


 7 Български учителски програми за учители преподаващи физика

 1 програма за директори на МГ и ПМГ

 1 програма за учители инженери 

 Програма – “От Галилей до ЦЕРН”

- над 2000 ученици на визити в ЦЕРН

 Видеоконферентни връзки на CERN с Варна, Враца, Правец, 

Смолян, Велинград, Бургас

 Превод на материали 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”

 Изложба “Усещане за Вселена”



Национална учителска програма - от два дни до една 

седмица. Провежда се  на майчиния език на участниците.

High School Teachers Programme (HST) - триседмична 

програма на английски език







Български учителска програма за учители - инженери





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

















Съвременните физични 

експерименти: 

- Фотоелектричен ефект

- Експеримент  на Ръдърфорд 

- Радиоактивност

- Franck-Hertz

- Дифракция на електрони

- Облачна камера

- Пикселни детектори (MediPix)

- Детектори за космически лъчи 

- Рентгеново разсейване
- Свръхпроводимост









• 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, 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“

•Посещени наизложбата “Усещане за Вселена” и мн. др.



























Ученици от 11 б клас ни „отведоха” в ЦЕРН

Последните часове по физика на учениците от гимназиален курс в нашето училище бяха проведени по начин, различен от 

типичния. Учениците на г-жа Семова от 11 б клас ни заведоха на виртуална екскурзия до най-голямата лаборатория по физика на 

елементарните частици – ЦЕРН. Екскурзиите се проведоха от 18 февруари /седмицата, в която е роден италианският физик и 

астроном Галилео Галилей/ в часовете по физика на 9, 10 и 11 клас. 

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 където се провеждат 

експериментите, свързани с елементарните частици. Работата на ускорителя ALICE и експеримента 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







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
























Учител УченициУниверситетУчен

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



http://www.zonaznanie.com





 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.





Scientix е проект, управляван от
Европейската Училищна Мрежа
(EUN) от името на ГД "Изследвания" 
на Европейската Комисия и 
финансиран по 7-ма рамкова
Програма. 



Насърчаване на използването
на ИКТ и цифрови технологии

в класната стая?

Насърчаване на европейските
измерения в училищата

Подобряване на качеството на
образование в Европа

Mрежа от
30 министерства на 
образованието в Европа

Три области на интерес:
обслужване на училища,
научни изследвания и иновации,
споделяне на ресурси за обучение
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http://www.cernland.nеt







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

discovery









Build an Atom

http://www.golabz.eu/lab/build-atom


http://qs-project.ea.gr/en/content/simulations





 Какво е Go-Lab: 

Проектът Go-Lab довежда отдалечените и онлайн 

лабораториите до класните стаи

 Основни цели: 

- Дава  възможност на учениците да изпълняват  

персонализирани научни експерименти в онлайн 

лабораториите

- Предлага на учителите възможност да обогатят своите 

дейности в класната стая с демонстрации и достъп до 

лаборатории и дейности, като  се предоставя и онлайн 

достъп до Go-Lab общността



Учениците ще използват експериментални данни, събрани от експеримента 

ATLAS в ЦЕРН за да "открият" невидими частици и да изчислят тяхната маса. 

За тази цел те ще използват известното уравнение на Айнщайн за 

еквивалентността на масата и енергията. Частицата, която ще търсят е 

известният - "Хигс" бозон, наскоро открит в ЦЕРН след 50 години на 

изследвания !!



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

"открият" невидими частици и да изчислят масата им. За тази цел те ще определят различните 

видове лептони и ще използват известното уравнение на Айнщайн за еквивалентността на 

маса и енергия. Ще използват също векторно допълнение, за да добавят импулсите от 

няколко частици, които са продуктите от разпада на невидимите частици. Частицата,която ще 

търсят, е частицата отговорна за слабото взаимодействие - Z бозона.
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 Всички лекции и материали се записват и архивират

 Специални училищни материали, видео клипове, анимации, 

игри и много други

 Образователен уебсайт на CERN - cern.ch/education





http://education.web.cern.ch/education/





https://www.youtube.com/user/CERNTV/vi

deos



Анимации на LHC, контрол лъч, ускорението



http://cds.cern.ch/ - сървър със свoбоден достъп до всички 

видове материали- видеа и презентации от различни 

видове обучения, лекции , стажове

http://cds.cern.ch/


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



Cosmic Rays

Уроци 

Постери 





- Мотивирани и уверени учители

- Вдъхновяващи и мотивиращи учители

- Споделете вашия опит с учениците си!

- Споделете вашия опит с колеги!

- Споделете вашия опит с широката публика!

- Действайте като посланници на физиката  и физиката на 

елементарните частици в частност

- Организирайте различни дейности

- Промотирайте програмите на ЦЕРН
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