандум за министерството на образованието и науката



http://www.zonaznanie.com



ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ“ЕВРОПА-
ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”, ВАРНА 05 – 07 ОКТОМВРИ 2017





Beamline for schools – cern.ch/BL4S

S’Cool LAB day - cern.ch/scool-lab

Посещение на CERN с ученици

Bulgarian High-School Student 

Internship Programme - 3 - 16 Септември 2017



Bulgarian High-School Student Internship Programme 2017



Bulgarian High-School Student 
Internship Programme - 3 - 16 Септември 2017



https://beamline-for-schools.web.cern.ch/sites/beamline-for-schools.web.cern.ch/files

https://beamline-for-schools.web.cern.ch/sites/beamline-for-schools.web.cern.ch/files


Учениците минават през разнообразни учебни 

модули за да открият своето призвание



5-те к 
умения

колаборация

комуникация

креативност
концентрация

критично 
мислене

5-те К умения на 21 век





Реалностите днес:

Днес упорито навлизане в епохата на Индустрия 4.0, т.е. 

четвъртата индустриална революция. 

Индустрия 1.0 е епоха на механизация на производството;

Индустрия 2.0 е епохата на масовото индустриално производство;

Индустрия 3.0 е епоха на автоматизацията на производството, чрез използване на компютри; 

Сега сме в период на "интернет на нещата" т.е. в епохата на Индустрия 4.0.

В епохата на Индустрия 4.0 все по-масово навлиза интернет на 

нещата, роботиката, 3D принтирането и когнитивните технологии 

базирани на изкуствен интелект.

По тази причина в епохата на Индустрия 4.0 има потенциал да се 

създадат извънредни възможности за растеж и конкурентни 

предимства на организациите.  



Ролята на хората е ключова в 

епохата на Индустрия 4.0
➢ В по-далечното и по-близкото минало, целта на обучението е 

формиране на енциклопедичност - образоваността се е измервала със 
знанията, които усвоява човек в рамките на образователния процес и 
може успешно да възпроизведе. 

➢ Днес е ясно, че образованието, в съвременната динамика на живота и 
развитието на технологиите, има смисъл, ако създава предпоставки 
обучаемите, като резултат от присъствието и усилията им в 
образователната система, да придобият способности да решават 
проблеми с различна сложност в дадена професионална сфера и в 
битието им на граждани. 

➢ Т.е. става въпрос за формиране на операционално знание, с възможност 
за широк трансфер в ситуации с различна сложност и степен на 
определеност/неопределеност.

➢ С други думи, образователният процес следва да се фокусира върху 
резултата, който следва да е система от умения за действие в различни, 
както стандартни, така и нестандартни ситуации.



Компетентностният подход - водещ 

подход в образованието
 Потребността в епохата на Индустрия 4.0 от квалифицирана, интелигентна и 

ефективна работна сила, наложи компетентностния подход като водещ 

подход в образованието.  

 Компетентностният подход трансформира целта на обучението от усвояване 

на знания, към формиране на система от знания, навици, умения и привички на 

поведение за действие в различни стандартни и нестандартни ситуации.

В такъв смисъл компетентностният подход се базира на няколко основни принципа:  

➢ практическа насоченост на обучението, с ориентация към резултати 
(формирани конкретни компетенции);

➢ структурно-логическа междупредметна свързаност в процеса на обучението 
така, че да се постигне целта – формиране на компетенции за решаване на 

различни нестандартни ситуации; 

➢ прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и 

учене, съобразени с целта за формиране на конкретни компетенции за 
успешно професионално  и гражданско поведение, с трансфер в широк 

спектър от ситуации.



Компетентностният подход - водещ 
подход в образованието

 Все пак, що е компетенция?

➢ Компетенциите могат да се определят като система от знания, 

навици, умения, нагласи и качества на личността, които се 

формират в процеса на обучението.

➢ Компетенциите се демонстрират в поведението на индивида.

➢ Компетенцията олицетворява преди всичко способността на 
индивида за трансфер, за приложение на знания и умения към нови 

ситуации в рамките на конкретна професионалната дейност и/или 

в битието си на гражданин.

➢ Индикатор за наличието на компетенция са резултатите в конкретна 

дейност при определена професионална или гражданска роля.   



Компетентностният подход - водещ 
подход в образованието

➢ Компетентностният подход предполага преосмисляне на методологическата 
основа за обучението .

➢ Компетентностният подход  предполага преход от предметноориентирано, към 

компетентностноориентирано обучение.

➢ Компетентностният подход предполага преминаване от обучение базирано върху 

концепцията за енциклопедичност на познанията, към обучение базирано върху 

концепцията за формиране на комплекс от знания, умения, нагласи и качества 

на личността, които се „ кумулират“ през целия живот и са база, предпоставка за 

пълноценна гражданска, социална и професионална реализация.

➢ Чрез компетентностния подход може да се гарантира устойчивото развитие на 

обществото.



Учим за живота-щастливи, здрави и успешни



Facebook групи



Учителските програми на ЦЕРН

 Национална учителска програма - от четири дни до една седмица. Провежда се  

на майчиния език на участниците.

High School Teachers Programme (HST) - 2-15 Юли 2023

двуседмична програма на английски език 

апликация  1 Ноември 2022 - 15 Януари 2023

The International Teacher Weeks (ITW) - 6-19 Август 2023

Programme двуседмична международна програма

апликация 1 Ноември 2022 - 15 Януари 2023



Резултати от програмите за учители и ученици

 Мотивиране на учениците да насочат вниманието и развият способностите си  по  физика, 

математика, информатика и т.н.;

 Обогатявне на училищната програма с най-новите достижения в областта на физиката, 

инженерни разработки и информационни технологии;

 Организиране в училищата – изложби, презенации, викторини, постерни сесии, клубове

‘Приятели на ЦЕРН’ и много други активи;

 Насърчаване любознателността и креативността на учениците;

 Възможност за докосване до съвременната наука, която се развива в CERN;

 Мотивиране на учениците да продължат образованието си в областта на физика, инженерни 

дисциплини, математика и информатика;

 Развиване и надграждане квалификацията на учителите;

 Изграждане на професионални мрежи между учителите участници в програмите  и между 

учители и учени.



Учебни ресурси на ЦЕРН





Учебни видеоклипове

- https://videos.cern.ch/record/2639808 - Science knows no borders

- https://videos.cern.ch/record/1950383 - CERN: 60 years

- https://videos.cern.ch/record/2020780 - CERN Overview Video

- https://videos.cern.ch/record/1951285 - CERN Overview Video 2

- https://videos.cern.ch/record/1541893 - Processing LHC Data

- https://videos.cern.ch/record/2621965 - LHC Future

- https://videos.cern.ch/record/1604210 - CERN IT in 8 minutes

- https://videos.cern.ch/record/2151975 - Picturing Particles: The evolution of event displays

- https://videos.cern.ch/record/1458883 - ATLAS Event - How ATLAS Detects Particles

- https://www.youtube.com/watch?v=S99d9BQmGB0 - An Introduction to the CMS 

Experiment at CERN

- https://videos.cern.ch/record/1483758 - Building ATLAS

- http://cds.cern.ch/record/1956724 - The long road to the LHC (2:10 hours lecture!)

- https://www.youtube.com/watch?v=V0KjXsGRvoA&t=78s

- https://www.youtube.com/watch?v=7WhRJV_bAiE&t=5s

https://videos.cern.ch/record/2639808
https://videos.cern.ch/record/1950383?fbclid=IwAR1x4cRIbEcFLEafyzuj6Z9_6key90Ck6gE0Yk22O7ZbsdqsdkF_2T3_GAw
https://videos.cern.ch/record/2020780?fbclid=IwAR1QJCK6uiWuHAv9v1ViQO42o45WhjGZWdxiLfBvp_jdETwX_aR7IFE1r0E
https://videos.cern.ch/record/1951285?fbclid=IwAR0D8mDKwm1UY1_GOXmnJqEzvnS5qleYos8a7Iioize1MEuE_k3pi2uOEN0
https://videos.cern.ch/record/1541893?fbclid=IwAR20fKY3Wwa5c32S04RJaN42s9kY7Uu-wx-D7broEQpvTAQkAPsJPzLVq0E
https://videos.cern.ch/record/2621965?fbclid=IwAR1EnpNBg67K5XcE_TdaguFyQOjs0D3A6YPe3NMOqhz_9etNT9NZYIB_fLs
https://videos.cern.ch/record/1604210?fbclid=IwAR2yVKziN9AVhmghhuhD6aARfhTZdjWzwUhRdvfVdfeE1srOlOrbDNfcZAQ
https://videos.cern.ch/record/2151975?fbclid=IwAR2q3WSoXdEsrABDuX8P2YCDW_GPuP5hLbWYGDAyQeirDtwoeIX61rAcOxQ
https://videos.cern.ch/record/1458883?fbclid=IwAR0UK1hyfTO6ISuyBhuBk2iIKruxjJUTIu4ENWdbKJTzK0hid6DZz0Io5iI
https://www.youtube.com/watch?v=S99d9BQmGB0&fbclid=IwAR3SUUJj-FxxYM_D-Yw9bP_5x0LJuWLx1fC2HZdf7L6YChDb5p0yN4VfcSQ
https://videos.cern.ch/record/1483758?fbclid=IwAR2ZuGhOzWNbaksEmQPpnVtaFGnYA0WMPFwHeY5vj2IldO0om5eM-iSTU60
https://l.facebook.com/l.php?u=http://cds.cern.ch/record/1956724?fbclid=IwAR0FoIc1ezqb_ObOpzS_9IgFAGMcnDjriJenJ8CuKPAIXKBwFVOhNCSCzFw&h=AT3Ytfwp-MgeqKLbFh1gdAg39_fzXjZfB85rcHNoZLBQf7qULd2kV3epnqJ9QzcMP_YEVKmFCYTGcsKvIjEfNNzNzXMnG6VUH7UQ4etWz6Onk1Mp2s92TZZ-7M1OCPQOHlgVRjFTiQFT5lPS6E_R8qnha5Epyrc0
https://www.youtube.com/watch?v=V0KjXsGRvoA&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7WhRJV_bAiE&t=5s


Анимации на LHC, контрол лъч, ускорението

https://cds.cern.ch/record/1750716

Анимации от CCC



Учебни видеоклипове и постери на български език

➢ https://drive.google.com/drive/folders/0B0bJMctWVycuWDl2cnIyOUE5Qkk

➢ https://www.youtube.com/watch?v=S99d9BQmGB0

➢ https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/158fa6f372975ba4?projector=1

➢ SetOfPosters_BG_HQ_22092014.pdf

➢ SetOfPosters_BG_HQmarks_22092014.pdf

➢ SetOfPosters_BG_web_22092014.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0B0bJMctWVycuWDl2cnIyOUE5Qkk
https://www.youtube.com/watch?v=S99d9BQmGB0
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/158fa6f372975ba4?projector=1
https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=12444&filename=SetOfPosters_BG_HQ_22092014.pdf&version=3
https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=12444&filename=SetOfPosters_BG_HQmarks_22092014.pdf&version=3
https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=12444&filename=SetOfPosters_BG_web_22092014.pdf&version=3


Материали от българските учителски програми

http://teachers.cern/ntp/bulgaria

http://teachers.cern/ntp/bulgaria


CERN Land

www.cernland.nеt



В захлас от игрите на ЦЕРН



CMS

http://cms.web.cern.ch/

http://artcms.web.cern.ch/artcms/



http://www.atlas.ch/multimedia/#higgs-discovery

Учебни ресурси на Атлас

http://atlas.ch/



atlasathome.cern.ch



HYPATIA



HYPATIA и MINERVA в клас



Открий бозона на Хигс

Учениците използват експериментални данни, събрани от експеримента ATLAS в ЦЕРН за да 

"открият“ частици и да изчислят тяхната маса. За тази цел те използват уравнението на Айнщайн 

за еквивалентността на масата и енергията. Частицата, която търсят е известният - "Хигс" бозон, 

наскоро открит в ЦЕРН след 50 години на изследвания !



Открий Z бозона 

Учениците използват експериментални данни, събрани от експеримента ATLAS в ЦЕРН за да "открият“ частици и 

да изчислят масата им. За тази цел те определят различните видове лептони и използват известното уравнение на 

Айнщайн за връзката между маса и енергия. Използват и векторно допълнение, за да добавят импулсите от 

няколко частици, които са продуктите от разпада. Частицата, която ще търсят, е частицата отговорна за слабото 

взаимодействие - Z бозона.



YouTube канал на ЦЕРН
https://www.youtube.com/user/CERNTV/videos

https://www.youtube.com/watch?v=7WhRJV_bAiE&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=7WhRJV_bAiE&t=26s


http://cds.cern.ch/ , http://cern60.web.cern.ch/en/exhibitions/animations-1

- свoбоден достъп до всички видове материали- видеа и презентации от различни видове 

обучения, лекции , стажове

http://cds.cern.ch/


- Мотивирани и уверени

- Вдъхновяващи и мотивиращи

-

- Споделящи опит с учениците си!

- Споделящи опит с колеги!

- Споделящи опит с широката публика!

- Действащи като посланници на ЦЕРН  и физиката на високите енергии

- Организиращи различни дейности

- Промотиращи програмите на ЦЕРН




