


От 2008г. до 2014г. 

 
 6 Български учителски програми 

 1 програма за директори на МГ и ПМГ 

 Програма – “От Галилей до ЦЕРН”  

 - над 1000 ученици на визити в ЦЕРН 

 Видеоконферентни връзки на CERN с Варна и Враца 

 Превод на материалите от CERN 

 Изложба в БАН - София 

 2  Регионални Научно – практични конференции”ЦЕРН за науката и 

обществото” 

 Паралелка – физика в МГ – Варна 

 Национална конференция с международно участие”Европа територия 

на знанието” 



          Български учителски програми 
12 – 18.10.2008г., 19 – 25.07.2009г., 02  - 08.05.10г. 

24 – 30.07. 2011г, 16 – 22.09.2012г., 21-27.07.2013г. 



Каква е целта на обучението? 

1:  ВЪЗБУЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 

     КЪМ МОДЕРНАТА НАУКА И ОБУЧЕНИЕ 

  

     Мотивирането им за по-задълбочено изучаване и преподаване на физиката 

 

    Подпомагане  творческото разбиране  и претворяване (развитие) на света и в    

частност на физиката 

 

  

  

Повишаване на научната и технологична култура 

2:  ВЪЗПИТАВАНЕ  НА  ВКУС И СТРЕМЕЖ  ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 

     НЕИЗВЕСТНОТО И УСЕТ КЪМ ОТКРИВАТЕЛСТВО 

 

    Мотивиране на учениците да учат физика в университетите и да избират  професията  

    на изследователи , а на учителите  да развиват  непрекъснато квалификацията си  

 

Подготовка на бъдещото поколение физици – изследователи и 

учители и 

модерни предприемачи - иноватори 





Визити 





Лабораторни упражнения в учителската лаборатория 



Посещение на изложбите Микрокосмос и Глоуб 

Открий Женева,  

Лов на съкровища 





 

Мероприятия след първите три учителски програми 
 

• Изложби за ЦЕРН  и учителската програма 

• 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” 

•  Създаване на клубове “Приятели на ЦЕРН” 

•  Изработване на постери 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 



Изложба за ЦЕРН и учителската програма в БАН (08.-

12.12.2008) и Община Варна (18.01.2009) 
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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.  

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




На 31.05. 2009г. и 30.05.2010г. в  НАОП – Варна се проведоха Научнопрактически 

конференции ”ЦЕРН за науката и обществото”, в които взеха участие всички учители 

участници в първите две учителски програми и техните ученици. 











 
Числа и факти 

 
Участници в различни събития– повече от 3000 от  50  училища 

Клубове “Приятели на ЦЕРН” –  10 

Интернет уроци –  10 

Презентации –  35 

Изложби - 30 

Открити уроци - 40 

Макети и модели - 20 

Постери и информационни материали – 120 

Преведени са всички материали от ЦЕРН 

Физична паралелка- 1 

 Състезания и училищни конференции – 20 

Научен театър- 2 









Отразяване в медиите 



Очи в очи с колегите 







Учители обучават учители 



Ученици и учители на визити в ЦЕРН 



Състезание по физика и астрономия на тема 

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

„Акад. С. П. Корольов“ - Дупница  

 



Имало едно време........... в 4 клас 



Популяризиране на ЦЕРН и физиката на 

елементарните частици след учителската 

програма 2011 
 Радио интервю - От какво е изградена Вселената? | Радио Видин  - Теодора 

Ганчева,radiovidin.bnr.bg 
 Интервю за вестник Посредник - НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОЛЕМИЯ 

АДРОНЕН КОЛАЙДЕР - www.posredniknews.com - Вестник "Посредник" - новини от 

Плевен, Ловеч и от региона – Даниела Узунова и Ирена Борисова 
 Интервю за в. Струма - Искам да заведа учениците си в ЦЕРН, за да видят как се 

прави наука – Ирина Андонова – Благоевград 
 Дарик нюз – Пловдив - 6 пловдивски учители на обучение в ЦЕРН  

 Интервю за в. Струма -  Три педагожки от Пиринско стъпиха в Меката на ядрената 

физика - ЦЕРН край Женева - Ирина Андонова – Благоевград 

http://www.struma.bg/cgi-bin/article.cgi?page=home&article=6 

 Презентация на видяното в ЦЕРН Женева -06 септември 2011 г. Разказ от първа 

ръка за големия адронен колайдер;всичко, което се случва там и значението му за 

света, в който живеем. - голяма зала на община Трявна 

 http://vbox7.com/play:948b5d767d - Росица Иванова-Разлог – Документален филм за 

ЦЕРН . 

 На 8.11.2012г. журналистката Росинка Проданова проведе 15 минутен разговор на 

живо по радио Благоевград за участието в програмата в ЦЕРН с Росица Иванова-

Разлог .  

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://radiovidin.bnr.bg/Shows/Magazin/cvetovete-na-denq/Pages/Ot-kakvo-e-izgradena-Vselenata.aspx&h=QAQB3kNIpAQBzuOPAUgZV4o3CMDY9zNq54vZNi8WucoGBlQ
http://www.posredniknews.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=20375:2011-08-26-08-05-20&catid=62:2009-04-22-12-51-01&Itemid=321
http://www.posredniknews.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=20375:2011-08-26-08-05-20&catid=62:2009-04-22-12-51-01&Itemid=321
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.posredniknews.com/&h=iAQDg0821AQBuCmTpTbutjqsqcqvvUHrMWqdv5cA5FEtN7g
http://www.struma.bg/cgi-bin/article.cgi?page=home&article=6
http://www.struma.bg/cgi-bin/article.cgi?page=home&article=6
http://www.struma.bg/cgi-bin/article.cgi?page=home&article=6
http://vbox7.com/play:948b5d767d


 Информация за обучението на септемврийското съвещание с учителите по физика в 

Шумен 

  Изнесена информация на  сайта за физика на ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"-Шумен:   

http://www.fizika.dir.bg/_wm/diary/?df=46&dflid=3 

 Публикация на блог: http://cern2011.blogspot.com/ 

 Проведен семинар с учителите от областта на тема: „История на ЦЕРН. Детектори на 

частици”- 25.10.2011 г. от 14.00 ч. в ГПЧЕ „Н. Вапцаров”, гр. Шумен  

 Публикация във вестник " Шуменска заря"- http://grada.bg/ 

 На 18.10.2011 - семинар с учители по природни науки от обл. Видин, проведен в залата на 

РИО-Видин. 

  На 22.11.2011 - семинар с учители по физика, информатика и ИТ от обл. Видин, проведен 

в кабинета по физика на Теодора Ганчева. 

Програма на семинара: 

   1. Постиженията на CERN. 

   2. Иновации и технологии. 

   3. Приложения в IT индустрията и в направление "Медицинска радиофизика". 

В кабинета е подредена изложба с материалите, подарени  от Образователния офис на 

CERN. 

Презентация "Поглед към Вселената през LHC" пред физци от гр.Враца на 25.11.2011г.  

 Презентация "ЦЕРН- история, настояще и бъдеще" пред учители от СОУ "Отец Паисий" и 

физици от община Стамболийски!  23.11.11г. 

 Осем ученически групи  от Белослав,Благоевград, Пловдив, Разград, Стара Загора, 

Велико Търново и Варна на посещения в ЦЕРН през пролетната и лятна ваканции. 

http://cern2011.blogspot.com/
http://grada.bg/


Дейности на учителите след втората Национална 

учителска програма – 2012г. 
 

 Публикации в медиите:в. Нов Живот, в.Тревненска седмица, в.Борба,в.Вяра,сайта на 

община Вършец, в.Янтра днес, форум „Нашето училище” – разградски вестник, 

училищния вестник "Тийнейджър" – гр.Белово, Училищен вестник"Шеметно" – гр.Елин 

Пелин 

 Запознаване на учениците от клуб "Космосът през моите очи"- гр.Царево с ЦЕРН и 

изготвяне на изложба. 

 Образователен сайт „Физика за всички” - ПГ "Акад. С. П. Корольов"  – гр. Дупница 

 Едночасово предаване”Соаре” интервю за ЦЕРН и учителската програма - Враца – 

09.10.2012г. 

 Презентации пред педагогическите  колективи – Русе, Враца, Дупница, Царево, Бургас, 

Трявна, Пловдив, Хасково, Кърджали, Благоевград, Вършец 

 Презентации пред учениците – всички 35 учителя 

 Презентации пред учителите по природни науки в Кърджали и Хасково 

 Пътепис "Пътят към самите нас" 

 Годишното съвещание с учителите по природни науки и екология в гр. Априлци  - 

презентация за ЦЕРН и учителската програма -  9 и 10 ноември, 

 В гр.Белово – Седмица на ЦЕРН – презентации, изложби , викторини 

 Превод на всички материали от ЦЕРН на български език – постери, брошури – Бургас, 

Пирдоп, Дупница 

 СОУ "Васил Левски"- гр. Троян - "Ден на ЦЕРН". Представяне на постер със снимки от 

ЦЕРН и презентация за учителската програма пред педагогическия колектив на 

училището. Експозиция с постери, предоставени на учителите, участници в обучението, 

от ЦЕРН - 28 септември 2012 

 

 



• В ЕГ- Враца се проведе практически семинар по природни науки "Церн: Езикът, на който 

всички говорим е наука". В семинара взеха участие над 30 учители по природни науки от 

област Враца, както и ученици от 11 и 12 клас на ЕГ и ПМГ. – 30.10.2012г.. 

• Видеоконферентна връзка с ЦЕРН  - 30.10.2012г. 

• Изложби с постерите от ЦЕРН – 20 училища 

• Провеждане на открит урок в 9-ти клас "Движение на заредени частици в магнитно поле" 

пред ПК по ПНЕ в Белово. 

• Публикации във вестник на община Вършец, вестник Знаме – 19.10.2012г. , вестник  Янтра- 

19.10.2012г., вестник Нова добруджанска трибуна – 21.12.2012г. , вестник Тревненска седмица  

-  10.10.1012г. , вестник Борба – 17.10.2012г. , вестник Вяра – 10.10.2012г. и училищен вестник 

Шеметно – 20.11.2012г. 

• ПМГ”Ив.Вазов” – Добрич - 7.12.2012г. училищна презентация- „До Женева и назад или на 

една ръка разстояние от божествената частица”. 

• Изложби със снимки от учителската програма в ЦЕРН – 10 

• Предложение за организиране на Национална конференция през 2013г. във връзка с ефекта 

от учителските програми за учители и ученици. 

• Семинар с учителите от 45 ОУ София – февруари 2013г 

• Образователен сайт – Физика за всички –  http://www.daskalo.com/fizika/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD-2/1294-2/ 

• Месец април 4 ученически  групи от по 45 ученици от Хасково, Пловдив, Бургас , 

Благоевград, Гоце Делчев и Разлог посетиха ЦЕРН за м. юли са сформирани 2 ученически 

групи от по 45 ученици за визити в ЦЕРН от Пловдив и Ст.Загора, а за м. август 1 група от 

Русе. 

• Астропарти Велинград – май 2013г. 

• Състезание по физика и астрономия на тема "Светът на ЦЕРН" с ученици от десети клас  в 

ПГ „Акад. С. П. Корольов“ - Дупница  



Дейности след учителската програма -  ЦЕРН 2013г. 
 

•Национална конференция с международно участие” Европа-територия на знанието” – Варна 

Септември 2013г. 

•Публикация във вестник – Враца днес – август 2013г. 

•Брошура за учителската програма в ЦЕРН на РИО-Враца 

•Работна  среща с учителите по математика, ИТ и природни науки от обаст Враца в РИО-

Враца за популяризиране на дейностите в ЦЕРН  

•Открит урок в Димитровграад, посветен на ЦЕРН и осъществена конферентна връзка със 

Свежина Димитрова 

•Интервю с Таня Ганева за е-tv и Кабелна телевизия Димитровград.” Как една учителка от 

Димитровград попадна в ЦЕРН”; 

•Вселената и частиците - Запознаване с тайните на ЦЕРН на четвъртокласници 

•Публикация в : www.aede.eu/bulgaria  , "Travelling in the future", ноември 2013; 

•Обучение на колеги от СОУ " Св. П. Евтимий" на тема: " Тайните на ЦЕРН"; 31.01.2014; 

•Споделяне пред учениците за мисията и дейностите в ЦЕРН – уроци пред учениците от 

училищата на учителите участвали в програмата; 

•На 10. 09.2013г  пред колегията на 4 ОУ"Проф. Джон Атанасов" презентация " По пътя на 

протона " 

• На  20.11.2013 г.   участие в Семинар на тема: “Образователни предизвикателства в 21 век” 

в “Принцес хотел”, зала Европа- гр.София. Семинарът се организира в рамките на проекта 

EDU21- Образователни политики в ХХІ век 

•На 22.11 2013г. посещение на ученици от 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов" с изявен интерес към 

природните науки на демонстрации на роботи и лекция на доц. Роман Захариев от Институт 

за системно инженерство и роботика- БАН на тема: " Мисии на Церн и нови технологии". 

• Интервю за габровският вестник 100 

вести.http://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1375898263_181.pdf  

  

http://www.aede.eu/bulgaria
http://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1375898263_181.pdf


•Представяне на програмата  пред педагогическият колектив на ПГ по туризъм, гр. 

Плевен – м. Септември. 2013 г. 

•Представяне на презентация на тема „ ЦЕРН – мечтата на всеки физик“ пред 

педагогическият колектив на ПГ по туризъм, Плевен – м. Септември. 2013 г. – 

запознаваща учителите с мисията и постиженията на учените от ЦЕРН, както и с 

българското присъствие там. 

•Изложба на материали, популяризираща мисията  и  постиженията на учените от ЦЕРН, 

на тема „CERN – физика на бъдещето“ в ПГ по туризъм, гр. Плевен, м. Октомври. 2013 г. 

•Среща - разговор с ученици от 8 клас на ПГ по туризъм, гр. Плевен,  на тема „Най-

скоростната писта на Земята“ , представяща част от работата в ЦЕРН – м. Ноември. 2013 

г. 

•Разговор с ученици от 8 клас на ОУ“Васил Левски“ , гр. Плевен, на тема „Най-

скоростната писта на Земята“ , представяща част от работата в ЦЕРН – м. Ноември. 2013 

г. 

•Представяне работата на ускорителите пред ученици на темата „Движение на заредени 

частици в магнитно поле“ , м. Март. 2014 г., Разговор с ученици на тема „Миг след 

Сътворението“ , представяща част от работата в ЦЕРН – м. Май. 2014 г. 

•Представяне филма „4% Вселена“  (към уроците от раздел „От атома до Космоса“) , 

представяща част от работата в ЦЕРН – м. Април- Май. 2013 г. – 35 

•Десет ученически групи на виизити в ЦЕРН – април – септември 

•Публикации във Велинградски информационен седмичник Публикувано 2013-09-03 -Две 

учителки по физика - посланици на ЦЕРН   

•Публикация във вестник “Посредник” - ПЛЕВЕНСКИ УЧИТЕЛКИ: ЦЕРН Е МЕЧТАТА НА 

ВСЕКИ ФИЗИК  

•Среща с ученици от Градския ученически парламент -  запознаването им с ролята на 

научните открития и в частност постиженията на ЦЕРН.  

•Сформиране  училищни клубове „Приятели на ЦЕРН” – 11 

 

http://www.posredniknews.com/site/kultura/obrazovanie/42744-plevenski-uchiteli-tzern-e-mechtata-na-vseki-fizik
http://www.posredniknews.com/site/kultura/obrazovanie/42744-plevenski-uchiteli-tzern-e-mechtata-na-vseki-fizik


•На сбирка на методическите обединения представяне работата на колегите в CERN и 

споделяне впечатленията от визитата си – 32 

•Интервю с журналист от вестник „Посредник“ непосредствено след завръщането от ЦЕРН. 

Публикувани материали на тема:“ЦЕРН е мечтата на всеки физик“ и „От няколко години 

ЦЕРН събира физици от цял свят“в брой от 07.08.2013 година. 

•Среща с учители от област Плевен, преподаващи „Физика и астрономия“ на тема:“ЦЕРН – 

магия или реалност, до която можеш да се докоснеш“.  

•Неформални индивидуални срещи  с колеги,  които не са участвали в тази 

квалификационна форма -20 

•Магията на ЦЕРН или Едно пътешествие в света на голямата наука” – информационна 

среща с учители , ученици, родители в ГПЧЕ - Плевен в рамките на отворените врати в 

гимназията. Материалът е публикуван в сайта на училището. 

•Публикуване на информация в рубриката  „Знаете ли,че:” на училищния вестник 

«Полиглот», касаеща най-новите постижения на екипа учени в ЦЕРН и българското участие в 

ексрериментите. 

•Тематични изложби за ЦЕРН в кабинетите по физика и фоайетата пред тях – 14 

•Дискусия на тема „ Научните открития и мястото им при преподаване на предметите от КОО 

„Природни науки и екология”. Участвали учители  по природни науки, вътрешно-училищна 

квалификация. 

•Планиране на теми и часове за по-разширено изучаване на новостите в науката, които са 

пряко свързани с изследванията в ЦЕРН в годишните си разпределение по физика и 

астрономия в 7, 9 и 10 и 11 клас, както и в програмата за ЗИП – 12 клас   - 35 

•Проведена информационна среща с преподавателите от Гимназия с преподаване на чужди 

езици – Плевен под надслов „Какво ни дава ЦЕРН”. Организирана в рамките на плана за  

вътрешно-училишна квалификация  

•Изработени колажи свързани с посещението на учителите в ЦЕРН; 

• В клуб „Дисперсия”, към проект „Успех” изготвена книжка с рисунки на ученици с тяхната 

представа за елементарните частици, кварки, лептони. Организирана изложба. 

•В издание на училищен вестник на ПГТ „П. Семов” - Габрово публикуване есе на тема 

„Божествената частица, дали не е в самите нас”. 
 

 

 

 



     Учител Ученици Университет Учен 

Стар модел 

Нов модел 



 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 

 

 





        Нашата основна цел е :  

    Да направим природните науки по-достъпни и 

разбираеми за нашите ученици и да им придадем 

част от магията на ЦЕРН.  
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