
Компютри в обучението 

През вековете учебното съдържание, педагогическите методи и похвати 

постепенно се изменят. Основното, което остава непроменено и досега е следното: даден 

индивид (учител) преподава своите познания и опит на други индивиди (ученици). 

Някога се е разчитало единствено на директния контакт между учителя и ученика, което 

се е изменило с появата на печатните книги. По-късно, в ерата на радио и телевизионните 

предавания, започват да се използват и техните възможности за поднасяне на знания. В 

началото доста ограничени, а днес – достъпни навсякъде по света. За нов „бум“ и нови 

методи на обучение започва да се говори още по време на компютрите от първо 

поколение, но активно – едва при масовото навлизане на персоналните компютри в 

употреба. Нови възможности и начини предоставя световната мрежа – интернет. 

Цифровото радио и телевизия, включително интернет-предаванията, вече замениха 

класическите, но поне засега те трудно изместват книгата, която се прелиства 

(последното важи за представители на по-възрастните поколения).  Невъзможно е 

виртуалната реалност да замести добрия учител, но компютърът може да помогне и на 

него и на учениците му. 

 

I.1.Приложение и използване на компютри в учебния процес  

 Приложението и използването на компютри в тази област е немислимо без 

съпътстващо програмно осигуряване. Направата на софтуер за целите на обучение 

преминава през различни етапи, погледнато в исторически план. Видът, използваните 

алгоритми  потребителската им повърхност, както и допълнителния хардуер, необходим 

за работата им постепенно се изменят. Но  най-общо основните насоки, съответно групи 

от програми са: обучаващи и изпитващи програми, програми за симулация, програми за 

отчитане и обработка на резултати. В много случаи те са в тясна връзка помежду си 
 

 Обучаващи програми  

1) Тренировъчни (или Drill and Practise) – сравнително прости програми, предимно с 

линейна организация. Предназначени за непосредствено съобщаване на информация, 

за проверка и оценка 

2) “Туториални системи” – програми с разклонена структура, притежаващи 

възможности за адаптиране към възможностите и познанията на потребителя (в 

случая ученика). Позволяват достигане до съответното ниво на познание по различни 

пътища и за различно време. Тук най-важното е коректното поставяне на цели, 

съставянето на лекционни и други обучаващи материали, вкл. материали за проверка 

и оценка (например тестове). Колкото и да са напреднали системите от този вид, 

следва да се отбележи, че интелигентни системи, доближаващи се по възможности до 

изкуствения интелект засега не е възможно да бъдат създадени.  

3) Авторски системи – това са програмни продукти, реализирани по такъв начин, че 

позволяват на учители, без специални познания в областта на програмирането сами да 

съставят елементарни обучаващи програми и тестове. Днес вече съществуват 

множество сървъри, които позволяват това – например (http://www.scientix.eu/) 

4) Хипертекст и интернет продукти – това са относително по-нови продукти (масово 

навлизат едва след 1994–95 г. Използват се най-вече при интернет приложения. 

Позволяват разясняване на смисъла на различни понятия от текста, правене на връзка 

с други понятия. Днес често са съчетани с подходяща анимация или симулация. 

Широкото използване на международните компютърни комуникации в последните 

години налага обособяване в отделна група на информацията получена по този начин. 

Като в случая нямаме предвид софтуерни продукти от изредените по-горе видове 



получени чрез Интернет, а един нов начин за обмен на образователна информация, 

общуване със световни имена в различни области чрез WEB-страници и др.п. За 

създател на термина Хипертекст се посочва Ted Nelson, който го използва още през 

1960-те години  [56], но основните концепции са създадени от Vannevar Bush през 

1945 г. [29] – „парчета“ текстова информация (или възли) се свързват с други парчета 

текстова информация – автоматичен линк.1 В последните 20 години изразът 

хипертекст се използва заедно с хипермедия. Основният език за форматиране и 

предоставяне на информация в световната мрежа продължава да бъде (заедно с всички 

добавки и нови модификации), създаденият в CERN Hypertext Markup Language 

(HTML). Добър вариант е, новият HTML5 да се използва заедно с други 

интерпретаторни езици или библиотеки, написани на такъв език. Пример за 

последното е библиотеката jquery   (https://jquery.com/). 

5) Експертни системи – мощни програмни продукти, правещи по определен алгоритъм 

връзка между различни елементи от база данни. Засега (в световен мащаб) нямат 

пряко приложение в обучението. 
 

Симулация 

 Особено важно приложение на компютрите. Програми за симулация се използват 

както за чисто научни цели, така и за обучаващи. Проверяват теоретични модели на 

различни процеси, онагледяват събития, които протичат или твърде бързо или твърде 

бавно. Засега са все още едно от най-важните приложения  на компютри в образованието, 

в частност при обучението по физика. Атрактивността им нараства значително с 

масовото навлизане на мултимедийни системи. Днес, когато различните хардуерни 

елементи необходими за работа на мултимедийни продукти се предлагат на достъпни (за 

страни с висок жизнен стандарт) цени,  използването им се облекчава.  

 Точна и подробна класификация на компютърните програми и възможностите за 

прилагане на компютри за обучение по физика дават Boardmann, Cooper, Swage в [18]. 

(Без да пренебрегваме и съществуващите български класификации, искаме да се спрем 

на някои нови термини, за които се използва английският им вариант, който е общоприет. 

В литературния обзор са посочени и Интернет-адреси, на които може да бъде получена 

допълнителна информация.) 

1. Computer-Based-Learning (CBL) – самостоятелно изучаване на ново учебно 

съдържание, посредством обучаващи програми 

2. Computer-Based-Training (CBT) – дообучаване посредством подходящ софтуер  

3. Edutainment – обучаващи програми за деца и младежи, адаптиращи се към тяхното 

актуално ниво на развитие и познание  

4. Учене, посредством мултимедия   

5. Teleteaching – достъп до конкретно учебно съдържание, например университетски 

лекции, с възможност за видео-конфериране. Типичен пример за последното е 

свободната среда  moodle. Примери за използване  

6. Teletutoring – в случая се има предвид използване на CBL/CBT на компютри, 

свързани в локална мрежа, при което участва и учител (тутор), който на своя 

компютър наблюдава постиженията и затрудненията на  учениците. Пример за 

такава среда с множество възможности е lanschool  [146] 

                                                           
1  Vannevar Bush (1890 – 1974) е бил съветник на президента Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945). В 

своя статия As We May Think, публикувана в The Atlantic Monthly, той описва концепцията Memex 

(Memory Extender) – машина, която посредством асоциативно свързва различни части от дадено (учебно) 

съдържание.  



Исторически преглед на ефективността от прилагане на компютри в обучението е 

направена още през 1980 г.  Статията е интересна предимно от историческа гледна точка, 

но част от изводите са валидни и до днес.  
 

Програми за отчитане и обработка на резултати 

Едно от първите приложения на компютрите е обработка на данни в най-общ смисъл. 

Основно приложение във физичната наука, в частност при физичния експеримент, 

покрай другото, е автоматизираното отчитане на експериментални резултати. 

Настоящата работа е посветена до голяма степен на програмни продукти от този вид. 

Техните възможности и особености са  разгледани по-нататък.  
 

Някои характеристики на програмите за обучение. Важни характеристики на 

съвременните обучаващи и ориентирани към обучение програми са свойствата: 

адаптивност, интерактивност и мултимедийност. 

Адаптивност – възможността на програмата да наглася скоростта, с която подава 

информация към конкретния ученик. Различаваме пасивна, активна и интелигентна 

адаптивност, които всъщност се определят от сложността на алгоритъма на програмата. 

Пасивните програми обикновено са с проста линейна организация – преход към 

следващата порция знания се осъществява по метода “ако – тогава”. Пример за такива 

програми са обикновените хипертекст системи. Активна адаптивност притежават 

програми с по-сложен алгоритъм – типичен пример за такива са обучаващите програми, 

създавани още преди повече от 20–25 години.  Разбира се те вече са твърде остарели по 

отношение на изразни средства като графика, звук и анимация. За интелигентна 

адаптивност говорим тогава, когато освен сложен разклонен алгоритъм се отчита и 

времето, необходимо на ученика да премине от една порция към друга, съответно от 

даденото към следващото ниво. За съжаление, поради високата себестойност на такъв 

вид програмни продукти и неясният пазар разработването им е ограничено. 

Интерактивност. Тук също може да се говори за пасивна, активна и интелигентна 

интерактивност. Признаците, по които става разделянето на отделни категории са 

същите като при адаптивността, но се отчита и скоростта на реакция на съответния 

потребител. По аналогичен начин един добър лектор се нагажда към съответната 

аудитория. Колкото по-висока е интерактивността на дадена програма (съответно 

сложността и комплексността на алгоритъма), толкова по-силно тя може да мотивира 

потребителя и толкова по-добра е нейната ефективност. 

Мултимедийност. Съвременните програмни продукти се отличават и с висока степен на 

мултимедийност. Музика, говор, звуци, видеоклипове с реално качество са техен 

отличителен белег. Към това се добавят и различни по характер и алгоритъм анимации. 

Типичен пример за такива програми са някои игри. И тук със съжаление ще отбележим, 

че рядко се среща учебно-помощен софтуер с такова качество.  

Връзка адаптивност и интерактивност 

Искаме да отбележим още, че не съществува пряка връзка между степента на 

мултимедийност от една страна и адаптивността и интерактивността от друга. Във всеки 

случай интересни ефекти, вложени в програмата и използването на техники като видео, 

анимация и др. мотивират допълнително обучаемия. 

 

 



Фиг. 1 

 I.1.1 История на използване на компютри в учебния  процес 

 Няма друга област от човешката дейност, в която да са хвърлени такова 

количество целенасочени интелектуални усилия, както в развитието на компютърната 

техника, заедно с всичките й елементи и аспекти. Началото се крие още в древността, 

когато се появяват предшествениците на днешните компютри, съответно използвани 

бройни системи. (Смята се, преди около 30 000 години хората са започнали да работят с 

някаква форма на числа. Приблизително през 1300 година пр.н.е. в Китай е 

документирано използването на позиционна бройна система, по-късно – около 500 г сл. 

н.е. в Индия е развита десетичната бройна система, която включва и нулата. По-нататък, 

посредством арабите тя се пренася и в Европа. Всъщност от името на арабски учен идва 

днешния термин алгоритъм, както и наименованието цифра – “Ал Зифр” означава 

учение, наука. Съществуват много тълкувания и интерпретации на този израз, но върху 

тях засега няма да се спираме. Интересно е да се знае, че немалка част от идеите, които 

днес лесно се осъществяват със съвременни средства, са били предложени още преди 

векове. Твърди се, че нещата започват от Agostino Ramelli (1531–1600), който през 1588 г. 

създал машина за четене на книги. (https://en.wikipedia.org/wiki/Bookwheel) 

По-нататък може да се спомене и  Johann Amos Comenius (1592–1670)  – в своята 

„Orbis sensualium pictus“ (Видимия свят) той използва връзка между дадена картинка 

„Pictura“ и обяснението на наблюдаемото „Nomenclatura“.В по-ново време историята е 

свързана с имената на шотландеца John Napier и англичанина William Oughtred, които в 

началото на XVII век, на базата на абака, създават сметалото. Немският астроном 

Wilhelm Schickard (1592–1635) създава през 1623 г. за своя приятел Johannes Keppler 

(1571–1630) машина за пресмятане на орбити на планети. Машината е могла да събира и 

да изважда. [170] 

Голям принос има и англичанинът Charles Babbage (1791–1871). През 1822 г. той 

конструира своята диференциална машина – първата програмируема механична 

сметачна машина. В онези времена технологиите не са били достатъчно напреднали за 

да може да бъдат реализирани идеите му за създаване на универсална програмируема 

сметачна машина.   

Работеща обучаваща машина е създадена от американеца Halcyon Skinner през 

1866 г. (да не се бърка с B. F. Skinner). Последната е патентована. [United States Patent 

Office. Skinner, Halcyon: Teaching Spelling H. 52758 1866.] 

Първата бързодействаща електромеханична цифрова сметачна машина е 

създадена през 1941 г. от Konrad Ernst Otto Zuse (1910–1995) и сътрудници. Историята с 

електронните компютри (вкл. за приноса на Джон Атанасов) е известна и в/у нея няма да 



се спираме. Нео-бехевиористът Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) създава обучаващи 

машини за програмируемо обучение 2.  

Върху използване на компютри за целите на обучение се работи много отдавна. 

Най-обобщено може да се каже, че определени “бумове” в тази насока има при навлизане 

на всяко ново поколение изчислителни машини.  

 Началото е поставено през 1958, когато във фирмата IBM започват работа за 

създаване на езика COURSEWRITER, предназначен специално за обучение, като 

основната информация тогава е била съхранявана върху адресируеми магнитни ленти (за 

данни и за звук) и малки прожекционни апарати. Целта е - създаване на подходяща среда 

за направа на обучаващ софтуер, аналог и по-нататъшно развитие на  който са 

съвременните мултимедийни продукти. По време на студената война, след преживения 

от първия спътник шок, американското правителство започва да отделя големи суми за 

изследвания в областта на образованието. През 1958 г.  е създаден ARPA (по-късно 

преименувано на DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Едно от 

изследванията води до създаване на разделени компютърни мрежи – предшественик на 

Интернет.  

През 1960-те години се създават и изпробват най-различни обучаващи програми. 

Типичен пример е проектът PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching 

Operation), създаден в университета в Илинойс. Целта е било независимото обучение на 

много студенти с помощта на компютър. Първоначално системата разполага само с един 

терминал, но продължава да се развива. PLATO IV (1972 г.) разполага с 950 терминала, 

разположени на 140 различни места. На централния компютър има информация за 

приблизително 8000 учебни часа. В този период подобни изследвания, но в по-малък 

мащаб, се извършват в много държави.  

Докато се стигне до Tim Berners-Lee, който през 1995, в CERN поставя основите 

на WWW. През 1990-те са създадени множество приложения и платформи за обучение. 

Тяхното развитие, изследване на възможностите им и е ефекта от използването им 

продължава и до ден днешен. 

Когато се говори за компютри в обучението като асоциация възниква изразът E-

Learning.  След въвеждане на понятието E-Learning, първоначално се смята, че това е 

новият Laudanum3, който ще реши проблемите на обучението. Под E-Learning 

(Electronic-Learning) по принцип се разбира всяко учене (или обучение) с помощта на 

електронни средства. Но обикновено се асоциира с възможностите, които то предоставя 

за  дистанционно обучение. Да се намери точна дефиниция на това понятие се оказва 

трудно и, затова няма да се спираме на този въпрос.  

 По-късно журналисти и изследователи започват да говорят за „балона, наречен 

електронно обучение“4.  

 В България по-масово започва да се работи по този въпрос след започване на 

местно производство персонални компютри. Поради редица обстоятелства дейността 

остава откъслечна и постепенно се ограничава.  

 В последните 10–12 години отново се забелязва нарастване на интереса към 

разработване на обучаващ софтуер, коментиране на възможностите за използване на 

ИКТ в обучението и, в частност, обучението по физика. Основните причини за това са 

ниските цени и общодостъпността на мощни персонални компютри, работни станции, 

таблети, смартфони,  масовото използване на интернет.  

                                                           
2 През 2. Световна война на Скинър е възложено изследване на възможността за използване на гълъби за 

направляване на ракета … 
3 Laudanum – тинктура на основат на опиум, създадена от Theophrastus Bombastus (Paracelsus) и препоръчвана от него 

като лекарство за всичко  
4 По мое мнение последното твърдение следва да се приеме с известни уговорки.  



Накратко връзката между развитието на софтуера за обучение и изчислителните 

машини, за които е предназначен е показана на схемата: 

 Фиг. 2 

Историята на използване на компютри за образователни цели е поле за интересни 

проучвания, но в настоящето изложение няма да се спираме върху други факти и 

подробности. 
 

I.1.2.Виждания 

Те са част от интегралния проблем “индивид-

общество-компютър”, по който са правени 

многобройни изследвания и прогнози. 

Включително в подобластта “образование и 

компютри” публикациите са твърде голям 

брой. Дори бегъл обзор на тази страна би отнел 

доста място и няма да се спираме върху него. 

Заслужава да се отбележи фундаменталния 

труд на K.Haefner [56]. У нас има серия трудове 

визиращи компютризацията на обучението. По 

конкретно от гледна точка на физическата 

дидактика са работили Цеков, Градинарова, Галанов, Попов и др. Необходимо е да се 

спомене и за структурния модел на урока (респ. на обучението), създаден още през 

1965 г. от Heinmann, Otto и Schulz и модифициран през 1969 г. от Einsiеdler, които отчита 

 
 

Фиг. 3 

 

 
 



и влиянието на компютъра върху съвременното общество и образование. Този модел, 

актуален и днес е представен и на схемата (фиг. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Фиг. 4 

 

 

В редица изследвания се разглежда влиянието на цифровите медии върху урочната 

(въобще върху обучителната) дейности, както и влиянието на различни фактори върху 

приложението им. На фиг. 6 това е представено в съкратен вид 
 

 Фиг. 6 

I.1.3 Съвременно състояние и перспективи 

 Приложението на компютри в различни области на образованието, по различен 

начин, за осъществяване на различни дидактически цели отдавна е факт във всички 

развити страни. В обучението по физика до голяма степен важи същото твърдение. Без 

да се прекалява с употреба на компютризирани методи на обучение и без да се възлагат 
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прекалени надежди за ефекта от такова приложение, никой не отрича плюсовете на 

подпомогнатото от компютър обучение. По-горе бяха споменати основните насоки за 

използване на ПК, включително в часовете по физика. На базата на тези основни насоки, 

като се отчита съвременното ниво на информационните технологии може да се посочат 

и перспективите за работа в областта. Накратко формулирани – създаване на мощни 

системи от хардуер и програми пакети, на базата всички съвременни постижения на 

компютърната техника, психология и ергономия и в тази област. 

 

“Интелигентни” интегрирани учебни системи 

 Предназначени са да преодолеят проблемите, свързани с традиционното 

компютризирано обучение. Те би трябвало да могат, посредством диалог с обучаемия да 

получат и създадат: адекватна информация за актуалното ниво на познавателно и 

психическо състояние,  модел на неговото познание в дадена (или няколко свързани) 

области, анализ на скоростта на възприемане на различно по естество учебно 

съдържание, често допускани логически и познавателни грешки и т.н. По-нататък на 

базата на модела да се определи зоната на близко развитие и  по този начин да се намери 

подходящия начин и количество за предоставяне на информация. Целите, поставяни при 

преподаване на всяка урочна единица се определят индивидуално за всеки обучаем. Най-

важните и характерни особености на интелигентните интегрирани учебни системи са 

описани от Bailey. 

 Засега все още не може да се говори за истински програмни продукти от този вид. 

Отделен въпрос е, до каква степен те биха могли да бъдат създадени и използвани в 

бъдеще и какви ще бъдат последствията от това. 
 

Използване на WWW за целите на обучение 

Широкото използване на международните компютърни комуникации в 

последните години налага обособяване в отделна група на информацията, получена по 

този начин. Днес вече съществуват множество сървъри с насоченост към образованието. 

Акцентира се върху новия начин за обмен на образователна информация, общуване със 

световни имена в различни области, наблюдаване на лекции и експерименти.   
 

Обучение, подпомогнато с компютър и конструктивизъм 
Промените в образователната среда, настъпили в последните години са 

подкрепени от редица изследвания в областта на педагогическите науки и на 

психологията. Интерес представляват такива изследвания, които са основани на теорията 

на конструктивизма. Какво може да бъдат последствията за т.нар. Computer Assisted 

Learning (CAL) от прилагането на тази теория5.  Следват няколко примера:  

o Представителите екзогенния конструктивизъм, които вниманието към създаване на 

точни умствени репрезентации и, за които основни принципи тук са директно 

преподаване, обратна връзка и обяснение. Материали, създадени от тях – уроци, 

които може да бъдат контролирани от учащият се, когнитивни (познавателни) 

инструменти и различни практически модули. 

o Според представителите на ендогенния конструктивизъм – новото знание не зависи 

силно от старото, знанията не са огледало на външния свят – те създават 

хипермедиални среди, симулации, микросветове.  

o Накрая – представителите на диалектическия конструктивизъм – източник на знания 

е взаимодействието на учащите се с външната среда. Основна идея – учене чрез 

                                                           
5 Вж. [Constructivist Computer Assisted Learning: Theory and Techniques, Barney Dalgarno, Information 

Services Division, University of Canberra] 

 



наблюдение, моделиране ..... материалите, създавани от тях са получили 

наименованието Computer Supported Collaborative Learning (CSCL).  
Съгласно принципите на конструктивизма американската асоциация на учителите по 

(AAPT) физика публикува следните цели, стоящи пред учебната лаборатория [AAPT 

(ed.): 1997, ‘Goals of the Introductory Physics Laboratory’, The Physics Teacher 35, 546–

548.] 

1. Изкуството да експериментираме: всеки обучаем да бъде ангажиран с приятни 

преживявания, включително да придобие опит за проектиране на разследване 

2. Експериментални и аналитични умения: Лабораторията трябва да помогне обучаемите 

за получаване на широк спектър от основни умения за работа с уреди, за  обработка и 

анализ  на резултати 

3. Концептуално обучение: Лабораторията трябва да помогне обучаемите да овладеят 

основните физични концепции и понятия 

4. Разбиране на основата за получаване на знания в областта на физиката: Лабораторията 

трябва помогне на обучаемите да разберат ролята на прякото наблюдение и да могат да 

разграничават изводи, направени  на базата на теория и такива, направени на основата 

на резултатите от експерименти. 

5. Учебни умения: Лабораторията трябва да помогне учениците да получат умения за 

работа в екип – това е от жизненоважно значение за успеха им през целия живот 

 

I.1.4 Приложение и използване на компютри и обучаващи програми   по физика 

         Използването на персонални компютри в обучението по физика е тясно свързано с 

използването им в образованието въобще. Всички общи констатации, направени до 

момента относно образователен софтуер, работа с компютри, затруднения и перспективи 

за валидни и в този случай. Спецификата на учебната дисциплина физика, в частност на 

учебния експеримент по физика, както и различни частно дидактически аспекти поставят 

допълнителни условия за създаване и използване на софтуер и хардуер, предназначен за 

такива цели.  

   Накратко ще се спрем на съвременните приоритети и приложения на компютрите в 

обучението по физика. Основни насоки за използването им, посредством съответен 

софтуер са: 

 Математични пресмятания. Предназначени са най-вече за горния курс и позволяват 

облекчаването на урока по физика от много математични проблеми – онагледяват се 

зависимости, решават се по-комплицирани математични изрази. 

 Обработка на резултати. Такива програми са с насоченост към обработка на 

резултати от физичен експеримент – реално проведен в часа или с получени отнапред 

резултати. Спори се доколко е полезна честата им употреба. Във всеки случай 

полезни са тези от тях, които стимулират творческото мислене у ученика, а не го 

ограничават. През последното десетилетие българските ученици изучават 

използването на електронни таблици (напр. Excel). Използване в часовете по физика 

може да доведе до положителни резултати6. 

 Симулации на физични явления и процеси. Служат за онагледяване на различни 

физични ситуации. Ако са добре и атрактивно направени може да събудят интереса 

на учениците 7.  

                                                           
6 Особено подходящо е да бъдат съчетани с малки програми (напр. наVBA) за симулация или за директно 

отчитане на резултати. По-нататък е даден пример за четене на данни от звукова карта посредством Excel. 
7 Има множество примери за такъв вид програми. Ще се огранича с представените в един сайт, 

поддържан от University of Colorado, Boulder [https://phet.colorado.edu/ ] 



Особено полезно е приложението им  при разясняване в случаи когато: реалното явление 

протича много бързо или много бавно, когато за илюстрацията му с класическа 

експериментална апаратура е много скъпа, когато се показва опит или явление, които са 

опасни и др.п. Спорно е дали да се използва софтуер с такава насоченост за 

самостоятелна работа на ученика, когато възможността за вариране на параметрите, 

предвидена в програмата е малка. Възможно е такива програми да се използват, когато 

липсват дори елементарни 

експериментални средства. 

Като програми, създадени от 

автора, ще посоча следните, 

които бяха дадени като задачи 

на ученическо състезание.  

Задача 1. Свързана е със 

симулиране на струна. Задават 

се параметрите на струната, 

изчертава се графика и се чува. 

Задача 2. Търси се фокусно 

разстояние на леща, поставена в 

„черна кутия“. Пред кутията се 

поставя „предметът“ (в случая 

свещ). След натискане на бутон, 

автоматично се изчертават 

основни лъчи и се установява 

какъв е видът на образа и къде се намира той.  

Задача 3. Симулация на метроном (аналогична на симулация на махало). Цел – да се 

намери такова положения на тежестта, при което да се отчита отнапред зададено темпо 

(фиг. 7). 

 Моделно обучение.  За разлика от симулационните програми, при които “физиката” на 

процеса или по-точно математическата й интерпретация са предварително зададени, 

тук физиката се задава от потребителя на програмата (в случая обучаемия). Полезни са 

употреба от напреднали ученици от горния курс и за студенти. В този случай 

обучаемият също е освободен от дълги и понякога затруднителни изчисления, а това 

му позволява да се съсредоточи върху физичната същност и върху адекватността на 

предложения от него модел. За разлика от стандартните програми за математични 

пресмятания, програмите за моделно обучение не предлагат затворено и единно 

решение 

явление модел алгоритъм програма

компютърно устройство

ученици

Фиг. 8 

 
 

Фиг. 7 Скрийшот от програма  метроном 



Edutainment (Educational Entertainment) обучение посредством игра. Корените се 

крият още в древността, а специално за обучението по физика е направено сравнително 

малко по въпроса. Обучаващата игра е своеобразен симулиращ модел. Модел, който 

трябва да наподобява някаква бъдещата професионална дейност. Например, изучаване 

на езици един от пътищата т. нар. ситуативна игра. Проблематиката не е нова и 

теоретичните изследвания в тази област са започнали отдавна. В специализираната 

литература се срещат различни понятия, които се отнасят към методическия предмет, 

който е обект на специалния ни интерес: ролева, дидактическа или ситуативна игра. 

Играта приближава учебния процес до реални ситуации. Компютърните игри се 

разработват основно с помощта на триизмерни графични техники. Чрез обучаващите 

игри се създава нов модел на обучение, при който вложеното усилие е значително по-

малко, тъй като потребителят просто се забавлява и правейки го добива нови знания. 

Отдавна има и български обучаващи програми, съдържащи игрови елемент, но 

разглеждането им излиза извън рамките на настоящето изложение. Основен е въпросът 

– “Защо хората играят игри?”. Според някои автори (Томас Малон), основните причини 

са три – фантазия, съревнование и любопитство. Като пример с интердисциплинарна 

насоченост може да се посочи една малка игра (фиг. 9), която беше дадена като задача 

на национално състезание по ключови компетентности8. Условното наименование е 

„захранване с електроенергия“.   

 

Фиг. 9 Скрийшот от компютърна игра 

 Измерване и отчитане на стойностите на физични величини посредством 

компютър, снабден с подходящи периферни устройства и софтуер. Става дума за 

                                                           
8 От 20.11.2015 г. до 22.11.2015 г. в Ямбол беше проведено VІІІ–то Национално състезание за Ключови 

компетентности по Природни науки. Темата на състезанието беше „Светлини и енергийни източници – история и 

бъдеще”. Следва текстът на задачата: Вие сте губернатор на южен полуостров. Разгледайте внимателно картата. Ще видите 

селища, ферми, курортни места, фабрики и заводи. Всички те се нуждаят от електроенергия (необходимата им енергия е 

посочена в условни единици (уе). Доскоро снабдяването ставаше от северната част на континента, но силен земетръс повреди 

кабелите. Сега трябва да се справяте сами. Преценете колко електроенергия е необходима.  

На острова има и различни ресурси, с които може да захраните електростанциите, които трябва да построите. 

Постройте толкова електростанции, колкото сметнете за необходимо.  Те трябва да задоволят енергийните потребности на 

населението и на бизнеса. Имайте предвид, че всяка електростанция има определена цена. Затова погледнете какво има в 

хазната. Трябва да действате по най-оптималния начин.  

 Електростанциите се поставят и премахват със съответните бутони. Местят се с мишката (при натиснат ляв бутон). 

 Помислете къде да ги разположите 

 Измислете наименование на Вашата парична единица 

 Следете внимателно какво има в хазната и си направете бележки 

Хората, живеещи на острова са добре информирани и не всичко ще им допадне - трябва да се интересувате от тяхното 

настроение Преценете какво още може да построите на територията, за която отговаряте. Като привършите със задачата, 

намалете размера на картата и направете скрийншот (как става това може да видите в упътването).  



т.н. подпомогнати от компютър експерименти (Computer Assisted Experiments 

или CAE), на които е отделено основно внимание и в настоящата работа. На 

фиг. 10 е показан скрийншот от една относително проста програма, която 

използва възможностите на звуковия чип за такъв тип измервания. 

     Фиг. 10 

 

 Събиране и обработка на информация от различни раздели на физиката, на 

различно ниво. Това се осъществява посредством интернет-връзка и на него също 

става дума в работата. Накратко основните насоки тук са свързани както с 

дейността на учителя, така и с тази на ученика. Интернет в случая може да се 

използва за събиране на материали при: подготовка на урока, материали за 

доклади и реферати, факти от история на физиката, данни за физични институти 

и дейности; мултимедийни приложения, свързани с обучението по физика. Във 

връзка с учебния експеримент интернет, и по-точно някои университетски и 

учителски сървъри, може да се използват като база от данни. 

I.1.5  Етапи при създаване на обучаващи програми. Ергономия    

          Разработването на всеки един програмен продукт минава през редица етапи. За да 

се получи работеща и атрактивна програма се минава през серия от дейности. По 

принцип за реализацията на замисъла следва да участва колектив от специалисти в 

различни области. Конкретно при направа на програми за обучение, освен специалисти 

по съответната наука, респ. учебна дисциплина, и програмисти е желателно да има 

психолог, педагог и в по-ново време – специалист по компютърна графика (художник). 

До 1999 г, с малки изключения, в световен мащаб тенденцията беше да се работи в по-

малки колективи и върху програмни продукти с ограничено приложение. Като 

контрапример бих дал т.н. game software, в разработването и реализацията на който 

участваха големи колективи от добре платени специалисти. Резултатът е очевиден. От 

края на 1999 г. в няколко европейски държави започна целенасочено субсидиране на 

софтуер за целите на обучение и първите резултати вече се забелязват. Заслужва да се 

отбележи, че посочените програмни продукти са предимно с мултимедиен характер. 

Софтуер за автоматизация на опити продължава да се прави или от малки колективи или 

от фирми, притежаващи значителен дял от пазара в определен регион – например Leybold 

Didactic, PHYWE, Pasco Scientific, Fourier9 и др. Първите обикновено правят пилотни 

разработки (пример за това е системата от low cost компютърни експерименти на 

                                                           
9 В последните години някои български училища са снабдени с компютризирани устройства на 

последната посочена фирма – напр. системата NOVA5000. 



университета в Siegen, Германия) или модули и софтуер, които се предлагат на пазара на 

ниски цени. Фирмения софтуер, заедно с модулите, се продава на високи цени. Според 

фирмата Gartner Inc. развитието на такъв продукт трябва да премине през пет 

последователни фази, преди да може да се предложи на пазара 10.  

Фази на разработване на програмен продукт 

Отделните етапи винаги за свързани в една или друга степен помежду си. Взаимната 

обусловеност между тях е илюстрирана на фигурата. Твърде често от дадена по-крайна 

фаза (например при програмирането) се достига до нова идея, която оказа влияние върху 

конкретизацията (върху сценария), върху структурата на програмата, а доста често и 

върху основаната концепция.  

 

 

 

 

 

  Фиг. 11 

 

Последното може да се дължи на установяване на специфични възможности на даден 

програмен език, на установяване на грешка при проектирането или на поява на нов 

приложен помощен софтуер. 

Фазите на software-engineering са следните: планиране, дефиниране, направа на 

сценарии, програмиране.  

Фазите на софтуер-ергономия са: разработване на концепция, създаване на структура, 

конкретизация, реализация. 

Фази на software-engineering

концепция

структура

структура

реализация

Фиг.  12 

Съгласно проучвания направени във връзка с времето, което се отделя за разнообразните 

дейности, свързани с разработване на приложен софтуер за целите на обучение различни 

източници дават близка по характер информация. Ще се спрем на данните, представени 

от Daldrup, Donker и Buesing [37]. Те са показани на схемата: 

 

                                                           
10 Вж. [ http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp (04.09.2011)]  

 

 



фиг. 13 

 

Съгласно наблюденията на автора, времето за различни дейности е разпределено по 

друг начин. Вероятно това се дължи на специфичните условия и маниер на действие.  

 

 

 

 Фиг.  14 

I.2 Компютри в учебния експеримент 

I.2.1 Учебен експеримент по физика 

 Основната цел и предназначение на научния експеримент е свързана с откриване 

на обективно нови познания, факти и закономерности. Учебния експеримент  служи за 

опосредстваното им предаване на учащите се, както за формиране на различни по 

характер умения и навици. В този раздел са разгледани накратко основни въпроси, 

свързани с класификацията и методиката на приложение на учебния физичен 

експеримент. 

  Методика на учебния експеримент по физика 

 Учебният експеримент е важна и неразделна част от обучението по физика. Без 

провеждане на опити, без експериментално онагледяване на излагания учебен материал, 

разбирането му се затруднява, а самите уроци губят атрактивността си. 

 Може да бъдат посочени следните основни видове учебен експеримент по физика: 

  Демонстрационен експеримент 

  Лабораторен експеримент 

27%

25%13%

14%

21%

време за дейности, свързани с разработване на
програма в %

въпроси

събиране информация

преодоляване на трудности

планиране & дискусия

програмиране



  лабораторни уроци за изучаване на ново учебно съдържание 

  лабораторни упражнения, за придобиване на нови практически знания и умения 

  лабораторни упражнения за затвърдяване и задълбочаване на изучавания 

материал 

  лабораторни упражнения за обобщение и систематизация 

  контролни лабораторни упражнения 

  фронтални лабораторни работи 

 физически практикум 

 домашни опити и наблюдения 

 експериментални задачи 

Всеки от посочените видове може да бъде адаптиран за ученици от различни 

възрастови групи и с различна степен на заинтересованост. Освен това голяма част от 

опитите могат да бъдат проведени с различна по характер и сложност апаратура.  

Изисквания към учебния физичен експеримент 

       Педагогически изисквания 

  да съществува взаимовръзка между демонстрационния експеримент и излагания 

учебен материал 

  да се определя подходящо място на демонстрационния опит в урока 

  да се определи оптималния брой на демонстрираните опити 

  да се спазва предписаната техника на демонстриране 

Методически и технически изисквания към демонстрационните опити 

  елементите от опитната постановка да съобразени с основни изисквания по 

отношение на ергономия и дизайн 

  да се осигурява  добра видимост на всички елементи от постановката 

  да бъдат сведени до разумен минимум частите и детайлите на опитната постановка 

  несъществените за съдържанието на опита елементи от постановката да се изнесат на 

заден план 

  всеки опит трябва да бъде добре подготвен и неколкократно изпитан 

  показаните опити да са съдържателни, добре оформени и съобразени с времето за 

изпълнение  

  опитите  да се извършват с минимална загуба на средства 

  да се спазват правилата за техника на безопасност 

 

   Основни етапи при провеждане на учебен експеримент 

 За разлика от научния експеримент, който представлява нещо обективно ново или 

при който се търсят обективно нови резултати и факти, учебния експеримент носи само 

субективно нова информация за учениците. Независимо от това, той се извършва така, 

че да следва логиката и последователността на научния експеримент.  Основните етапи 

при подготовката и провеждане на всеки учебен опит са следните [185]: 

 1. Поставяне на проблема за решаване  

2. Обща идея за неговото решаване 

3. Обосновка на избрания вариант 

4. Планиране на експеримента  

 5. Конструиране на опитната постановка и провеждане на 

             предварителен експеримент 

 6. Детайлни измервания 

 7. Обработка на резултатите  

 8. Анализ на резултатите и изводи 



 В зависимост от условията на провеждане, вида на експеримента, степента на 

подготовка на учениците, поставените предварително дидактически цели и редица други 

фактори, явното акцентиране върху някой от етапите може да се прескочи или да се сведе 

до минимум. 

При използване на исторически подход, начинът на представяне на 

експериментите може да се доближи и до частично и до развитието на познанията в 

исторически аспект – т.е. следва модела, по който се е развивал даден клон от науката. 

На фиг. 15, представена от Lindt, е показан един възможен подход, който до голяма 

степен се доближава модела на Th.S.Kuhn за развитие на научните изследвания. 

Всъщност самият Кун говори предимно за парадигма и  избягва понятието “теория”, но 

тук то е използвано като по-близко до речника на учителите и учениците. 
 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 15. Приложение на учебния експеримент 

 



I.2.2 Автоматизация на физичен експеримент 
 Физичният експеримент представлява една от първите области, в които  

компютърната техника навлиза. Първоначално за обработка на резултати, а по-късно и 

за автоматизация и моделиране на опити с разнообразна насоченост. За автоматизирания 

експеримент (или експериментът подпомогнат от компютър), може да се каже, че това е 

такъв вид експеримент, в който компютърът посредством периферни модули и съответен 

обслужващ софтуер проследява и запомня информацията за изменение на различни 

физични, химични и биологични параметри. Например: напрежение между различни 

точки в една електрическа верига, ток в клон от електрична верига, изменение на 

температура, влажност, атмосферно налягане, посока и сила на вятъра, радиоактивен 

фон, концентрация на даден вид йони в разтвор и т.н. От друга страна, в много случаи, 

например при производствени процеси или при управление на по-сложна 

експериментална апаратура компютърът, посредством програмата която изпълнява може 

да изработва когато е необходимо управляващи сигнали. Те от своя страна, посредством 

различен вид периферни модули, осигуряват правилната работа на постановката 

съответно протичане на производствения процес. 

 За поставяне на автоматизирани опити на съвременно равнище се налага 

използване на допълнителни, специално конструирани модули. Например чрез 

подходящ сензор (или датчик) се установява, че температурата в някаква част от 

установката е различна от необходимата, компютърът подава команда за задействане на 

реле, което включва или изключва нагревател. Устройствата управлявани от компютъра 

и извършващи някакво действие в най-общ смисъл ще наричаме актори. Общата схема 

за контрол и управление на експеримент или производствен процес с компютър е 

следната: 

 

Легенда: 

1-физичен или химичен процес 

2- сензори 

3- усилватели 

4- цифрови входове 

5- аналогови входове 

6- аналогов мултиплексор 

7- аналого-цифров преобразувател 

8 , 9- изходи (цифрови) към компютъра 

10- компютър и обслужваща програма 

11- цифрово-аналогови преобразуватели 

12- аналогови изходи 

13- цифрови изходи 

14- актори 

15- видеомонитор 

16- клавиатура 

17- външна памет 

18- модул за въвеждане на информация 

19- модул за извеждане на информация 

 

 



 

 

Някои от сензорите изпращат към компютъра т.н. цифрови сигнали, например 

TTL-сигнали (0V или +5V, отговарящи съответно на логическа "0" и на логическа "1"), а 

други- аналогови сигнали, т.е. напрежение в определени граници, което е 

пропорционално на изследваната величина. Аналогично една част от акторите могат да 

се управляват с цифрови сигнали, например релета и електронни ключове, а друга- с 

аналогови сигнали, например електромотор.  Сензорите от първия вид могат да се 

включват директно към "цифровите входове" на компютъра, докато сензорите от втория 

вид могат или да се включат директно към "аналоговите входове" на конектора за игри, 

или - към "цифровите входове" на ПК посредством аналого-цифров преобразувател 

(АЦП). Накратко може да се каже, че това е устройство, на входа на което се подава 

напрежение в определени граници, а на изхода му се получава двоично кодирано число, 

което е пропорционално на входното напрежение.  

 Акторите от първия вид могат да се управляват директно от ПК като се свържат 

към т.н. "цифрови изходи", докато акторите от втория вид - само посредством цифрово-

аналогов преобразувател (ЦАП). Това е устройство, на входа на което компютърът 

подава двоично число, а на изхода му се получава напрежение, чиято стойност е 

пропорционална на това число.  

 При излагане на материал по този въпрос пред ученици, логиката на изложението 

трябва да обхваща и посочената схема, която може да се представи в следния опростен 

вид:  

 

Отделните елементи, показани на схемата, по които е работил авторът, както и 

подробности във връзка представянето на такива опити пред аудитория са  разгледани в 

следващите глави. 
 

I.2.3 Автоматизация на учебен физичен експеримент 

 Съгласно класификацията на Boardmann, Cooper, Swage, експерименти, при които 

компютърът изпълнява ролята на измерителен прибор, носят името подпомогнати от 

компютър експерименти (CAE - Computer Assisted Experiments). У нас са добили 

разпространение термините автоматизиран експеримент и компютризиран 

експеримент. В учебния експеримент компютърът може да се използва за: 

 обработка на експерименталните резултати 

 автоматизиране на експерименти (пълно или частично) 

 база данни (все още в процес на разработване) 

 експертни системи (също в процес на разработване) 

 интегрирана система за лабораторно обучение 



 Персоналните компютри предоставят широки възможности за автоматизация на 

експерименти от различно естество. Почти не съществуват лабораторни упражнения или 

демонстрации, за които компютърът да не може да се използва като ценен помощен уред.    

 Редица опити могат да се проведат рационално само, ако се компютризират. 

Особено полезна е употребата на компютъра, когато се налага отчитане на стойностите 

на бързо променящи се параметри или на такива, които се променят много бавно. 

 Ако се използват възможностите на конектора за игри, паралелния или 

последователния интерфейс, звуковата карта, с помощта  на елементарни саморъчно 

направени периферни устройства и подходящи програми могат да се осъществяват 

много класически експерименти. Съвременното равнище предполага свързване на 

измервателни модули към компютъра, които разширяват неговите възможности като 

експериментален уред. Неделима част е и съпътстващ  модулите софтуер, създаден при 

използване на съвременни подходи. Трябва да се отбележи, че периодично се налага 

преработване и допълване на съществуващите програми,  именно поради причината те 

бъдат актуални по отношение на възможности, дизайн, операционна система под която 

работят - да отговарят на изискванията, които се променят твърде бързо. Няма да се 

спираме на затрудненията, които срещаме във хардуерно и софтуерно отношение – 

имаме предвид компютри и периферия от една страна и на наличието на легален софтуер 

от друга.  

 Следващата важна стъпка е създаване на интегрирана система за лабораторно 

обучение, която е разгледана по-подробно в т.I.3. 
 

I.2.4 Класификация на автоматизирани учебни експерименти 

Тази класификация е в тясна връзка с класификациите на учебния експеримент въобще. 

Спецификата на CAE-експериментите налага обаче известно прецизиране и допълнение, 

което частично е направено по-долу. 

Класификация по дидактически функции 

  Демонстрационен САЕ експеримент 

  демонстрации на принципи, свързани с физични явления, процеси и закони (когато 

се предполага, че учениците са запознати в някаква степен с автоматизираната опитна 

постановка) 

  демонстрации на действието на различен вид сензорни устройства, които работят 

според физични принципи, имащи пряко отношение към изучавания раздел от 

учебното съдържание  

  демонстрации на опитни постановки за САЕ, които ще се използват за извършване на 

опити от други раздели на учебното съдържание  

  демонстрация на начини за обработка на резултати 

  демонстрация на резултат от опити (запаметени резултати), обикновено в графичен 

вид 

  Лабораторен САЕ експеримент 

  лабораторни уроци за изучаване на ново учебно съдържание (когато ученикът е 

запознат с постановката и обслужващия софтуер) 

 лабораторни упражнения, за придобиване на нови практически знания и умения по 

физика 

  лабораторни упражнения, за придобиване на нови практически знания и умения 

  експерименти, свързани със запознаване на ученика с компютризирана опитна 

постановка 



  експерименти, свързани със запознаване на ученика с програмен продукт, свързан 

с обработване на данни 

  експерименти, свързани с калиброване на интерфейсни модули, когато физичния 

принцип на действието им е от значение при изучаване на съответния раздел 

 лабораторни упражнения за затвърдяване и задълбочаване на изучавания материал 

  лабораторни упражнения за обобщение и систематизация 

  контролни лабораторни упражнения 

  фронтални лабораторни работи 

 физически практикум – опитите към него биха могли да се класифицират както при 

лабораторните упражнения 

 домашни опити и наблюдения, проведени с компютър (тук биха могли да се отделят 

няколко подвида, в зависимост от използвания хардуер, методиката на задаване на 

опита от страна на учителя, съществуващите междупредметни връзки и др.) 

 експериментални задачи, проведени с компютър 
 

Класификация по дидактически цели 

 опити за  създаване на проблемна ситуация  

 опити, свързани с доказателства и проверка на хипотези 

 опити, свързани с интерпретация на графики 

  от графиката да се прави прогноза за вида на явлението 

  сравняване на графики 

  използване на метода “черна кутия” 

 опити, свързани с осъществяване на аналогия между различни явления 

 опити, свързани с натрупване на статистически данни 

 

Класификация по основно предназначение на компютъра в експеримента 

 компютърът се използва за обработка на резултати 

 компютърът се използва като електронен справочник 

 компютърът е основният измерителен прибор  

 

Класификация, в зависимост от осъществимостта на опита с класически средства 

 опити, които лесно се осъществяват с класически лабораторни средства, а 

компютризираният им вариант е само алтернатива 

 опити, които не могат да се осъществят с класически средства 

 опити, осъществяването на които с класически средства е много по-скъпо 

 

I.2.5 Класификация на модули за автоматизиране на учебни  експерименти 

Групиране (класификация) на модулите може да се извърши по няколко критерия 

– в зависимост от начина на свързване към ПК, предназначението, универсалността, 

цента, възможностите за обработка и т.н.   
 

В зависимост от начина на свързване с ПК 

 Вградени в компютъра. Доскоро – най-разпространения вид модули, предназначени 

за учебни цели. В последните години тенденцията е различна – използват се 

предимно външни преносими устройства 

 Свързани към паралелния интерфейс. Имат сравнително малко разпространение. 

Обикновено това са по-евтини устройства със скромни характеристики 



 Свързани към последователния интерфейс. Специализирани измервателни модули,  

много често със собствен процесор и памет. Модули използващи I2C технология за 

връзка. В последните години – най-вече се използва USB връзка 

 Използващи други начини за обмен на данни, например посредством инфрачервени 

лъчи или радиовълни (вкл. посредством миниатюрни безжични сървъри) 

 
 

В зависимост от предназначението 

 С основно предназначение, което не е свързано с учебни експерименти – например 

звукова карта 

 С основно предназначение – измерване на конкретни величини или група величини 

от дадена област 

 С основно предназначение – извършване на учебни опити 
 

В зависимост от цената 

 Low cost – в повечето случаи със скромни характеристики. Най вече за домашна 

употреба и хоби 

 Със “средна” цена – 200 – 500 – 1000 лева 

 Фирмени – с цена над 1000 лева 
 

В зависимост от универсалността 

 С ограничен набор от функции (съответно входове и изходи), без комплект сензори 

към тях 

 С разширени възможности, но без комплект сензори 

 С разширени възможности и комплект сензори от същата фирма 
 

В зависимост от възможностите на софтуера 

 Със софтуер, обслужващ само отделни елементи на модула 

 С мощен софтуер, предназначен за извършване на групи от опити и обработка 

      на резултати 

 

За учебни цели са  подходящи вградените в компютъра модули, но с изведен 

посредством кабел панел и тези, които са свързани към последователния интерфейс. 

Степента, до която може да се използват до много голяма степен зависи от приложения 

софтуер. Разработките на автора са също в тези две насоки.   

 
I.2.6 Изисквания към компютри, опитни постановки и програмни продукти за 

автоматизиране на учебни експерименти 

Функционални изисквания 

 Анализът на опитите от различни раздели на учебното съдържание, които по 

принцип биха могли да бъдат автоматизирани с компютър и извършено изследване 11,  

позволяват  да се посочат определени изисквания, на които да отговаря даден 

интерфейсен модул. Тук става дума за минимални изисквания от техническа гледна 

точка, които да осигурява модула. Така той ще може да служи провеждане на достатъчно 

пълна система експерименти. Посоченото по-долу се отнася до многофункционални 

модули, евентуално навлизащи в училище, а не за постановки за провеждане на малък 

кръг опити от определен раздел или за постановки към т.н. “домашна лаборатория”.  

                                                           
11 Данните от изследването са остарели. Към настоящия момент към устройствата може да бъдат 

предявени значително по-високи изисквания. 



Минималните изисквания са следните: 

 аналогови входове – не по-малко от 4, (възможно е да бъдат мултиплексирани към 

един аналогоцифров преобразувател 

 бързодействие –  не по-малко от 10 μS за едно аналогоцифрово преобразуване 

 защита срещу по-високи или с неправилно подаден поляритет напрежения 

 аналогови изходи –  2  

 цифрови входове –  2 

 цифрови изходи –  2 

 изход +5V, допускащ ток не по-малко от 100 mA 

 

Изисквания към програми за обработка на експериментални резултати 

 Първоначалната цел, с която са били създадени изчислителните машини, е да 

служат за обработка на данни. Логично е съществуването на огромно количество 

програми за решаване на задачи от най-различен вид и с използване на разнообразни 

числени методи. Принципните изисквания към програма, създадена с тази цел, са 

следните:  

o програмата да включва подпрограма, наречена "калкулатор", с помощта на която 

се извършват необходимите пресмятания (когато програмата работи под 

WINDOWS, това не е нужно); 

o програмата да предоставя възможност на потребителя да въвежда 

наименованията на необходимия брой величини, стойностите на тези величини, 

които се получават като резултат от опита, необходимите функционални връзки 

между тях. С други думи – към програмния продукт да има собствена електронна 

таблица. Друг вариант е да бъде осъществена връзка със стандартни такива 

таблици, например като MS Excel; 

o програмата да може да намира средни стойности, величина, средно квадратична 

грешка, да построява хистограма, да търси даден вид разпределение, например 

Гаусово и т.н.; 

o програмата да може да представя графично получените експериментални 

резултати върху избрана от потребителя координатна система, Да прави 

обработка по метода на най-малките квадрати, интерполация, екстраполация, 

евентуално да има модул за бързо Фурие-преобразуване. 

 I.2.7 Преимущества на автоматизирания експеримент   

При автоматизирания физичен експеримент съществува възможност всеки 

рутинен елемент от неговото провеждане да бъде извършен частично или изцяло от 

системата компютър-модули-програма. Това означава, че отчитането на стойностите на 

различните величини, пресмятането, графичното им изобразяване и евентуалната 

допълнителна обработка стават автоматично. Точно кои елементи и до каква степен ще 

се предоставят на системата и кои на експериментатора (учител или ученик) зависи от 

различни фактори и следва да бъде решавано от учителя. 

  Отново следва да се подчертае, че проведените с помощта на компютър 

експерименти не могат да заместят класическите демонстрации и практически 

упражнения. Особено това важи за тези, които се провеждат с цел първоначално 

установяване на зависимости и закономерности или служат за създаване на основни 

експериментални умения и навици (работа с апаратура, свързване на схеми, обработка 

на резултатите, оформяне на протоколи и т.н.). Компютризираните опити са необходима 

съставна част от цялостната система учебни експерименти и затова би следвало да 

намерят място в българското училище. В случаи, когато учебния експеримент в даден 



клас или училище е наистина неразделно свързан с обучението по физика – т.е. 

провеждат се оптималното количество класически опити към всяка урочна единица е 

желателно и навлизане на автоматизирания експеримент. Тогава започват да се 

проявяват и основните преимущества на този вид опити. Накратко формулирани те са 

следните: 

1. Икономия на време при провеждане, поради автоматизираната обработка на 

резултатите - лесно изобразяване в табличен и графичен вид, бързо намиране на 

конкретни математически зависимости 

2. Подобряване на нагледността (при спазване на необходимите изисквания) 

3. Лесно обслужване на постановките и почти 100% повторяемост на опитите 

4. Широки възможности за индивидуализация (важи за лабораторни упражнения и 

домашни опити) 

5. Многофункционалност. Необходим е един основен модул като само с него и 

минимална периферия може да се осъществяват голямо количество експерименти. 

При добавяне на разширения (допълнителни модули) обхватът се разширява 

многократно 

6. По този начин училищния експеримент се доближава до съвременното ниво на 

експериментиране в качествено отношение 

7. Цената на достатъчно пълен комплект за автоматизирано експериментиране е 

относително невисока.  
 

I.2.8 Съвременно състояние 

Днес състоянието се определя от напредването на технологиите и от цялостната 

настройка на обществото. Никой вече не се учудва на факта, че хора на всяка възраст 

използват мобилни комуникации, интернет и различни по характер приложни програми. 

Навлизат микроконттролерни системи с ниска цена, предназначени за обучение – напр. 

Arduino с неговите разновидности или миникомпютри Raspberry. Към последните може 

да бъдат включвани разнообразни сензори. Това позволява използването им в различни 

извънкласни форми на обучение, за неформално обучение, за самостоятелна работа.  

 В последните години масово се използват смартфони и таблети. Немалък брой ученици 

също разполагат с такива. Масовото производство на различен тип сензори доведе до 

вграждането им в подобни устройства. Производителите създават приложения за 

използването им. Поради тази причина е възможно  смартфони и таблети да бъдат 

разумно използвани в учебния процес, включително за провеждане на учебен физичен 

експеримент12. В таблица 1 е посочено с какви стандартни сензори разполагат голяма 

част от тези устройства. 

Сензор, актор  Възможности за приложение 
Микрофон Осцилограма, Спектрален състав на звук 

Сила на звук 

Акселерометър Ускорение 

Жироскоп Ъгъл на завъртане, Ъглово ускорение 

Магнитен сензор (GMRs) Индукция на магнитно поле 

CCD Видеоанализ, 

Осветеност 

GPS модул Изследване на траектории и скорости  

Говорител Тонгенератор 

Таблица  1 

                                                           
12 Тук не се коментира въпросът дали въобще е редно учениците да използват такива устройства 



 

Към посочените сензори може да се добави още барометър (и др.). В останалите части 

на изложението са описани опити, извършвани с подобни сензори, но в един по-

„класически“ вариант.  

 

Експеримент, подпомогнат с компютър и „интернет на нещата“. Съгласно 

[http://www.itu.int/en/ITU-T/iot/Pages/default.aspx (01.03.2016)] „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. [http://www.cnbc.com/2016/02/01/an-internet-of-things-will-

number-ten-billions.html (01.03.2016) ], 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.  Предполага 

се, че ще това ще доведе до глобални промени в икономиката, вероятно и в 

образованието. Типичен пример за IoT е една съвременна къща – в нея всички 

домакински уреди могат да бъдат наблюдавани и управлявани отдалеч, посредством 

интернет-връзка. Собствениците може да следят температурата и влажността в нея,  

състоянието на цветята, да получават данни от охранителната система… . Всичко 

изброено не е съвсем ново – опира до обработка и предаване на данни, отчетени от 

сензори. Последното е в пряка връзка с учебния физичен експеримент. При IoT се следва 

веригата: 

сензор → контролер → компютърно устройство13 (може облак) 

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. Като обясни тези принципи на по-заинтересованите ученици, 

може да им предложи саморъчно да изработят такива сензори или да направят система с 

готови устройства. 

 

I.2.9.Кратка история на авторски разработки  

Авторът започна своите дейности, свързани с приложение на компютри в учебния 

експеримент, след като се запозна с възможностите за използване на входа за джойстик 

за такива цели [ ]. По-късно част от разработките бяха свързани с паралелния интерфейс 

Centronix, стандартния сериен порт тип RS232 и някои сравнително достъпни интегрални 

схеми [ ]. Описание на част от тези разработки е дадено като приложение. В по-ново 

време авторските разработки се основават използването на микроконтролери и 

съвременни сензори – например, описаните в [ ]. 

 

I.2.10. Изводи 

Всеки учител по природни науки, ще потвърди, че експерименталното изследване е 

отличителен белег на природните науки. Трудно е да си представим, как може да се 

прави обучение по природна наука, без експериментално изследване. Училищната 

физична лаборатория трябва да присъства като неизменна част от обучението. По този 

въпрос е писано много и той едва ли се нуждае от дискусия.  
 

                                                           
13 Персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон, евентуално свързани към „облак“ 



Многократно е описвано и повтаряно, че достъпът до лаборатория и уменията за 

експериментиране са едни от основните аспекти на обучението по физика. Независимо 

от това дали става дума за традиционно или за конструктивистко обучение. [Shulman, L. 

& Tamir, P.: 1973, ‘Research on Teaching in the Natural Sciences’, in Travers, R. (ed.), Second 

Handbook of Research on Teaching, Rand McNally, Chicago.] 
 

Ръководствата за лабораторни упражнения обикновено нареждат на ученика (или на 

студента) “what to think, how to think, and when to think..“ (Pushkin 1997, p. 240). 
 

Традиционно се смята, че основните етапи при подготовката и провеждането на 

всеки учебен опит (както беше споменато) са следните [185 ]: 

1. Поставяне на проблема за решаване  

2. Обща идея за неговото решаване  

3. Обосновка на избрания вариант  

4. Планиране на експеримента   

5. Конструиране на опитната постановка и провеждане на предварителен 

експеримент  

6. Детайлни измервания  

7. Обработка на резултатите   

8. Анализ на резултатите и изводи 

Без да оспорвам истинността на посоченото, смея да твърдя, че в зависимост от 

условията на провеждане, вида на експеримента, степента на подготовка на 

учениците, поставените предварително дидактически цели и редица други фактори, 

върху някои от етапите може да не се акцентира. Това мое твърдение се опира на 

следното. Според Hodson (1993) част от затрудненията на учениците (и студентите) се 

състоят в това, че често те са поставени в положение, когато трябва да разберат 

същността на проблема (задачата) и на експерименталната процедура, да разберат 

съответната теоретична постановка, да прочетат и следват инструкциите за работа с 

апаратурата, да работят с нея без да я повредят, да отчетат експерименталните данни, да  

ги обработят и да интерпретират резултатите. Накрая да напишат протокол. Всичко това, 

без особена помощ от учителя (обучителя). Накратко – при провеждане на лабораторен 

експеримент възникват твърде много (предотвратими) пречки (Johnstone 1984; Newman 

1985), които пречат на обучаемия да се концентрира върху основната същност.  

Според Arons (1993) [Arons, A.B. (1993). Guiding insight and inquiry in the introductionary 

physics lab. Physics Teacher, 31 (5), 278-282], който предлага сравнително нов подход, 

обучението в лабораторията ще бъде по-ефективно, когато се акцентира на следното14.  

 Наблюдаване на физични феномени на  качествено равнище и интерпретиране 

на наблюденията 

 Формиране на концепция (хипотеза) на основат на тези наблюдения 

 Построяване на абстрактен модел в светлината на наблюдаваното и на 

формираната концепция 

 Разбиране как работи дадена част от апаратурата, как и за какво може да се 

ползва 

 Решаване какво да се прави с тази част от апаратурата, колко измервания да се 

направят и как да се обработят резултатите 

 Да задават въпроси от рода „откъде знаем…?“, „защо мислим, че …?“, „Какво е 

доказателството за…?“ 

 Изрично да правят разлика между наблюдението и тълкуването на резултатите 

                                                           
14 Все пак трябва да се има предвид, че става дума за първоначално обучение. В днешно време на такова 

първоначално обучение се подлагат даже голяма част от студентите, следващи природни науки  



 Правене на (хипотетично-дедуктивен) извод във връзка с проведеното 

лабораторно изследване 
 

Още Thornton (1987) твърди, че често експерименталната работа при обучението 

отива на заден план, защото голяма част от необходимите уреди и материали са скъпи, 

трудно се изучава тяхното действие, лесно се повреждат.  

[Sipson, R. & Thornton, R.: 1995, ‘Computers Bring New Opportunity to Science Еducation’, 

Computers in Physics 9, p..571.] 

Изход от последното много автори виждат в използването на експерименти, 

подпомогнати с компютър. Самата идея не е толкова нова, винаги е била актуална, но 

днес отново излиза на преден план за обучението в българското училище. По-нататък в 

работата е дискутирано по въпроса. Става дума за използване на компютър (независимо 

какъв) като експериментален уред, а не за симулация на явление.  

Когато говори за лаборатории, базирани на микрокомпютри (МБЛ – Microcomputer-

Based Laboratories)15 Торнтън подчертава следните педагогически предимства: 

 Засилване на обучаващия елемент поради разширяване на кръга от изследвания, 

които може да прави обучаемият 

 Лесно могат да бъдат използвани и от начинаещи16 

 Може да насърчи и развие умения за критично мислене, защото се облекчава 

събирането и обработката на данните 

 Да насърчи усвояването на знания и умения от другите (съученици, състуденти) 

 Може да бъде ефективно средство за изучаване на графики 

 Може да направи абстрактното конкретно, поради бързата обратна връзка 

 Може да е помощ на тези, за които природните науки (в частност физиката) 

представляват трудност 

 Изглежда особено ефективен за недостатъчно добре подготвени ученици17 

МБЛ могат да подпомогнат конструктивисткия подход посредством приложения, в 

което компютърът се използва за да улесни експерименталните изследвания на 

учениците -- независимо дали тези изследвания са лични или колективни.   

 (Mokros 1986; Thornton 1987), (Redish 1997), и редица други обобщават:  

1. Обучаемите фокусират вниманието си върху физичната същност (the physical 

world) 

2. Съществува бърза обратна връзка 

3. Стимулира се работата в екип (при екипна работа) 

4. Намалява се времето за обработка на резултати и unnecessary drudgery 

5. Обучаемите бързо научават специфично и конкретно, преди да преминат към нещо 

по-общо и абстрактно 

Към горното Redish et al. (1997) добавят още: 

6. Обучаемите са активно ангажирани в изследването и конструирането на собственото 

си разбиране18 
 

                                                           
15 Последният термин е вече остарял.  
16 Типичен пример: малки деца и ученици без особени технически познания лесно се справят с програми 

и съвременни комуникационни устройства. Тук бих искал да отбележа, че важно значение има дизайнът 

на програмата. Въпрос, разгледан на друго място в работата 
17 Има немалък брой ученици, които проявяват интерес към техника (и към програмиране, например), но 

не са заинтригувани от физиката. Това може да послужи за засилване на техния интерес. И този въпрос е 

разгледан на друго място в работата 
18 Последното е в пряка връзка с конструтивистката теория 


