
Първи Национален форум за съвременни 

космически изследвания 
21-22 октомври 2020 г., София 

Проблеми и визия за обучението по 

астрономия в средните училища   



- Използване на Космоса като вдъхновяващо средство за 

образование. 

 

- Стимулиране на интереса към Космоса и космическата 

кариера. 

Насърчаване включването на момичетата и етническите  

малцинства в науката. 

 

- Развиване на чувството за глобално гражданство. 
 

Цели: 



СЛЕДВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Views on 
science and 

science capital 
form 

8-14 
Career 
choices 
made 

>14 



• Ученици от 8 до 18 години 

• Всички учители 

• Възпитатели, обучители  

• Семействата 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ? 



Нашата прекрасна планета 

 

 

ЧЕТИРИ ТЕМИ: 
Нашата крехка планета 

Навигация през годините Наследството на исляма 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  

SPACE AWARENESS ?  



ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ  

Нашата прекрасна 

Вселена 

Нашата крехка 

планета 

Навигация през 

годините 

Основна степен 

Системата Слънце, 

Земя, Луна 

Слънчева система 

Звезди 

Сезони 

Атмосфера 

Основни положения 

на навигацията 

Гимназиална 

степен 

Системата Слънце, 

Земя, Луна 

Слънчева система 

Звезди  

Фундаментални закони 

Композиции и 

структури 

Атмосфера 

Климатични промени 

Орбита и ротация 

Сезони 

Основни положения 

на навигацията 

Географска ширина 

Географска 

дължина 

 

Налични образователни материали, съобразени с учебните 

планове на ЕС 



ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ  
Рецензирани 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ  
Част от тях преведени на български език и тествани от учители 

 



SPACE SCOOPS 

 

 



КОСМИЧЕСКИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 



НАУКА ЗА ГРАЖДАНИТЕ (CITIZEN SCIENCE)  

И ПРИЛОЖЕНИЯ 



НАУКА ЗА ГРАЖДАНИТЕ (CITIZEN SCIENCE)  

И ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 

- Да използват свободно ресурси за Космоса 

- Да бъдат по-атрактивни в час 

- Да представят ИКТ 

- Да прилагат изследователски подход в обучението 

и други вдъхновяващи методи 

- Да информират от най-ранна възраст професиите, 

свързани с Космоса и космическите науки 

 



ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗРАБОТЕНИ 

СРЕДСТВА 

РАЗРАБОТЕНИ ОТ УЧИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ 

- Онлайн курсове (МООС) 

- Ръководства 

- Регионални обучения на учители 

- Международни семинари  

(Workshop/работилници) 

 



23 НАЦИОНАЛНИ КОНТАКТА  
 

 



ПАРТНЬОРИ И МРЕЖА 

 

 



Дейности до момента: 

- провеждане на онлайн анкета с 500 ученици от 12 училища в страната 

- тестване на образователни ресурси от платформата Astro edu в над 20 училища в страната 

- проведен Национален семинар, 21 април, гр. Плевен 

- преведени над половината от образователните ресурси на български език 

- проведени две регионални обучения на учители, съвместно с РУО Плевен 





Проучването е извършено онлайн чрез 

анкета и съдържа обобщение на 

отговорите на ученици от България 

(Bultitude, 2018). Използвани са данни 

от около 700 ученика (53 на възраст 9-

10, 102 на 11 години, 114 на 12 години, 

на 123 на 13 години, на 87 на 14 и на 

221 на възраст 15-16 години).  

   

Изследването дава възможност за 

сравняване с по-широки европейски 

инициативи. То също така може да 

помогне да се създаде система за 

проучване на дългосрочните въздействия 

от дейностите по ангажиране на науката 

в космоса  върху младите хора.  
 



www.space-

awareness.org 
@space_awe 

Facebook: Space Awareness 
 



http://www.space-eu.org/ 



 

                 Las Cumbres Observatory  

                 Agent Exoplanet 

                https://lco.global/agentexoplanet/ 

https://lco.global/agentexoplanet/


https://www.lpi.usra.edu/AR/ 

 

https://www.lpi.usra.edu/AR/


Интернет базирани ресурси за обучение по астрономия  

EAAE-European 

Association for Astronomy 

Education 

Galileo Teachers 

Training Program 

National school observatory 

http://www.unawe.org 

EU HOU 



 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

с Sally Ride EarthKAM , ISS 

Международна Космическа Станция 

http://www.earthkam.ucsd.edu 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  
с Sally Ride EarthKAM , ISS 

Международна Космическа Станция 
https://www.earthkam.org/ 

 

 





Сахара 

Амазонка 

о-в Корсика 



International Astronomical Search Collaboration 2018 

Кампаниите за търсене на астероиди се управляват от 
Международното сътрудничество в областта на 
астрономията (IASC - International Astronomical Search 
Collaboration ).  

 
Всяка година участват над 1100 екипа от повече от 80 страни. 

Участниците правят важни открития на астероиди от 
главния астероиден пояс (MBAs) и понякога на транс-
нептунови обекти (TNOs).  

 
От началото на октомври 2006 г. участниците са направили 

над 1500 астероидни открития. Към днешна дата 52 са 
били номерирани и вписани в официалния каталог на 
малките тела, поддържан от Международния 
астрономически съюз (IAU, Париж). Номерираните 
астероиди могат да бъдат наименувани от техните 
откриватели. 

http://iasc.hsutx.edu/ 

http://iasc.hsutx.edu/


      

Наборите от изображения се предоставят от 

Института по астрономия (IfA) в Хавайският 

университет. При ясно и тъмно небе IfA 

използва 1,8-метров Pan-STARRS телескоп, 

разположен на остров Haleakala 

Екипите получават тези набори от 

изображения и използват програмата 

Astrometrica за търсене и измерване на 

астероиди. Подготвя се доклад и се 

изпраща на д-р Патрик Милър, след 

което се преглежда от екипа за данните 

на IASC (IDaRT) за възможни открития. 

Откритията се докладват на Центъра за 

Малки планети (Харвард). 



 

 Space Generation Advisory Council Asteroid Search Campaign  

October 31 - November 28, 2018  

Provisional # Object, Students, School, Location, Status, Date, Linked  

 

 

P20K4lu V.Parvanov  Municipal center for extracurricular 
activities  Bulgaria Preliminary 11/06/18 MCE0004 

  
P20K4v7 I.Jokin, V.Parvanov  Municipal center for 

extracurricular activities  Bulgaria Preliminary 11/06/18
 MCE0003  

P20K8Vt V.Parvanov  Municipal center for extracurricular 
activities  Bulgaria Preliminary 11/08/18 MCE0001 

  
P20K8Yp V.Parvanov  Municipal center for extracurricular 

activities  Bulgaria Preliminary 11/08/18 MCE0002  
 





Проект “Дистанционно наблюдение на Земята от Космоса за българските 

училища” (Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools - 

EEOBSS)  

“Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и 

екологични катастрофи от Космоса” – Е#КОСЛАБ  

Съвместни дейности с Институт за космически 

изследвания и технологии 



 

THE GLOBE PRGRAM, NASA  

https://www.globe.gov/ 

 

https://www.globe.gov/


GLOBE Observer е международна мрежа от  

citizen scientists, които работят заедно, за да 

научат повече за околната среда и 

променящия се климат. За да участвате, 

просто изтеглете приложението GLOBE 

Observer и изпращайте редовни наблюдения. 

Можете също да създадете своя акаунт за 

GLOBE Observer за достъп до уебсайта и 

приложението. 



   Източници: 

 
http://scientix.eu; 
http://www.eaae-astronomy.org; 
www.nuclio.pt; 
www.globalhou.net; 
www.galileoteachers.org; 
http://www.stella-science.eu/pool_good_practices.php; 
www.scienceonstage.com; 
http://www.ustream.tv/chanel/optiks2012; 
1st ESO-EAAE Astronomy Summer School, 2007 Garching, 
Germany, poster session ‘Astro Party - Stars in School’s Life’, Ivo 
Jokin; 
Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-6594-5, 2010 
EGU General Assembly 2010 © Author(s) 2010; 
The stars and the birds in a school life, Ivo Jokin,Municipal 
educenter, Bulgaria; 
Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-14433, 2012 
EGU General Assembly 2012 © Author(s) 2012; 
Education of natural science in the work of the Municipal Center for 
Extracurricular Activities - I. Jokin, Bulgaria 
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Благодаря за вниманието ! 

 


