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Дисертационният труд е с обем 224 страници, от които 170 страници са текст-

изложение и 54 страници са приложения. Структурата му включва увод, три глави и 

заключение. Библиографията се състои от 157 заглавия, от които 42 на кирилица и 115  

на латиница. Отделно от тези заглавия са включени и 9 интернет източници. 

Приложенията са 3 на брой и включват – описание на набор от умения за работа с 

графично, таблично и аналитично представяне на функционални зависимости във 

физиката; набор от задачи за формиращо оценяване по метода Peer Instruction (PI) на 

описаните умения; бланка-таблица за отразяване на активността и мотивацията на 

учениците; бланка-анкета за ученици; бланка-въпросник за учители; извадка от базата 

данни на мобилното приложение Plickers; статистически таблици на SPSS за анализ на 

резултатите от анкетното проучване сред учениците. Дисертационният труд съдържа 

общо 33 таблици, 12 фигури и 6 схеми. 
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УВОД 

 

 Едно от най-важните понятия в съвременната математика с широко приложение 

в природните науки е понятието функция. Негова отличителна черта е разнообразието 

от форми на представяне (таблично, графично и аналитично), поради което 

първоначални имплицитни представи за  това понятие можем да открием дори и в 

артефактите от 2000 г.пр. Хр.  Историците сочат работите на Никола Орем (Nicole 

Oresme, ок. 1323-1382) за начало в изследванията на функционалните зависимости 

изобщо, но истинските усилия, свързани с експлицитното формулиране на понятието 

функция и издигането му в ранг на самостоятелен математически обект започват преди 

около триста години с проблемите на диференциалното и интегралното смятане.  

 

Актуалност на проблема 

 

 Понятието функция би следвало да бъде централно в училищния курс по 

математика, но поднесено формално във вид на синтезиран метаобект на научната 

мисъл, то е твърде абстрактно за разбиране от страна на учениците. Поради това, от 

особено голямо значение е не само да се проследи в исторически план генезисът на 

това понятие, но и да се разкрият причините за затрудненията при неговото изучаване и 

прилагане. Важно е да се разкрият източниците на тези затруднения, които не се крият 

само във фрагментацията на знанията по предметни области и липсата на гъвкави 

връзки между отделните дисциплини, но и в епистемологичните особености на това 

понятие и тяхното отражение в психичната реалност на когнитивните процеси.  

Едно от нещата, върху които съвременната когнитивна наука поставя акцент е 

ученето с разбиране. Разбирането не се постига само чрез трупане на знания и 

неслучайно разбирането е самостоятелна единица върху когнитивната ос в 

таксономията на Anderson&Krathwohl (2001). Не е случаен и фактът, че решаването на 

много приложни задачи, изискващи трансфер на знания от различни области на 

човешкото познание, е свързано с проявата на редица умения и стилове на мислене -  

предмет на оценяване в съвременните международни изследвания за математическа и 

природо-научна грамотност, като PISA например.  

Темата за изучаването на понятието функция не е нова и има за начало така 

нареченото „реформено движение” в математическото образование в Германия, 

започнало в началото на 20 в. по инициатива на професора от Гьотингенския 

университет Феликс Клайн (1849-1925), в което движение главното искане е „...да се 

постави в основата на математическото образование понятието за функция – онова 

понятие от математиката на последните 200 години, което навсякъде, дето е 

употребявано математическо мислене играе централна – първа роля. Това понятие в 

непосредствена връзка с употребата на графическата метода, използвано колкото се 

може по-рано, дава най-лесно и естествено средство за практическо прилагане на 

математиката към изследване на познания от опита, живота, практиката” (Списание на 

Физико-математическото дружество, 1909, с. 319-320). Апелът за подобни реформи 

намира световен отклик и от началото на 20в. до днес непрекъснато акцентът бива 

отново и отново поставян върху развиването на функционалното мислене – Hedrick, 

1922; Hamley, 1924; Freudenthal, 1982, College Entrance Examination Board, 1959; 

National Council of Teachers of Mathematics, 1934, 1989, 2000 (Oehrtman et al., 2008, 

p.27). Съвременните изводи са, че въпреки всички призиви за акцентиране върху 

изучаването на понятието функция „... учениците и студентите приключват курсовете 

със слабо разбиране на това важно понятие”. И още: „Започваме да разбираме, че 

схващанията и мисловните модели, необходими за сериозно и гъвкаво разбиране на 
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функциите са по-сложни, отколкото обикновено се смята от дизайнерите на учебните 

програми” (Oehrtman et al., 2008, p.27, Carlson, 1998). Тези уводни бележки 

потвърждават необходимостта от едно по-задълбочено проучване на 

епистемологичните и когнитивните аспекти на понятието функция и свързаният с това 

анализ на съвременното състояние на междупредметните връзки в обучението по 

физика и математика. 

 

Цели, задачи и методи на дисертационното изследване 

 

Актуалността на темата поставя проблемите за  търсене и намиране на решение 

за реализиране на такива двустранни връзки в обучението по физика и математика, 

които да подпомогнат разбирането на учениците на смисъла на понятието функция и 

използването му в различни учебни дейности по физика -  решаване на задачи, 

обяснение на явления, моделиране на процеси и др. 

 Целта на дисертационния труд е изграждане на концепция за усвояването и 

използването на понятието функция в интердисциплинарното обучение по физика и 

математика.  

 Целта на изследването определя задачите в теоретичен и експериментален 

аспект: 

1. Да се направи анализ чрез историко-методологичен подход на понятието 

функция в епистемологичен  и когнитивен аспект; 

2. Да се съпоставят категориите знание в таксономията на  Anderson & Krathwohl и 

категориите знание в теоретичната рамка на PISA за 2015г.; 
3. Да се дефинират равнища на разбиране на понятието функция и да се съотнесат 

към смисъла на функцията като действие и като процес; 

4. Да се проучи състоянието и спецификата на междупредметните връзки в 

учебното съдържание по предметите физика и математика; 

5. Да се изяснят основните проблеми при двустранната реализация на 

междупредметните връзки; 

6.  Да се предложи методика на изследване и оптимизация на тези връзки, базирана 

на съвременни подходи в оценяването; 

7. Да се организира и проведе дидактически експеримент за проучване на 

проблемите в усвояването и прилагането на функции в обучението по физика. 

 

 Обект на изследването е формирането и развитието на понятието функция в 

интердисциплинарното обучение по физика и математика. 

 Предмет на изследването е реализирането на ефективни междупредметни 

връзки в учебното съдържание по физика и математика. 

 Хипотезата на изследването гласи: чрез прилагане на съвременни подходи на 

формиращо оценяване може ефективно да се диагностицира и повиши качеството на 

междупредметните връзки по отношение на разбирането и прилагането на функциите в 

обучението по физика. 

 Методите на изследване са: 

- проучване и анализ на литературни източници; 

- анализ на учебното съдържание по физика и математика и анализ на учебна 

документация; 

- сравнителен анализ на учебните програми по физика и математика; 

- дидактически експеримент (дидактически тестове); 

- съвременни методи и техники за формиращо оценяване (Peer Instruction); 

- анкетно проучване; 



 6 

- наблюдение; 

- статистически методи за обработка на резултати (дескриптивен анализ, факторен 

анализ, формулиране и проверка на хипотези, изследване на корелационни 

зависимости); 

- експертна оценка. 

 

Характер и структура на дисертационния труд 

 

Дисертационното изследване е с теоретико-приложен характер. В Глава І са 

изложени някои съвременни концепции за разбирането в математиката и е представена 

теорията APOS, с помощта на която биват обяснени резултатите на много практически 

изследвания, свързани с когнитивните аспекти на понятието функция. Ясното 

разграничение на епистемологичните и когнитивните аспекти на това понятие е 

логически обосновано чрез таксономията на Anderson&Krathwohl (2001). Много 

съвременни изследователи свързват задълбоченото разбиране на понятието функция с 

развиването на така нареченото функционално мислене, на което също е посветена част 

от Глава І. Към края на главата е направен паралел между разбирането в математиката 

и особеностите на физичното мислене по отношение на работата с функции. 

 Глава ІІ от дисертацията е посветена на проблемите на интеграцията на учебните 

дисциплини физика и математика, като отново биват дискутирани някои аспекти на 

понятието функция, но в контекста на междупредметните връзки. Междупредметните 

връзки са само едно статично „отражение на обективно съществуващите връзки между 

науките в съдържанието и методите на учебните дисциплини” (Кюлджиева, 1998, с.44) 

и тяхното съществуване само по себе си не е решение на затрудненията, свързани с 

интеграцията на учебните дисциплини. Отговорите трябва да се търсят във 

възможностите, които предлага интердисциплинарното обучение като процес, „при 

който се решава проблем, търси се отговор на въпрос или се адресира определена тема, 

които са твърде обширни или сложни, за да се подхожда към тях адекватно от 

перспективата на една единствена дисциплина или професия...и при който процес се 

заимства от перспективите и постиженията на отделните дисциплини за постигане на 

една интегрирана, по-обща перспектива” (Klein&Newell, 1997, рр.393-394). Най-

важният продукт от интердисциплинарното обучение е интердисцисциплинарното 

разбиране, което Mansilla&Duraisingh (2007) определят като „способността да се 

интегрира знание и стилове на мислене от две или повече дисциплини за постигане на 

когнитивен напредък – например, обяснение на явление, решаване на проблем (задача), 

създаване на продукт или поставяне на нов въпрос по начини, които са непостижими 

чрез средствата на отделните дисциплини”. В Глава ІІ е представен също така и опитът 

на другите страни в областта на интердисциплинарното обучение и са посочени 

основните насоки, в които се работи. Към края на главата е представен и моделът за 

най-добра образователна среда, предложен от Bransford et al. (1999) ), считан за едно от 

постиженията на съвременната когнитивна наука. Един от изводите в края на Глава ІІ 
сочи, че решение на проблема в български условия може да се постигне чрез 
интегрирането на съвременни технологии на базата на подходяща методология на 

обучение. 

 Проверката на това предположение е осъществена чрез квазиекспериментално 

изследване, проведено сред 187 деветокласници и десетокласници от три столични 

училища, резултатите от което са описани подробно в Глава ІІІ на дисертацията. В 

изследването са приложени интерактивният метод Peer Instruction (един от групата 

методи за формиращо оценяване на класната стая – “Classroom Assessment”)  и 

мобилната технология Plickers. 
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 На теоретично равнище целта на цисертационното изследване е постигната чрез 
проучване и анализ на литературни източници, прилагане на исторически подход в 

изследването, сравнителен анализ на учебните програми по физика и математика и 

анализ на възможностите за решаване на проблема според условията на  българското 

образование. 

 На практико-приложно равнище са използвани 28 дидактически задачи за 

формиращо оценяване чрез метода Peer Instruction на 12 предварително формулирани 

умения за работа с функционални зависимости; направен е качествен анализ на 

равнището на проявените умения чрез въвеждането на 4-степенна скала за оценяване на 

тези равнища и е проверена ефективността на метода Peer Instruction според тази скала; 

проведени са качествени наблюдения на активността и мотивацията на учениците по 

време на практическото изследване;  резултатите от съставената анкета за учениците са 

подложени на дескриптивен и факторен анализ; формулирани и проверени са три 

нулеви хипотези, свързани с показателите “пол”, “възраст” и “вид на училището”; 

изследвани са корелационни зависимости  и е обобщена експертната оценка на 

преподавателите на учениците –  участници в изследването. 

 

ГЛАВА І 
ЕПИСТЕМОЛОГИЧНИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА 

МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ ФУНКЦИЯ  

 
І.1. Основни акценти в историческото развитие на математическото понятие 
функция 
 

 Анализът на литературните източници, съдържащи исторически сведения за 

генезиса на понятието функция, се обосновава чрез доказаната полза от включването на 

елементи от история на математиката в обучението по математика (Jankvist 2009, 2010, 

2011; Toeplitz, 1963). Нещо повече, целта е „да се фокусира вниманието върху нуждата 

от знания за взаимовръзката на математиката и историческите ситуации, довели до 

нейното развитие и влиянието, което тези връзки имат върху нашата култура и живот” 

(NCTM, 1989, p.5-6). Прави се разграничение между термините “исторически подход” и 

“генетичен подход”. Целенасочена употреба на термина „генетичен подход” намираме  

и в съвременни изследвания, посветени на връзката между математика и физика 

(Tzanakis&Coutsomitros, 1988; Tzanakis, 1999; Tzanakis&Thomaidis, 2000) като 

основната идея е   „математиката да се представи не само като логически завършен 

продукт, но и като процес” (Tzanakis, 2002), а на физиката да се гледа не само като на 

съвкупност от закони, понятия, принципи, теории, модели и т.н, но и като на поле за 

приложение на различни методи на познание, базирани на специфични 

изследователски дейности (Galili, 2008). 

В изследванията, свързани с историческото развитие на понятието функция се 

разграничават два основни периода, като граничната линия между двата периода бива 

поставена в началото на 18 в.н.е. с решаването на задачите на диференциалното и 

интегралното смятане (Виленкин, 1985; Bochner, 1970; Kleiner, 1989; Ponte, 1992 и др.). 

Тогава започват интензивните опити за експлицитното формулиране и конкретизиране  

на понятието. Далеч по-продължителен е първият период, свързан с имплицитните 
форми на идеята за функционална зависимост (използване на понятието в неявен вид), 

началото на който се отнася към 2000 година пр.н.е. Причината за голямата 

продължителност на развитие се крие в липсата на важни предпоставки като 

символното обозначаване и въвеждането на континуума на реалните числа в алгебрата, 

както и в липсата на достатъчно конкретни примери, от които да се изведе абстрактна 
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дефиниция на понятието. Друга и много важна причина се корени в многообразието от 

форми на представяне на това понятие – таблично, графично, аналитично и логическо 

(multiple representation). Всяко от тези представяния е свързано пряко със степента на 

развитие, на което се намира математиката като наука в определен исторически момент 

и следвателно функцията като математическо понятие до голяма степен следва хода на 

навлизане на нови математически методи, позволяващи обогатяването и разширяването 

на товя понятие до по-голямо ниво на абстрактност. Поради тази причина генезисът на 

понятието е обвързан до голяма степен с основните етапи в развитието на самата 

математика като наука. 

Важни резултати, свързани с практическите занимания на астрономите от Китай, 

Гърция, Индия и арабските страни водят до създаването на първите тригонометрични 

таблици и развитие на тригонометрията впоследствие. При работата си с 

тригонометрични таблици арабските учени са прибягвали и до интерполация. Преди 

всичко са използвали линейна интерполация приемайки, че между две известни 

стойности функцията се изменя линейно. През ХІ в. хорезмиецът Ал Бируни разработва 

по-точен способ за интерполиране, основан на замяна на дадена функция с квадратна. 

Той прилага този способ само при таблиците на синусите и косинусите, но на едно 

място посочва, че този метод е „приложим за всички таблици”. Така за първи път се 

среща идеята за „всевъзможни зависимости между величините” (Виленкин, 1985). 

Изследването на общите зависимости започва през 14в.  с работите на Никола 

Орем (Nicole Oresme, ок. 1323-1382) върху “интензивността” на качествата на обектите 

и изобразяването на итензивността чрез отсечки с различни дължини (Виленкин, 1985). 

През 16в. и 17в. настъпва революция в представите на хората за света.  Благодарение на 

хелиоцентричната система, предложена от Коперник (1473-1543) и научната работа на 

Галилей (1564-1642) се стига до многобройни открития в астрономията (фазите на 

Венера, спътниците на Юпитер, слънчевите петна и т.н.). Усъвършенстват се 

часовниците  и се разработват нови машини. Осъзнаването, че живеем в свят, пълен с 

движение и непрекъсната промяна води до необходимостта от нови математически 

методи, тъй като съществуващите до момента методи, свързани с изучаването на 

постоянни и статични обекти не позволяват изучаването и описанието на динамични 

явления (Клайн, 1984, 1988). Ново и ключово за тези методи е понятието  променлива 

величина, въведено за първи път от Декарт (1596-1650) (Виленкин, 1985). 

Според Kleiner (1989), за периода 1450-1650 се случват четири важни събития, 

които са фундаментални за експлицитната поява на понятието функция като 

самостоятелен математически обект:  

• Разширяването на понятието число до реално число и дори (в известен смисъл) 

до комплексно число (Бомбели, Щифел и др.); 

• Развитието на символната алгебра (Виет, Декарт и др.); 

• Изучаването на движението като централен проблем в природните науки 

(Кеплер, Галилей и др.); 

• Осъществяването на връзката между алгебра и геометрия (Ферма, Декарт и др.). 

Връзката между алгебра и геометрия се осъществява именно благодарение на 

въвеждането на  променливите величини и включването им в уравнения. Чрез 
координатният метод става възможно установяването на съответствие между 

геометричните линии и техните уравнения. Универсалността на метода позволява 

изучаването на свойствата на линиите да се замени с изучаването на техните уравнения, 

което отнема много по-малко време от използваните до момента методи. Поради тази 

причина броят на изучените нови геометрични криви значително нараства. В този 

период се обръща повече внимание и на кривите с кинематичен произход. 
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Математиката заема водеща роля във физиката след като хелиоцентричната 

теория получава математическо преимущество над геоцентричната теория на Птоломей 

(ІІ в. от н.е). След Коперник (1473-1543)  и Кеплер (1571-1630), които отхвърлят 

религиозните догми и традиционната астрономия и механика, Декарт (1596-1650) и 

Галилей (1564-1642)  критично преразглеждат понятията и задачите на научната 

дейност и даже изменят самата методология на науката, с което естествознанието 

придобива голяма сила за развитие. Подходът на Галилей е новаторски. Той е развит от 

последователите на Галилей и се състои в това да се получи количествено описание на 

явленията, представляващи научен интерес, независимо от това какви са физическите 

обяснения. По същество тази методология е последвана и развивана и от Нютон (1642-

1727), който обединява в един закон земното и небесното привличане. Аналогично на 

Галилей, Нютон не се задълбочава в природата на гравитацията и ясно съзнава, че този 

закон е само описание, а не обяснение. 

Макар в литературата да се счита, че терминът „функция” е използван за първи 

път от Лайбниц (1946-1716) и неговите ученици в края на 17в., опити да се определи 

какво е функция има още при Нютон (1643-1727) и Грегори (1638-1675). В „Метод на 

флуксиите и безкрайните редове”  Нютон използва флуенти и флуксии. Това е във 

връзка с решаването на двата основни проблема на анализа, формулирани на езика на 

механиката, към които могат да бъдат сведени всички задачи на анализа (Башмакова и 

др., 1975, с.269-272): 

І. Във всеки момент от времето е дадена дължината на изминатия път. Трябва да 

се намери скоростта на движението в определен момент. 

ІІ. Във всеки един момент от времето е дадена скоростта на движението. Трябва 

да се намери дължината на пътя, изминат за определено време.  

Флуентите са функции на времето, което трябва да се разбира в случая като 

произволна величина, чието равномерно течение изразява и измерва действителното 

време, а флуксиите са скоростите на изменение на флуентите (Ramati, 2001). В 

терминологията, използвана от Нютон, двата основни проблема на анализа биват 

формулирани по следния начин:  

І. По дадена връзка между флуентите да се намери връзка между флуксиите 

(задачата за диференциране на функция на няколко променливи, зависещи от времето).  

ІІ. По дадено уравнение, което съдържа флуксии, да се намери връзката между 

флуентите (задачата за интегриране на диференциално уравнение от първи ред). 

Според Kline (1972), още от самото начало на работата си върху задачите на 

анализа, Нютон използва термина флуента, за да представя „каквато и да е връзка 

между променливи” (Таблица І.1). Освен това Нютон използва и термините quantitas 

correlate и  quantitas relata, съответно имайки предвид независимите и зависимите 

променливи (Youschkevitch, 1976). 

Лайбниц е първият, който използва „функция” като математически термин. 

Променливите величини при Лайбниц са били геометрични обекти (например 

ордината, абсциса, тангента и др.), свързани с дадена крива, а под функция той разбира 

функцията, която тези променливи величини  изпълняват спрямо дадената крива (от 

латински „functus” – изпълнявам) (Виленкин, 1985). Например Лайбниц е твърдял, че 

„тангентата е функция на дадена крива”  (Kleiner, 1989). По този начин понятието 

функция все още не е свободно от геометричен смисъл. 

Приема се, че първото формално определение за функция, свободно от 

геометрична итерпретация е дадено от Йохан Бернули (1667-1748) през 1718г. в статия, 

придобила широка популярност (Ponte, 1992). Според Й. Бернули „Функция на дадена 

променлива е променлива величина, получена по някавъв начин от тази променлива 
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величина и константи.” Недостатък в това определение е, че не бива указан точно 

начинът на „образуване” на споменатата променлива величина.  

Ойлер (1707-1783) е първият , който се опитва да даде по-строга дефиниция на 

базата на аналитични изрази. Без да дава точно определение за аналитичен израз, 

Ойлер обяснява, че един аналитичен израз  може да включва четирите алгебрични 

операции, корени, експоненти, логаритми, тригонометрични функции, производни и 

интеграли. Ойлер класифицира функциите като алгебрични или трансцендентни; като 

функции на една променлива или на много променливи; като имплицитни или 

експлицитни. Ойлер е посочван като математикът, изиграл най-голяма роля за 

освобождаване на математическия анализ от езика на геометрията и механиката. За 

първи път при него тригонометричните функции биват изложени във вид на числено 

отношение и без да се използва геометрия. Също така показателната и логаритмичната 

функции стават равноправни с алгебричните.  

Опитите за дефиниране на функция в периода от края на 17в. до началото на 19в. 

се базират на „променливи величини”, „връзки”, „операции”, „формули” и „изрази”, 

което прави самите дефиниции неточни, защото не е ясно какви трябва да бъдат  

„операциите”, „изразите” или „формулите”, свързващи променливите величини. 

Като много важен за по-нататъшното развитие на понятието функция, бива 

посочван дебатът за трептящата струна от средата на 18в. и работата на Фурие върху 

тригонометричните редове. На задачата за трептящата струна и проблемите, които 

поставя тя относно прецизирането на понятието функция, се отделя специално място 

във всички литературни източници по темата. Изложението на проблема е по-подробно 

при Shenitzer&Luzin (1998a). Периодът 1720г.-1820г. се характеризира с разработването 

и прилагането на средствата на диференциалното смятане. Практически проблеми, 

подобни на задачата за трептящата струна или задачата за топлопроводимостта са 

обвързани с понятията функция, непрекъснатост и сходимост. Функцията става 

централно понятие на анализа, но както казва Kleiner, и „функцията и анализът са все 

още в етап на формиране” (Kleiner, 1989, p.9). Съответно, доказателствата на 

твърденията от този период не са се характеризирали с голяма математическа строгост. 

Дирихле е първият, който разширява понятието за функция до произволно 

съответствие:  

„y е функция на променливата х, дефинирана в интервала bxa << , ако на всяка 

стойност на променливата х в този интервал съответства определена стойност 

на променливата у. При това, без значение е по какъв начин е зададено това 

съответствие”. 

Важна черта на дефиницията на Дирихле е, че в нея областта, в която е 

дефинирана функцията е експлицитно ограничена до интервал. В миналото не е имало 

такова ограничение и независимата променлива е варирала  върху цялата реална 

числова ос (Kleiner, 1989). 

 

І.2. Когнитивни аспекти на усвояването на понятието функция 
 

 Разграничаването на епистемологичните от когнитивните аспекти при изучаване 

на понятието функция се обосновава чрез таксономията на Anderson&Krathwohl (2001) 

– съвременна, ревизирана версия на таксономията на Блум, в която знанието е отделено 

от познавателните равнища и сформира самостоятелно измерение, а когнитивните 

равнища в другото измерение – измерението на когнитивните процеси, са 

преформулирани като запомняне, разбиране, прилагане, анализиране, оценяване и 

творене. В този точка от Глава І се раглеждат категориите знание според тази 

таксономия и според PISA, както и бива обобщено значението на процедурното и 
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концептуалното знание в математиката (Hiebert& Lefevre, 1986; Hiebert, 2013; 

Star&Stylianides, 2013; Rittle-Johnson&Schneider, 2014; Canobi, 2009).   

 Разбирането в математиката (разбирането като второто самостоятелно равнище 

върху оста на когнитивните процеси в таксономията на Anderson&Krathwohl) бива 

представено чрез различни концепции като преодоляването на когнитивни 

препятствия (Meel, 2003; Sierpinska, 1990); генерирането на образи и дефиниции на 

понятието (Tall&Vinner, 1981); конструирането на операционални и структурни 

концепции (Sfard, 1991); оперирането с множество форми на представяне (Kaput, 

1992). Представена е също така и конструктивистката теория APOS (акроним на Action-

Process-Object-Schema, в превод – „действие-процес-обект-схема”) на Ed Dubinsky 

(Dubinsky& McDonald, 2001), с помощта на която са обяснени резултатите в редица 

значими изследвания, свързани с проблемите на усвояване на понятието функция 

(Cottrill et al., 1996; Asiala et al., 1997; Carlson, 1998;  Carlson et al., 2005; Carlson et al., 

2010). 

 Много автори изтъкват значението на развитието на специален тип мислене 

(функционално, вариационно и ковариационно) във връзка с усвояването на понятието 

функция (Thompson&Carlson, 2015; Moore et al., 2013;Vollrath, 1986; Strom, 2006; 

Carlson et al., 2002, 2005, 2010; Hitt&Morasse, 2009; Whitmire, (2014); Blanton&Kaput, 

2011). Единият от двата съвременните подходи към проблема включва разработването 

на подробни теоретични рамки на когнитивните процеси, например теоретичните 

рамки на ковариационното мислене (Kaput, 1992; Thompson, 1994; Cottrill et al., 1996; 

Zandieh, 2000; Carlson et al., 2002) и на функцията като действие и като процес 

(Dubinsky&Harel, 1992; Oehrtman et al. (2008); Thompson&Carlson, 2015). Другият 

подход е базиран на разширяване на учебното съдържание на ниво учебни програми в 

задължителното обучение, в създаването на интегрирани курсове (избираеми или 

задължителни) и прилагането на други форми на интердисциплинарно обучение (Глава 

ІІ). 
 

І.3. Особености на физичното мислене при работа с функции 

 

 Различните материални обекти (физически тела и полета) участват в различни 

процеси. Свойствата на обектите и процесите са взаимосвързани, а задача на физиката е 

да открие възможните връзки. Необходими са строги количествени връзки, но 

количествени съотношения са възможни единствено между числа, което налага 

въвеждането на числови характеристики на свойствата на физическите обекти, а това 

именно са физичните величини. Физичната величина е идеално понятие, отразяващо 

количеството на определено качество (Павлов, 2000). Математическата връзка между 

физичните величини е особен модел на взаимовръзка на свойствата на реалните обекти, 

а точността на този модел се проверява практически.  

 Според Павлов (2000) една от основните причини за неразбиране на физиката е 

абстрактността на физичните понятия (напр. маса, елекричен заряд, енергия и т.н.) и 

едновременно с това – конкретността в мисленето на учениците. Изграждането на 

отделните раздели от физиката се свежда в най-общи черти до сформирането на 

специфичните за нея понятия в тясна връзка с релациите, които тези понятия имат с 

други понятия, сформирани до момента. Разумният компромис, който трябва да се 

направи при тяхното сформиране при времевите ограничения на учебните планове и 

възрастовите особености на учениците се изразява в определено съкращаване на 

материала по обем и дълбочина, което може да доведе до определено опростяване (но 

не трябва да води до опростенчество), като целта е известни интуитивни представи на 

учениците да прераснат в строги научни знания (Златев, 1986). 
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 Както в обучението по математика, така и в обучението по физика 

непосредственото възпроизвеждане на дефиниции на изучаваните понятия не води до 

тяхното разбиране и следователно дълготрайно запаметяване. И тук, както е описано в 

І.2.4, е важно постепенното  разширяване на образа на съответното физично понятие 

чрез различни дейности, като например: демонстрационни опити, с помощта на които 

да се разкрият основните характеристики на свойствата и процесите, с които пряко е 

свързано понятието; решаването на задачи и отговарянето на качествени/концептуални 

въпроси. Това трябва да стане още на етапа на въвеждане на конкретното понятие. По 

отношение на понятието физична величина и неговото адекватно отражение в 

съзнанието на учениците е важно да се подчертае идеята, че свойствата и техните 

характеристики не могат да съществуват самостоятелно без материални носители. 

Процесът на изграждане на научни знания има две нива (Николов, Маврова, 

1993, с.10-11):  

  а/ Емпирично, на което става събиране, уплътняване и систематизиране на 

опитните факти, които изграждат емпиричната база на научната теория;  

  б/ Теоретично, на което на базата на емпиричните факти се изграждат 

съдържателните абстракции и се разгръщат ядрото, следствията и приложенията на 

научните теории.  

  Въз основа на това се отделят три нива на систематизация на общонаучните 

методи на познание:  

  (1) Методи, използвани само на емпиричното ниво на познание – наблюдение, 

измерване, експеримент, емпирично обобщение;  

  (2) Методи, използвани и на емпирично и на теоретично ниво – сравнение, 

аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, хипотеза, моделиране, конкретизация и 

абстракция;  

  (3) Методи, използвани само на теоретично ниво – идеализация, аксиоматичен 

метод, теоретично обобщение, мислен експеримент, моделна хипотеза и формализация.  

 Всички тези методи намират израз в съответни мисловни операции. „Мисленето 

е най-обобщената и опосредствена форма на психическо отражение, установяваща 

връзки и отношения между познаваемите обекти. ... Мисленето е способност да се 

разсъждава чрез съпоставяне на явленията на обективната действителност и чрез 
правене на изводи” (Заботин, Комиссаров, 2003, с.24). Сред най-важните мисловни 

операции, освен сравнението, могат да бъдат посочени още анализ, синтез, 
класификация, обобщение, систематизация, индукция, дедукция, абстракция, 

конкретизация (Браверман, 2005; Свитков, 2006).  

 „Преходът от емпирична закономерност към теоретичен закон означава 

качествен скок на мисълта... Няма пряк логически път от опитните факти към теорията” 

(Малинин, 2000, с.60). Физичната величина е свързана с едно или друго явление, без 
което тя просто не съществува. Явлението се описва със съответния закон, в израза на 

който влиза тази величина. Законът едновременно съдържа и твърдението и 

определението на физичната величина. Невъзможно е те да бъдат отделени. 

Емпиричното определение на всяка физична величина предполага наличие, първо, на 

съответстваща природна закономерност (установена в резултат на експеримент) и, 

второ, човешка мисъл в абстрактно-идеализирани образи, на които се базира 

физическият модел на изучаваното явление (Малинин, 2000, с.60).  

 Създаването на адекватен физически модел е предпоставка за създаването на 

адекватен математически модел. „При това физическият модел се представя от най- 

простия математически модел, което не е без значение, тъй като позволява де се 

избегнат излишни математически трудности” (Кюлджиева, 1997, с.52). При 

построяването на математическия модел се правят редица приближения, като същата 
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тази приближеност ще бъде свойствена и на резултатите. Независимо по какви строги и 

логични пътища са постигнати изводите, те не могат да бъдат по-точни от 

предпоставките. Поради тази причина, решаването на един физичен проблем не 

приключва с решаването на съответната математическа задача, а се прави и  изследване 

на границите на приложимост на получените от модела зависимости.  

 Моделирането на една физична задача започва с определяне на първостепенните 

и абстрахиране от второстепенните качества на обекта на изследване. Някои от 

дейностите, свързани с моделирането и необходимите приближения, като например 

определянето на порядъка на физичните величини, оценката на физичните величини, 

размерността на физичните величините, характерните размери на телата, 

точността на измерванията и грешката при експеримента, мащабът, изискват 

развиването на специална математическа техника (Кузнецов, 2006).  От друга страна, 

при изследването на функционалните зависимости между физичните величини, което 

се прави със средствата на анализа, значение има осмислянето на важни понятия като 

производна, нарастване и намаляване на функция, минимална и максимална стойност, 

допирателна към графика и свързания с нея ъглов коефициент, инфлексни точки.  При 

изследване на графичното представяне на зависимостите за физичната интерпретация  

имат значение не конкретните стойности на физичните величини, а тяхното изменение, 

което характеризира така нареченото поведение на зависимостта.  

 Счита се също така, че физиката е точна наука, но за разлика от математиката в 

нея няма стремеж към максимална точност, защото всяко увеличение на точността 

изисква по-скъпа и по-модерна апаратура, а също и време. Друго съображение, поради 

което се избягва максималната точност се състои в това, че тя изисква отчитането на 

повече физически явления, което увеличава броя на физичните величини, необходими 

за изграждането на математическия модел, а това от своя страна води до усложняване 

на уравненията, които ще се наложи да решаваме. Поради тази причина голямо 

приложение във физиката намират приближените формули, а точността е проблем, 

който се решава от правата и обратната задача в теория на грешките (Яковлев, 1950). 

 

І.4. Изводи към Глава І 
 

(1) Понятието функция е от изключително значение както за математиката, 

така и за физиката като науки. При това: 

a. По отношение развитието на математиката, понятието функция е най-

отличителният белег, по който можем да разграничим средновековната от 

съвременната математика. Функциите са тясно свързани с развитието на 

математическия анализ през Ренесанса, но те придобиват широко разпространение и в 

другите области на математиката. Двете най-често срещани  определения за “функция” 

в днешни дни са в термините на “съответствие” и “релация”; 

b. По отношение приложението им във физиката, „...функциите са 

определени математически изрази, подходящи за описанието  на състояния, явления и 

изменения в природата. ... Чрез тях се разкриват и контролират причинно-следствени 

връзки и други релации; измерва се и се оценява сложността или простотата на 

явленията; поведението на функциите изразява равновесието или нестабилността  на 

системите...” (Bochner, 1970, р.184-185). 

 

(2) Понятието функция  заема централно място в учебните програми по 

математика, но  е трудно за разбиране, тъй като според различни автори: 



 14 

a. Фундаментално от концептуална гледна точка е преминаването от 

разбиране  за функциите като поредица от изчислителни операции към разбиране за 

функциите като обекти (Doorman et al., 2012, Nachlieli& Tabach, 2012); 

b. Усвояването на сложни математически обекти, каквото е понятието 

функция, се характеризира с изграждането на комплексни когнитивни структури в 

съзнанието на индивида (като например предложените от David Tall и Schlomo Vinner 

(1981) образ на понятието, извикан образ на понятието и дефиниция на понятието); 

c. Разбирането на понятието функция е обвързано с различните прояви под 

формата на определени умения на така нареченото функционално мислене.   

 

(3) Наложително е разграничаването на епистемологичните от когнитивните 

аспекти на понятието функция в съвременното училище, което не трябва да бъде само 

източник на знания, но и да създава предпоставки за постоянно обогатяване на 

когнитивните структури, свързани с разбирането на понятието функция. Знанието е 

продукт на мисленето и разбирането, не обратното, а този извод е съществен по 

отношение на организацията на таксономичните цели в обучението 

(Anderson&Krathwohl, 2001). Необходимо е да се вземе предвид следното: 

a. Понятието функция има много форми на представяне, а оперирането с 

множество от форми на представяне е в основата на една от съвременните концепции 

за разбирането. Тази характерна черта на функциите не се използва в достатъчна 

степен в гимназиалния етап на образованието. Според Leinhardt et al. (1990), например, 

липсата на техника при числовите изрази и непознаването на формалната дефиниция за 

функция в по-ранните етапи на образование не са пречка за учениците да се занимават 

с графики.  

b. Изучаването на някои важни свойства на функциите, например 

свойството непрекъснатост, са възможни (и дори необходими според същите автори) и 

в по-ранна възраст. Съвременните технологии (например графичните калкулатори) 

значително могат да подпомогнат учителите и учениците в преподаването и  

изучаването на функции.  

c. Използването на графики за описание в реално време на научни 

експерименти увеличава връзките между математиката и природните науки. Част от 

функционалните умения е интерпретацията на графики („разчитане” и „извличане на 

смисъл” от тях) и неслучайно това умение е обект на оценяване в международното 

изследване PISA.  

 

 

ГЛАВА ІІ 
СЪДЪРЖАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО 

ОБУЧЕНИЕ  

 

ІІ.1. Понятието функция в системата на междупредметните връзки  

 

 Един от основните изводи в края на Глава ІІ сочи, че фрагментирането на 

знанията по отделни учебни предмети е предпоставка за възникването на затруднения в 

разбирането и прилагането на важни понятия от математиката, каквото е понятието 

функция. По традиция тази глава започва с разглеждането на междупредметните 

връзки. Що се отнася до връзките физика-математика „преобладава очевидната на пръв 

поглед гледна точка, състояща се в това, че най-напред математиците трябва да 

изложат строгата математическа теория в своите уроци, а после - в уроците по физика, 

учениците без проблем трябва да могат да я прилагат” (Кузнецов, 2006), т.е счита се, че 
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спазването на принципа за хронологичност във времето е достатъчно условие. Но 

анализът в ІІ.1.3 и ІІ.2 сочи, че обратното възстановяване на естествените връзки между 

физика и математика, съществуващи в хода на съвместното историческо развитие на 

двете науки, не се свежда само до спазване на принципа за хронологичност във 

времето. Основните  изводи от сравнителния анализ в ІІ.1.2 сочат следното:  

 

(1) Аналитичният запис на физичните закономерности е в почти всички случаи 

връзка между повече от две физични величини (в това число и физичните 

константи), което води до затруднения в разбирането на този запис; 

(2) Осмислянето на физичния смисъл на аналитичния запис като причинно-

следствена връзка, а не като формула за получаване на едни величини от други 

чрез заместване и прилагането на последователност от математически операции, е 

важно за разбирането на учебното съдържание по физика (Коцева, Попов, 2010); 

(3) На базата на математичния запис на физичните закономерности могат да се 

разработят критерии за оценяване на различни умения за работа с таблично, 

графично и аналитично задаване на функции, като равнището на проява на тези 

умения ще послужи като индикатор не само за степента на  проява на 

функционалното мислене на учениците, но и за равнището на тяхното разбиране 

на учебното съдържание по физика (Глава ІІІ).  
 

 Основни изводи (1) и (2) налагат по-задълбочен анализ на затрудненията при 

реализацията на междупредметните връзки физика-математика и опитите за справяне с 

проблемите. Това е направено в ІІ.1.3,  ІІ.2.1, ІІ.2.2 и ІІ.2.3. 

 При анализа на трудностите в реализацията на междупредметните връзки 

физика-математика в ІІ.1.3 се наложиха следните изводи: 

 

(1) Хронологичността е статично условие, което не осигурява гъвкавост на 

мисленето, а се опира на запомнянето и репродукцията на знания, а това до голяма 

степен води до формализация на междупредметните връзки; 

(2) Същинските проблеми не са само от когнитивен характер, но произхождат и от 

целите, с които във физиката се използва този апарат (ІІ.2.1; ІІ.2.2); 

(3) Комбинираното използване на знанията по физика и математика се обяснява по-

добре чрез моделите на когнитивно смесване, описани в ІІ.2.3 (Fauconnier&Turner, 

1998; Bing&Redish, 2007; Tuminaro, 2003; Tuminaro&Redish, 2007). 

 

ІІ.2. Когнитивно смесване на знанията по физика и математика 

 Математиката е съществен елемент в разрешаването на научните проблеми, 

които физиката поставя. Както се казва тя е „езикът на науката”, но някои определят 

също така „математиката във физиката” като „особен диалект на този език” (Redish, 

2006). Физиците смесват концептуалната физика с математическия символизъм по 

начин, който влияе на интерпретацията на математическия запис на физичните 

закономерности. Константите, променливите и уравненията се използват по различен 

начин във физиката. Символите не само се подчиняват на формалните математически 

правила, но и съдържат в себе си физични идеи и релации. Чрез теорията на 

когнитивното смесване (cognitive blending) могат да бъдат моделирани различните 

начини, по които се конструира съчетаването на знанията по физика и математика 

(Fauconnier&Turner,1998; Bing& Redish, 2007, 2009).  

 През последните 20-25 години в САЩ е разработена теоретична рамка на 

изследванията в обучението по физика на базата на най-новите постижения в областта 

на когнитивната наука. Такъв подход бива провокиран след задълбочен анализ на 



 16 

резултатите от обучението по физика и проучването на нагласите на студентите да учат 

тази дисциплина. Резултатите са най-общо казано необнадеждаващи, което е причина 

за смяна на акцента от въпроса какво се преподава към въпроса как учениците учат и 

какво в крайна сметка научават (McDermott,1991; Redish, 2004, 2014). Един от 

отличителните белези на когнитивната наука е акцентиране върху изследването на  

ученето с разбиране. Поради тази причина, в оформилата се през последните две 

десетилетия нова научна област – Physics Education Research (PER), въпросите, 

свързани с връзките физика-математика също биват третирани чрез подходите и 

средствата на когнитивната наука (Redish, 1999a, 1999b, 2004; Redish&Smith, 2008; 

Tuminaro&Redish, 2007). 

 Решаването на една физична задача се състои от етапи на преминаване от 

физическия модел на една физична система или явление към тяхното математическо 

описание и обратно, като нито започва, нито завършва с решаването на едно уравнение 

и получаването на количествен отговор. Най-общо имаме четири етапа: 

(1) Изясняване на модела и анализ на първостепенните и второстепенните 

детайли. 

(2) Изображение на физическите структури в математически (създаване на 

математически модел). На този етап се изяснява с какви математически 

структури разполагаме и кои техни аспекти са релевантни на физическите 

характеристики, които се опитваме да моделираме. 

(3) Процес на трансформиране на началното описание чрез математическия 

апарат. Това е свързано с решаването на уравнения или получаването на 

нови уравнения. 

(4) Интерпретация на резултатите – съотнасяне на резултатите към физичната 

система или явление, които изследваме. 

(5) Оценяване на резултатите (доколко адекватно те описват системата/ 

явлението и възможна ли е друга, по-добра модификация на модела. 

 Това са важни стъпки, но традиционният подход често пъти спестява повечето 

от тях в „полза” на ученика. Например, моделът се дава наготово с цел спестяване на 

анализа на първостепенните и второстепенните детайли. Втората стъпка (процесът на 

прилагане на математическия апарат) рядко бива последвана от интерпретация на 

резултатите и оценяване на адекватността на първоначалния модел. Ако липсва 

когнитивното смесване на физичното с математическото знание при решаването на 

една физична задача, тогава тя се свежда до решаването на чисто математическа задача 

(Redish, 2006, р.8). Има достатъчен брой изследвания, в които този проблем в 

обучението по физика и развиването на умения за решаване на физични задачи биват 

разглеждани от различни перспективи (Jones&Roseman, 2013; Bing&Redish, 2009; 

Tuminaro&Redish, 2007).   

 Някои (Bing&Redish, 2009) анализират проблема чрез откриване на 

епистемологичните рамки, в които студентите попадат, докато решават задачи и 

определянето на епистемологичните ресурси, които служат за основания на тези рамки 

(epistemological framing via warrants). Тези основания (епистемологични ресурси) са 

„контролни структури, които водят учениците/ студентите към оформяне на тяхното 

знание по определен начин, фокусирайки вниманието им върху определено 

подмножество от цялостното им знание” (Bing&Redish, 2009, p. 8) и служат като 

аргумент, благодарение на който един ученик/студент ще приеме за верен даден извод, 

твърдение или резултат. Рамкирането може да бъде различно при различните хора и е 

причина за проявата на избирателно внимание и подсъзнателното игнориране на 

определени аспекти на входящата информация. В резултат на редица наблюдения и 
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видеозаписи на студенти при решаване на задачи по физика се оформят четири основни 

клъстера от данни, които оформят четири епистемологични рамки.  

 Най-често срещана е рамката, основана на изчисленията. Епистемологичният 

ресурс на тази рамка е определена от авторите по следния начин: алгоритмичното 

следване на набор от установени изчислителни стъпки следва да доведе до достоверен 

реултат. При тази рамка учениците разчитат на коректността на изчисленията. Ако 

една формула бива последователно изведена пред тях от преподавателя, те не подлагат 

на съмнение верността и.  

 Следва рамката на физическото (нагледно) представяне. При нея 

аргументацията на верните отговори се извършва нагледно (геометрично или 

механично) чрез убедителни обяснения. Например, за да обясним защо има знак “-” във 

формулата за eластичната сила kxF −=  при деформация на пружина ( kx е 

положително, ако разтегляме пружината надясно, но еластичната сила действа в 

обратна посока, т.е. наляво и затова трябва да поставим знак “-”; и обратно, ако свиваме 

пружината наляво, то kx  ще е отрицателно, а еластичната сила трябва да е 

положителна и затова отново трябва да поставим  “-”). 

 Позоваването на авторитет е третата рамка. При нея епистемологичният 

ресурс в основата на разсъжденията е описан така: информацията, която идва от 

авторитетен източник е достоверна. Тази рамка е тясно свързана с откриването на 

подходящото ниво в детайлите, от което да се подходи към решаване на проблема. 

Безсмислено е да се започва винаги от основополагащите принципи. Математическата 

консистентност е четвъртата рамка и тя се оформя от разбирането, че: математиката 

и математическите операции са регулярни, надеждни и консистентни (съвместими) 

при редица различни ситуации. На базата на тази рамка можем да обясним закона на 

Кулон чрез аналогия със закона за всемирното привличане. 

 Друг модел за описание на конструирането на ново знание е базиран на теорията 

на когнитивното смесване (cognitive blending theory), предложена от Fauconnier и Turner 

(1998). Знанието, което имаме в дълготрайната си памет и което използваме за 

интерпретиране на нашите възприятия е организирано в асоциативни шаблони, 

елементи на знанието или ресурси, които могат да бъдат активирани заедно (Redish, 

2004).  Fauconnier и Turner (1998) ги разглеждат като мисловни пространства (mental 

spaces) и описват как умът комбинира две или повече пространства, за да извлече по 

нови начини смисъл от лингвистичните входни данни. „...Обикновено смесването 

(комбинирането, съчетаването и т.н) се случва на подсъзнателно ниво, макар че 

експлицитно формулираните мисли, изисквани при дейностите, извършвани  в класната 

стая правят очевидни много от детайлите. Както процесът на учене, така и 

когнитивното смесване е нелинейно и недетерминистично. Начинът, по който един 

човек смесва две мисловни пространства зависи силно от подсказките на входящите 

лингвистични данни и от умствения и физически контекст” (Bing&Redish, 2009). 

 

ІІ.3. Същност на интердисциплинарното обучение 

 

 Извод (2) от анализа на трудностите в реализацията на междупредметните 

връзки физика-математика (по-горе) води до идеята, че е по-подходящо да се говори не 

за междупредметни връзки (усещане за статичност), а за интердисциплинарно обучение 

(усещане за процес), целта на което е постигането на ново знание чрез интеграция на 

отделните дисциплини, която води до „интердисциплинарно разбиране на проблема, 

отличаващо се от и надхвърлящо границите на отделните дисциплини, допринасяйки 

по този начин за увеличаване на знанието” (Repko, 2008a, p.6). Продуктът от 

интердисциплинарната работа – „интердисцисциплинарното разбиране” е определен от 
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Mansilla&Duraisingh (2007)  като „способността да се интегрират знания и стилове на 

мислене от две или повече дисциплини за постигане на когнитивен напредък 

(например, обяснение на явление, решаване на проблем (задача), създаване на продукт 

или поставяне на нов въпрос) по начини, които са непостижими чрез средствата на 

отделните дисциплини” (ІІ.3.1).  

 Въпреки, че преобладава мнението за нелинейния характер на интеграцията на 

дисциплините, то все пак има опити да се дадат някакви насоки за работа под формата 

на стъпки, които е задължително да се предприемат, за да може със сигурност да се 

твърди, че е налице процес на интеграция. 

 

 (1)     Включване на перспективите на отделните дисциплини 

• Поставяне на задачата (проблем, тема, спорен въпрос) 

• Определяне на релевантните дисциплини (области на изследване, школи на 

мисълта и т.н.) 

• Откриване на работните правила за релевантните понятия, теории, методи на 

всяка дисциплина 

•  Събиране на наличното знание по всяка от дисциплините и търсене на нова 

информация 

• Анализиране на проблема от перспективата на всяка отделна дисциплина 

• Генериране на дисциплинарни позиции по задачата 

 

(2) Интегриране на позициите чрез конструиране на по-широка 

перспектива 

• Идентифициране на конфликтните точки в тези позиции (осветляване на 

предположенията на всяка от дисциплините; търсене на различни термини с общ 

смисъл, или термини с различен смисъл, например) 

• Оценяване на предположенията и терминологията в контекста на специфичния 

проблем 

• Разрешаване на конфликтите чрез изработването на общ речник и 

предположения 

• Откриване на допирни точки и общ език 

• Конструиране на ново разбиране на проблема 

• Създаване на модел (метафора, тема), който описва новото разбиране 

• Тестване на разбирането в опит да се реши проблема 

(Spooner, 2004, p. 3). 

 

 Под перспектива на една конкретна дисциплина трябва да разбираме: 

„...цялостния ансамбъл на определящите дисциплината елементи като: явления, 

предположения, епистемология, понятия, теории и методи”. С други думи, 

перспективата на дадена дисциплина се определя от: феномените, които тази 

дисциплина изследва; видовете данни, които събира; предположенията, които прави за 

света на живата или нежива природа; нейната епистемология или правила, според 

които определени доводи се приемат за доказателство; теориите и за причините и 

характера на определени явления и методите (начините на събиране, прилагане и 

продуциране на ново знание). Перспективите на отделните дисциплини са съществен 

елемент от теорията на интердисциплинарността и взимането им под внимание е 

„...подкрепено от когнитивната психология и съвременната когнитивна наука на 

интердисциплинарното сътрудничество. Изследванията показват, че съпоставянето на 

различни перспективи е условие за всяко когнитивно развитие” (Repko, 2008a, p. 58). 
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 Според Repko (2008a) интердисциплинарността е „силно интерактивно поле на 

дейности, изискващи комуникативна компетентност и способност да се разбира и 

превежда терминологията, специфична за дадена дисциплина” (р.44). Прогресът в 

интеграцията на отделните дисциплини зависи още от: умението да се мисли 

абстрактно (необходимо не само във физиката и математиката); да се мисли 

нелинейно (необходимо за рефлексията и оценяването), да се мисли творчески 

(изискване при итеративните и евристични дейности); да се мисли холистично 

(конкретни части да се възприемат като част от цялото – да се вземат предвид както 

различията, така и сходствата; да се балансират дълбочината и ширината на 

проблемите от перспективите на отделните дисциплини).   

 В интердисциплинарния процес се развиват не само когнитивните умения, 

необходими за ефективно усвояване на знанието и успешното изпълнение на дадена 

задача, но се развиват личностни черти като: 

� инициативност  

� любов към ученето 

� саморефлексия 

� желание да се постигне компетентност в множество дисциплини 

� приемане на неопределеността и парадокса 

� оценяване на различията 

� желание за екипна работа 

� толерантност към другите, лидерство и сътрудничество. 

 При интердисциплинарното обучение учениците се чувстват по-въвлечени в 

процеса, стават по-уверени и независими като личности и „се научават как да учат”, 

развивайки умения за „учене през целия живот” (Jones, 2010). 

Проучване на чуждестранния опит сочи две насоки за справяне с проблемите на 

интеграция в обучението по физика и математика. В ІІ.3.4 са изложени общите подходи 

за интеграция на учебните дисциплини; опитът на Русия в разработване на изборни 

курсове за разширяване на учебното съдържание, както и  класификацията на 

интегрираните изборни курсове. За съжаление учебните планове в България за 

гимназиалния етап на образование не предлагат такава опция. От друга страна, в ІІ.3.5 е 

изложен моделът на Bransford et al. (1999) за най-добра образователна среда, който се 

счита за едно от постиженията на когнитивната наука и който модел е вече широко 

разпространен в САЩ. Според този модел най-добрите образователни среди се 

отличават с добър баланс в четири посоки: 

(1) Отдава се внимание на индивидуалните знания, умения, отношение, нагласи, 

очаквания и мотивация на учениците. Използват се диагностични средства за тяхното 

определяне още в началото на всеки курс (Learner-centered environment). 

(2) Определят се точно знанията и уменията, които трябва да бъдат усвоени по 

начини, подпомагащи тяхното трансфериране. За пример е подходяща интегрирана 

учебна среда, например от типа SCALE-UP, която е проектирана така, че да бъде 

улеснена работата чрез екипи около кръгли маси върху кратки и интересни задачи. 

Лекциите са заместени от дискусии в целия клас (Knowledge-centered environment).  

(3) Формиращото и сумативното оценяване са необходими, за да бъдат 

постигнати предните две насоки. Честата обратна връзка е нещо, на което се държи 

изключително много. Например, по метода Peer Instruction всяка лекция е всъщност не 

толкова лекция, колкото цикъл от въпроси, индивидуални отговори (събрани от цялата 

аудитория), анализ на отговорите с помощта на Clicker-технологията, дискусия, отново 

отговори и едва тогава лекция  (Assessment-centered environment). 

(4) Общността от учещи като цяло трябва да бъде организирана по специални 

начини, за да бъде подпомогната груповата работа. Валиден е принципът:  „Работата на 
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групата е по-добра от работата на най-добрия студент в нея” (Community-centered 

environment). Чрез тази насока бива подчертана значимостта на социалния контекст на 

ученето. 

 

ІІ.4. Изводи към Глава ІІ 
 

(1) Фрагментирането на знанията по отделни учебни предмети е 

предпоставка за възникването на затруднения в разбирането и прилагането на важни 

понятия от математиката, каквото е понятието функция; 

  (2) Обратното възстановяване на естествените връзки между физика и 

математика, съществуващи в хода на съвместното историческо развитие на двете 

науки, не се свежда само до спазване на принципа за хронологичност във времето при 

формалното излагане на математическия апарат преди неговото използване в даден 

раздел от физиката поради следните причини: 

a. Същинските проблеми не са само от когнитивен характер, но 

произхождат и от целите, с които във физиката се използва този апарат; 

b. Хронологичността е статично условие, което не осигурява гъвкавост на 

мисленето, а се опира на запомнянето и репродукцията на знания, а това до голяма 

степен води до формализация на междупредметните връзки; 

(4) Поради изтъкнатите по-горе причини е по-подходящо да се говори не за 

междупредметни връзки (усещане за статичност), а за интердисциплинарно обучение 

(усещане за процес), целта на което е постигането на ново знание чрез интеграция на 

отделните дисциплини, което води до „интердисциплинарно разбиране на проблема, 

отличаващо се от и надхвърлящо границите на отделните дисциплини, допринасяйки 

по този начин за увеличаване на знанието” (Repko, 2008a, p.6); 

(5) По отношение на опитите за задълбочаване на разбирането на понятието 

функция на базата на интеграция на учебното съдържание по физика и математика 

откриваме две основни насоки, описани в световната литература. Първото, по-

разпространено в Русия, се основава на разширяване на учебното съдържание в 

избираеми курсове, а второто е свързано с разработването и прилагането на 

интерактивни методи в образователна среда, в която се интегрират съвременни 

технологии въз основа на конструктивисткия принцип за активно учене. 

(6)  Учебните планове за прогимназиалния и гимназиалния етап в българското 

образование не предвиждат включването на изборни курсове за разширяване на 

учебното съдържание, а учебните програми по физика и математика не са достатъчно 

гъвкави по отношение на по-задълбоченото разбиране на понятието функция. Изход 

при такава ситуация се търси в алтернативното решение, което предлагат технологиите 

и съответните методи на обучение и волята за прилагането им от страна на българските 

учители. 

 

 

ГЛАВА ІІІ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 НА РАВНИЩЕТО НА УСВОЯВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ФУНКЦИЯ 

 

ІІІ.1. Модел, цели и организация на изследването 

 

Изследването, описано в тази глава е с практико-приложен характер и по 

същество е квазиекспериментално, тъй като се провежда само в експериментални групи 

и без участието на контролни групи. Целевата му група е деветокласници и 
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десетокласници, изучаващи физика с програмата за осми и девети клас. Подчинява се 

на следните основни цели: 

(1) да бъде получена информация за образа на понятието функция чрез 
равнището на проява на основни умения, които се изискват при решаване на 

физични задачи с аналитично и графично задаване на функционални 

зависимости. На изследване подлежат уменията, формулирани в 

Приложение І.1, а скалата за оценка на равнищата на проява на тези умения 

е дефинирана в ІІІ.3.1; 

(2) да се проследи как се променя този образ при прилагането на определен 

метод на обучение и съвременна технология (описани в ІІІ.2) (в случая Peer 

Instruction); 

(3) да бъдат описани чрез дескриптивен анализ и обяснени чрез факторен 

анализ резултатите от анкетно проучване сред участниците, включващо 

твърдения за самооценка на степента на разбиране на учебното съдържание 

и твърдения за оценка на различни характеристики на приложения метод; 

(4) да се анализира ефективността на предложения метод, използваната 

технология и инструментариума на изследването за оптимизиране на 

междупредметните връзки физика-математика чрез формулиране и проверка 

на хипотези, изследване на корелационни зависимости и експертна оценка. 

За осъществяване на целите е разработен следният инструментариум: 

• 28 задачи (Приложение І.2) 

• анкета за учениците (Приложение І.4) 

• въпросник за учителите (Приложение І.5)  

• таблица за качествено наблюдение на активността и мотивацията на 

учениците по време на изследването (Приложение І.3). 

 В изследването е приложен методът Peer Instruction, принадлежащ към така 

наречената група от методи за „оценяване на класната стая” (Classroom Assessment). 

Този метод задължително се осъществява при наличието на технология за събиране и 

обработване в реално време на отговорите на всички обучавани. В изследването е 

използвано мобилното приложение Plickers. Методът и мобилното приложение са 

описани подробно в ІІІ.2., а апробация бе направена в един урок по физика с 

единадесетокласници от І АЕГ, гр. София през февруари, 2015г. Анкетното проучване, 

както и качествените наблюдения по време на този урок показаха, че по-голямата част 

от учениците оценяват положително метода и технологията (Коцева и др., 2015). Това 

даде повод за подготовката и провеждането на едно по-обширно изследване сред 

ученици, чието осъществяване стана възможно в периода октомври, 2015г. – декември, 

2015г., след предварително прецизиране на целите и параметрите на това изследване.  

Общият брой на участниците е 187 ученици (126 момичета и 61 момчета) от девети и 

десети клас в три столични училища – 18 СОУ „Уилям Гладстон”, 54 СОУ „Свети Иван 

Рилски” и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”. Изравнен е броят на паралелките – четири 

паралелки от девети и съответно четири паралелки от десети клас. Деветокласниците са 

от едно и също училище – 18-то СОУ, две паралелки 10-ти клас са от 54-то СОУ и две 

паралелки 10-ти клас са от НПМГ. Всички изучават физика по два часа седмично по 

програмата за предходния клас, тоест девети клас са с програмата по физика за осми 

клас, а десети клас са с програмата по физика за девети клас. 
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Таблица ІІІ.1. Основни параметри на изследването 
К
ла

с 

П
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ф
ил

 

У
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щ
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М
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М
ом

че
та
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За
да

чи
 о
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П
ри

ло
ж
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І.
2

 

9е 27 20 7 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 12 

1, 2, 3, 4, 

5 

9д 24 19 5 3, 4, 5, 6, 

7, 8,12 

6, 7, 8, 9, 

10 

9а 24 16 8 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 12 

11, 12, 13, 

14, 15 

9ж 

1
8

  
С
О
У

 

24 18 6 

Обобщителен урок 

след 

раздели „Механично 

движение” и 

„Принципи на 

механиката” 

3, 5, 6, 7, 

8, 9, 12 

16, 17, 18, 

19, 20 

10а 20 11 9 

10б Х
ум

ан
ит

ар
ен

 (
чу

ж
до

ез
ик

ов
) 

5
4

 С
О
У

 

19 11 8 

Урок за упражнение 

върху закон на Кулон 

 

11, 12 

21, 22, 23, 

24 

10г Химия 

с АЕ 

26 14 1

2 

10е Биология 

с НЕ 

Н
П
М

Г
 

23 17 6 

Урок за упражнение 

върху кондензатори и 

свързване на 

консуматори 

 

2, 3, 6 ,11, 

12 

 

25, 26, 27, 

28 

 

Методът (ІІІ.2) и инструментариумът (Приложение І) бяха приложени в 

обобщителни уроци след разделите „Механично движение” и „Принципи на 

механиката” в девети клас (по учебната програма за осми клас) и в уроците за 

упражнение към закон на Кулон, кондензатори и свързване на консуматори в десети 

клас (по учебната програма за девети клас). Подробно описание на броя ученици по 

паралелки, вида на урока и конкретните задачи, решавани в тези уроци е направено в 

Таблица ІІІ.1. В предпоследната и последната колони от тази таблица са записани 

номерата на задачите и уменията, така както същите са номерирани съответно в 

Приложение І.1 и Приложение І.2. 

 

ІІІ.2. Метод и инструментариум 

 

 В тази част от Глава ІІІ са описани подробно особеностите на приложения метод 

Peer Instruction, основните насоки при работа с технологията Plickers и етапите при 

разработване на инструментариума на изследването, събран в Приложение І. 
 

ІІІ.2.1. Описание на метода Peer Instruction (PI)  

 

Методът Peer Instruction (PI) е предложен и усъвършенстван от професор Eric 

Mazur (1996) в началото на 90-те години на ХХв. в уводните курсове по физика на 

Харвардския университет. Към настоящия момент, този метод е един от най-

популярните в света не само в обучението по физика, но и в другите природни науки 

(Crouch&Mazur, 2001). Като метод на обучение се използва и в хуманитарните науки. 

Предвиден е за лекции пред голяма аудитория (100 и повече на брой студенти), но 

може успешно да бъде прилаган и в класове от 20 до 60 ученици. 
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Схема ІІІ.1. Схема за  прилагане на Peer Instruction 

(Схемата е преведена  от Lasry et al. (2008))  

 

По време на лекцията (или урока) се поставят 4 до 6 кратки, но концептуално 

важни за учебното съдържание въпроси (задачи), наречени ConcepTests (Схема ІІІ.1). 

По принцип въпросите са с избираем отговор, но има и методика, с помощта на която 

могат да се включат и отворени въпроси. Целта на тези въпроси е да се извърши 

формиращо оценяване на степента на разбиране на цялата аудитория в хода на самото 

обучение (лекция, урок, лабораторно упражнение и т.н). Това е възможно посредством 

технологични средства с голяма степен на интерактивност –  CRSs (Classroom Response 

Systems) – системи с дистанционно управление, които съчетават безжичен хардуер с 

презентационен софтуер. Преподавателят използва компютър и видео проектор, 

снабдени със специален софтуер за презентиране на въпросите и резултатите от 

обратната връзка.  

Студентите от своя страна ползват устройства, наричани “clickers”, чрез 
натискане на бутоните на които предоставят дистанционно своя отговор на по ставения 

въпрос. Ефективността на тази технология е причина CRSs да навлязат масово през 
последните 20-25 години в университетите на САЩ и Канада, където става въпрос за 

наистина големи аудитории от студенти. Всички отговори биват обработени на 

момента и в зависимост от процента на верните отговори се преминава към следващия 

въпрос или пък се пристъпва към дискусия по двойки или в малки групи, в които 

лекторът не участва пряко, а само като наблюдател. 

 

 

процент на верните 

отговори по-голям от 

70% 

процент на верните 

отговори между 

 30% и 70% 

процент на верните 

отговори по-малък от 

30% 

кратка лекция/ урок 

концептуален въпрос: 

отговори (гласуване) 

повторно 

разяснение 

на условието 

на задачата 

дискусия по 

двойки/ в малки 

групи 

обяснение 

повторно гласуване следващ въпрос 
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ІІІ.2.2. Мобилни технологии mQlicker и Plickers 

 

Добра алтернатива на CRSs за българските условия са двете мобилни 

приложения Plickers и mQlicker –  напълно базплатни и подходящи за по-малки 

аудитории. Технологията mQlicker има редица предимства пред Plickers, но тъй като 

изисква използването на персоналните мобилни устройства (смартфони или таблети) и 

поради необходимостта от допълнително време за инсталиране и инструктаж за работа 

със съответното приложение, тази технология не е предпочетено в емпиричното 

изследване. Ще бъдат споменати само неините преимущества: 

• Броят на алтернативните отговори е практически неограничен 

(за сравнение - при Plickers те са само четири); 

• Допускат се и отворени въпроси; 

• Могат да се прикачват видео-файлове (например с демонстрационни опити); 

• Учениците получават достъп на мобилните си устройства до условието на 

всяка задача чрез уникален код, предоставен от преподавателя, и сащо така 

чрез мобилните си устройства връщат отговора към акаунта на техния 

преподавател.    

Един от въпросите в използваната анкета (Приложение І.4) сред учениците 

показва, че 100% от тях притежават смартфони, което означава, че mQlicker-

технологията e напълно приложима в условията на българското образование.  В 

настоящото изследване се работи с Plickers.  

 

ІІІ.2.3. Разработване на Приложение І 
 

 Разработването на Приложение І като част от инструментариума на 

изследването премина през следните етапи: 

1. Формулиране на ключови умения при работа с аналитично и графично 

задаване на функционални зависимости при решаване на физични задачи 

(Приложение І.1); 

2. Създаване на набор от задачи за формиращо оценяване на уменията от т.1 по 

метода PI (Приложение І.2); 

3. Съставяне на таблица за отразяване на активността и мотивацията на 

учениците (Приложение І.3); 

4. Съставяне на анкета за учениците – участници в изследването (Приложение 

І.4) 

5. Съставяне на въпросник за техните учители (Приложение І.5). 

 

ІІІ.3. Резултати и анализ 
 

 Настоящата точка включва: 

1. Анализ на равнището на проявените умения според базата данни на 

мобилното приложение и качествените наблюдения по време на 

проведените уроци; 

2. Дескриптивен анализ на резултатите от анкетното проучване сред 

учениците; 

3. Оценка на скалата в анкетата за ученици (Cronbach’s Alpha, вид на 

разпределенето и факторен анализ); 
4. Откриване на корелационни зависимости; 

5. Експертна оценка (резултати от въпросника за учители). 
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Обработката на резултатите от точка 2 до точка 4 е направена със софтуера SPSS 

Statistics 17.0. 

 

По-долу са изброени ключовите умения за работа с таблично, графично и 

аналитично задаване на функции, формулирани в Приложение І.1, които подлежат на 

оценяване чрез формулираните в ІІІ.3.1 равнища на проявените умения. 

 

Учениците трябва да могат да: 

 

1. Чертаят графика на аналитично или таблично представена функция. Това 

включва: 

а. Избор на координатна система 

б. Избор на мащаб 

        в. Избор на начало 

2. Определят зависими и независими променливи 

3. Намират стойност на физична величина по зададена графика на 

функционална зависимост 

4. Разпознават аналитичния вид на функционална зависимост по дадена 

графика 

5. Разграничават функционална зависимост от графично изображение 

6. Свързват наклона на графиката (ъглов коефициент) с определен 

параметър от функционалната зависимост 

7. Разпознават свойствата на функционална зависимост (монотонно 

растяща, монотонно намаляваща, константа, прекъсната, непрекъсната, 

асимптотично поведение) 

8. Разпознават начални и крайни условия във функционалните зависимости, 

зададени алгебрично и ги отчитат при графично задаване и обратно 

9. Свързват решенията на уравнения, неравенства, системи с физическия им 

смисъл и определят границите на валидност на тези решения  

10. Определят стойности на физични величини чрез интерполация и 

екстраполация 

11. Трансформират графично или аналитично задаване на функционална 

зависимост чрез смяна на зависимата или независимата променлива 

12. Сравняват и правят изводи от две или повече графики, разположени в 

една и съща или в различни координатни системи 

 

ІІІ.3.1. Равнища на проявените умения 

 

 В Таблица ІІІ.2. е дадено процентното отношение на верните индивидуални 

отговори преди и след дискусията по всяка задача. Номерата на задачите са само 

пореден номер за съответния час и не отговарят на номерата на същите задачи в 

Приложение І.2, но в следващия анализ се налага да използваме именно тях, за да няма 

противоречие с извадката от хистограми на резултатите при сканиране на картите на 

учениците (Приложение ІІ).  
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Таблица ІІІ.2. Процент на верните отговори според базата данни на Plickers 

 

% на верните индивидуални отговори без дискусия и % на верните 

отговори след дискусия спрямо броя на сканираните карти 
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5% 

от 

20 

80% 

от 

20 

50% 

от 22 

55% 

от 20 

70% 

от 

23 

- 59% 

от 

27 

- 8% 

от 

24 

- 

18 

СОУ 

9д 

(24) 

32% 

от 

19 

- 100% 

от 19 

- 11% 

от 

18 

- 67% 

от 

18 

- 24% 

от 

17 

100% 

от 15 

18 

СОУ 

9a 

(24) 

36% 

от 

14 

- 10% 

от 20 

100% 

от 17 

45% 

от 

20 

89% 

от 

18 

17% 

от 

18 

100% 

от 18 

74% 

от 

19 

- 

18 
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9ж 

(24) 

80% 

от 

20 

- 14% 

от 21 

81% 

от 16 

89% 

от 

18 

-  19% 

от 

16 

- 37% 

от 

19 

- 

54 
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(20) 

- - 11% 

от 18 

47% 

от 19 

40% 

от 

20 

71% 

от 

17 

37% 

от 

19 

- 29% 

от 

17 

- 

54 

СОУ 

10б 

(19) 

- - 13% 

от 15 

37% 

от 19 

28% 

от 

18 

82% 

от 

17 

28% 

от 

18 

61% 

от 18 

19% 

от 

21 

- 

НПМГ 10е 

(26) 

8% 

от 

12 

- 62% 

от 21 

- 80% 

от 

15 

- 50% 

от 

20 

- - - 

НПМГ 10г 
(23) 

27% 

от 

22 

- 73% 

от 22 

- 21% 

от 

24 

- 13% 

от 

23 

- - - 

 

Справка за съответния номер на задачата от Приложение І.1 може да се направи 

в Таблица ІІІ.1. Например поредна Задача 1 в 9ж клас е задача 16 от Приложение І.1, 

поредна задача 2 е задача 17 от Приложение І.1 и т.н. (Таблица ІІІ.1).  

За анализ на резултатите от индивидуалните или след дискусия отговори 

използваме базата данни на мобилното приложение Plickers (Приложение ІІ) и 

Таблица ІІІ.2. Дискусия в малки групи от класа и повторно сканиране на картите след 

дискусията по метода беше осъществено при решаването на следните 10 задачи - 

задачи №1 и 2 (9е клас), задача №10 (9д клас), задачи №12, 13 и 14 (9а клас), задача 
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№17 (9ж), задачи №21 и 22 (10а и 10б класове) и задача №23 (10б клас). Вижда се, че 

във всички тези 12 случая имаме увеличение на процента на верните индивидуални 

отговори след дискусията спрямо процента на верните предварителни отговори. 

При решаването на следните задачи – задача №3 (9е клас), задача №7 (9д клас), 

задача №15 (9а клас), задачи №16 и 18 (9ж клас) и задача №24 (10а клас) не е правена 

дискусия поради достатъчно високия процент на верните отговори при индивидуалното 

гласуване. Във всички тези 6 случаи, след индивидуалните отговори се прави само 

коментар (обяснение) на вярното решение, така както е и посочено в схемата за 

прилагане на метода (Схема ІІІ.1).  Схема ІІІ.1 за прилагане на метода е използвана в 

други 8 случая –  при решаването на задача №5 (9е клас), №6 и 8 (9д клас), №11 (9а 

клас), №19 и 20 (9ж клас), №23 (10а клас), №24 (10б клас). В тези случаи също липсва 

сканиране на картите след дискусия, било поради възникнали въпроси от страна на 

учениците или поради по-големи затруднения, свързани с решаването на задачата. 

Тогава в целия клас се провежда дискусия с цел колективното достигане на вярното 

решение на задачата.  

Този анализ на верните отговори в процентно отношение ще използваме за 

качествено описание на равнището на проявените умения при индивидуалните 

отговори чрез въвеждане на скала за оценяване на равнищата по следния начин: 

� при процент на верните индивидуални отговори по-малък от 30% ще считаме, че 

равнището на проява на съответните умения е ниско; 

� при процент на верните индивидуални отговори между 30% и 50 % ще считаме, 

че равнището на проява на съответните умения е задоволително; 

� при процент на верните индивидуални отговори между 50% и 70 % ще считаме, 

че равнището на проява на съответните умения е добро; 

� при процент на верните индивидуални отговори по-голям от 70% ще считаме,    

че равнището на проява на съответните умения е високо. 

Така формулираните четири равнища на проява на отделните умения (ниско, 

задоволително, добро и високо) могат да послужат като критерии за степента на 

разбиране на целия клас. Това степенуване в разбирането е базирано на приложения 

метод Peer Instruction, като интервала от 30% до 70 % на верните отговори е разделен 

допълнително на два подинтервала от 50-ия процентил, за да се получи четиристепенна 

скала на оценяване, близка до използваната в България. Обобщен анализ на равнището 

на проява на уменията ще направим веднъж в комбинация с други умения по задачи 

(Таблица ІІІ.3) и самостоятелно (Таблица ІІІ.4).   

От Таблица ІІІ.3 виждаме, че при решаването на 15 задачи (1, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 

19, 21, 22 (в единия клас), 23 (в единия клас), 24, 25 (в единия клас), 27 (в единия клас) 

и 28 (в единия клас)) от всички 28 задачи, т.е при повече от половината задачи, 

срещаме ниско равнище на проява на различните умения в комбинация. Задоволително 

равнище на проява на уменията срещаме в 9 от случаите (задачи 2, 6, 11, 13, 20, 22 (в 

единия клас), 23 (в единия клас) и 28 (в единия клас)). Добро е равнището при 

решаването на 4 задачи (задачи 3, 4, 9 и 26 (в единия клас)), а високо равнище се 

прявява в 7 от случаите (задачи 7, 15, 16, 18, 26 (в единия клас) и 27 (в единия клас)). 

Както се вижда от Таблица ІІІ.3, задачи 22, 23, 26, 27 и 28 имат различни равнища на 

проява в двата класа от 54 СОУ и двата класа от НПМГ, затова участват два пъти в това 

преброяване.  
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Таблица ІІІ.3.  Равнище на проява на уменията в комбинация по задачи 

Задача 

 № 

Проверявани 

умения 

Равнище на 

проява на 

уменията по 

задачи 

Задача 

№ 

Прове-

рявани 

умения 

Равнище на проява 

на уменията по 

задачи 

1 6, 12 ниско 15 6, 9 високо 

2 3, 4, 6, 7, 8 задоволително  16 6, 12 високо 

3 5, 7 добро 17 8, 9 ниско 

4 6, 12 добро 18 5, 7 високо 

5 6, 9 ниско 19 6, 9 ниско 

6 6, 12 задоволително 20 3, 6, 7, 8 задоволително 

7 3, 4, 6, 7, 8 високо 21 12 ниско (и в двата 

класа) 

8 5, 7 ниско 22 12 задоволително в 

единия клас и ниско 

в другия клас 

9 12 добро 23 10 задоволително в 

единия клас и ниско 

в другия клас 

10 6, 7, 8 ниско 24 11 ниско (и в двата 

класа) 

11 6, 12 задоволително 25 2, 11 ниско и в двата класа 

12 3, 4, 6, 7, 8 ниско 26 2, 11 добро в единия клас 

и високо в другия 

клас 

13 5, 7 задоволително 27 6, 12 високо в единия клас 

и ниско в другия 

14 6, 12 ниско 28 3 задоволително в 

единия клас и ниско 

в другия 

 

На базата на Таблица ІІІ.3. ще направим обобщена Таблица ІІІ.4 за равнището на 

проява на уменията (от 2 до 12). Умение 1 се приема за базово и не се оценява. С малък 

брой задачи (една, две или три) са проверени умения 4, 9, 10 и 11 (Таблица ІІІ.4). 

Донякъде това се дължи на специфичността на конкретното учебно съдържание. 

Умение 2 се проверява явно също само в две задачи (25 и 26), които са словесни, но при 

графичните задачи, това умение може да се приеме за базово  при построяване на 

координатната система и неявно то може да окаже влияние върху резултатите. 

Например, ниските резултати при решаване на задача 21, може да се дължат и на 

затруднения в разбирането, че независимостта на големината на силата от времето 

(константност на силата във времето) се интерпретира графично чрез права, успоредна 

на хоризонталната ос. При умение 10 не наблюдаваме нито добро, нито високо 

равнище на проява. Умения 5, 6, 7 и 12 се проявяват на всички равнища от ниско до 

високо.  
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Таблица ІІІ.4. Обобщено равнище на проява на уменията 

Умение 

№ 

Равнище на проява Умение 

№ 

Равнище на проява 

1 Не се оценява 7 Ниско (задачи 8, 10 и 12) 

Задоволително (задачи 2, 13 и 

20) 

Добро (задача 3) 

Високо (задачи 7 и 18) 

2 Ниско (задача 25) 

Добро в единия клас (задача 26) 

Високо в другия клас (задача 

26) 

8 Ниско (задача 10, 12 и 17) 

Задоволително (задачи 2 и 20) 

Високо (задача 7) 

3 Ниско (задачи 12 и 28) 

Задоволително (задачи 2, 20 и 

28) 

Високо (задача 7) 

9 Ниско (задачи 5, 17 и 19) 

Високо (задача 15) 

 

4 Ниско (задача 12) 

Задоволително (задача 2) 

Високо (задача 7) 

10 Ниско в един от класовете 

(задача 23) 

Задоволително в друг от 

класовете (задача 23) 

5 Ниско (задача 8) 

Задоволително (задача 13) 

Добро (задача 3) 

Високо (задача 18) 

11 Ниско (задачи 24 и 25) 

Добро (задача 26) 

Високо (задачи 24 и 26) 

6 Ниско (задачи 1, 5, 10, 12, 14, 19 

и 27) 

Задоволително (задачи 2, 6 и 11) 

Добро (задача 4) 

Високо (задачи 7, 15, 16 и 27 ) 

12 Ниско (задачи 1, 14, 21 и 27) 

Задоволително (задачи 6, 11 и 

22) 

Добро (задачи 4 и 9) 

Високо (задачи 16 и 27) 

 

Чрез задачите, използвани в деветите класове се оценява равнището на проява на 

всички умения, с изключение на умения 10 и 11. При десетите класове се оценява 

равнището на проявя на по-малко на брой умения и с изключение на умения 4, 5, 7, 8 и 

9. Уменията, които са проверени едновременно и в девети и в десети клас са умения 3, 

6 и 12, като и при трите се наблюдава както ниско, така и високо равнище на проява. 

Тези резултати показват, че за решаването на физични задачи са необходими 

всичките умения от 1 до 12, като в повечето случаи всяко от тях се използва в различна 

степен в комбинация с други умения. При анализа на резултатите, съхранени в базата 

данни на мобилното приложение Plickers, отразени също така в Таблица ІІІ.2, видяхме, 

че дискусия по метода Peer Instruction е приложена при решаването на 10 задачи, като 

се наблюдава процентно увеличение на верните отговори след дискусията при всяка 

една от тях. Равнището на проява на уменията, необходими за решаването на всички 

тях се е променило както следва: 

- от ниско преди дискусията към високо след дискусията (при задачи 1, 10, 

12, 14, 17, 22 (в единия клас)); 

- от ниско преди дискусията към добро след дискусията (при задача 23);  

- от ниско преди дискусията към задоволително след дискусията (при задача  

21); 
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- от задоволително преди дискусията към високо след дискусията (при задачи  

13 и 22 (в единия клас)); 

- от задоволително преди дискусията към добро след дискусията (при задача 

2). 

Промените са качествени във всички случаи, тъй като наблюдаваме преминаване 

към някое от по-високите от така дефинираните 4 равнища на проява на уменията.  

Оценката за ефективността на метода не само по отношение на качествената 

промяна в равнището на проява на уменията, но и по отношение на разбирането може 

да бъде получена след обработка на анкетата за ученици, съставена от пет твърдения за 

самооценка на индивидуалното разбиране на учебния материал по физика и математика  

(Твърдения от 1 до 5), и още пет твърдения за оценка на използвания метод (Твърдения 

от 6 до 10). 

 

ІІІ.3.2. Дескриптивен анализ на резултатите от анкетното проучване сред 

учениците 

 

 Анкетата за учениците включва 10 твърдения, за оценката на които се използва 5 

степенна скала на Ликерт, при която отговор “1” означава „Категорично не съм 

съгласен”, отговор “2” означава „По-скоро не съм съгласен”, отговор “3” означава „Не 

мога да преценя”, отговор “4” означава „По-скоро съм съгласен” и отговор “5” означава 

„Категорично съм съгласен”. Следва описателна статистика на събраните отговори от 

всичките 10 твърдения (Приложение ІІІ.1). 

 

1) За Твърдение 1 “Обикновено разбирам с лекота учебното съдържание по 

физика” имаме средна стойност на отговорите М=2.96 със стандартно отклонение 

SD=1.064 и две моди –  отговори  “3” и “4”. 30.5% от всички участници посочват, че по-

скоро са съгласни с това твърдение и равен брой (пак 30.5%) имат неутрална позиция 

(не могат да преценят дали са съгласни или несъгласни с твърдението). Общо 34.2% от 

учениците по-скоро не са съгласни или категорично не са съгласни с твърдението. 

Общият брой участници, които смятат, че обикновено разбират с лекота учебното 

съдържание по физика (т.е посочилите отговор “4” и “5”) е 35.3%. 

 

2) За Твърдение 2 “Обикновено разбирам с лекота учебното съдържание по 

математика” имаме средна стойност на отговорите М=3.15 със стандартно отклонение 

SD=1.379 и една мода – отговор “4”. Общо 36.4% са по-скоро несъгласни или 

категорично не са съгласни с твърдението. Неутралната позиция е възприета от 14.4% 

от участниците. Общо 49.2% от учениците смятат, че обикновено разбират с лекота 

учебното съдържание по математика (посочилите отговор “4” и “5”).  

 

3) За Твърдение 3 “По физика се справям по-добре отколкото по 

математика” имаме средна стойност на отговорите М=2.60 със стандартно отклонение 

SD=1.285 и една мода –  отговор “2”. В процентно отношение преобладават отговорите 

“1” и “2”, като общо 51.4% от учениците изразяват несъгласие, че по физика се справят 

по-добре отколкото по математика. Общо 24.6% (посочилите отговори “4” и “5”) 

смятат, че по физика се справят по-добре отколкото по математика. Неутралният 

отговор е избран от 24.1% от участниците. Виждаме, че тези резултати  са в 

съответствие с резултатите от Твърдения 1 и 2. 

 

4) За Твърдение 4 “Срещам сериозни затруднения при решаването на 

задачи, в които има графики” имаме средна стойност на отговорите М=2.96 със 
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стандартно отклонение SD=1.184 и една мода –  отговор “3”. Това показва, че в 

процентно отношение преобладават участниците, които се затрудняват в своята 

самооценка по това твърдение (32.6% са избрали отговор “3”). Приблизително равен е 

броя на тези, които срещат сериозни затруднения при решаването на задачи с графики 

(32.1% са посочили отговори “3” и “4”) и тези, които не срещат сериозни затруднения  

(35.3% са посочили отговори “1” и “2”). Това показва, че по отношение на това 

твърдение можем да групираме участниците в три групи с приблизително еднаква 

численост. 

 

5) За Твърдение 5 “По-лесно разбирам и прилагам в урока по физика 

функции, изразени с формула, отколкото представени с графика” имаме средна 

стойност на отговорите М=3.43 със стандартно отклонение SD=1.163 и една мода – 

kотговор “3”. По-скоро съгласни или категорично съгласни с твърдението са общо 

49.2%, докато тези, които по-скоро не са съгласни или категорично не са съгласни са 

общо 20.4%. Твърдението е затруднило 30.5% (посочилите неутралния отговор “3”).   

 

6) За Твърдение 6 “ Методът и технологията за оценяване на целия клас, 

които бяха използвани в часа, улесниха моето разбиране на учебния материал” имаме 

средна стойност на отговорите М=3.42 със стандартно отклонение SD=1.282 и една 

мода- отговор “3”. По-скоро съгласни или категорично съгласни с твърдението са общо 

50.3%, докато тези, които по-скоро не са съгласни или категорично не са съгласни са 

общо 21.4%. Неутрални в своята позиция са 28.3% от участниците. 

 

7) За Твърдение 7 “Смятам, че ангажирането на всички ученици в 

отговарянето на въпроси повишава ефективността на обучението” имаме средна 

стойност на отговорите М=3.89 със стандартно отклонение SD=1.179 и една мода – 

отговор “5”. В процентно отношение най-предпочитаният отговор “5” е избран от 38% 

от учениците. По-скоро съгласни или категорично съгласни с твърдението са общо 

60.6%, докато тези, които по-скоро не са съгласни или категорично не са съгласни са 

общо 13.4%. Неутрални в своята позиция са 16% от участниците. 

 

8) За Твърдение 8 “Приложеният метод ми помогна да сравня моите знания 

с тези на съучениците ми ” имаме средна стойност на отговорите М=3.61 със 

стандартно отклонение SD=1.228 и една мода – отговор “4”. В процентно отношение 

най-предпочитаният отговор “4” е избран от 33.7% от учениците. По-скоро съгласни 

или категорично съгласни с твърдението са общо 61.5%, докато тези, които по-скоро не 

са съгласни или категорично не са съгласни са общо 20.3%. Неутрални в своята 

позиция са 18.2% от участниците. 

 

9) За Твърдение 9 “Интегрирането на интерактивни методи и съвременни 

технологии в обучението по физика би повишило интереса към предмета” имаме 

средна стойност на отговорите М=3.94 със стандартно отклонение SD=1.208 и една 

мода – в отговор “5”. Най-предпочитаният в процентно отношение отговор “5” е избран 

от 42.8% от учениците. По-скоро съгласни или категорично съгласни с твърдението са 

общо 71.1%, докато тези, които по-скоро не са съгласни или категорично не са 

съгласни са едва  13.9%. Неутрални в своята позиция са 15% от участниците.  

 

10) За Твърдение 10 “Препоръчвам приложеният в часа метод да се използва 

и в други учебни дисциплини” имаме средна стойност на отговорите М=3.95 със 

стандартно отклонение SD=1.298 и една мода – отговор “5”. В процентно отношение 
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най-предпочитаният отговор “5” на категорично съгласните с твърдението е избран от 

49.7% от учениците. По-скоро съгласни или категорично съгласни с твърдението са 

общо 69%, докато тези, които по-скоро не са съгласни или категорично не са съгласни 

са 16.6%. Неутрални в своята позиция са 14.4% от участниците.  

 

На базата на обобщен дескриптивен анализ на резултатите от събраните анкети 

можем да направим следните изводи: 

 

(1) По процента на избралите неутралната позиция (отговор “3”) в отговорите на 

Твърдения от 1 до 5 съдим за затрудненията, които учениците са имали при своята 

самооценка на степента на разбиране на учебното съдържание по физика и математика. 

„Най-трудно” в това отношение е Твърдение 4. При него 32.6% от участниците не 

могат да изразят ясна позиция дали срещат сериозни затруднения при решаването на 

задачи, в които има графики. До голяма степен това се дължи на малкия брой часове, 

предвидени за упражнения с графики на функции, поради което този тип задачи не е 

добре познат за учениците. Това е посочено като причина и при експертната оценка на 

преподавателите, чиито класове участваха в изследването. Следващите твърдения след 

Твърдение 4, които са затруднили учениците са Твърдения 1 и 5. И при двете, 

неутралната позиция е избрана от 30.5% от участниците. Това показва, че 

приблизително една трета от тях не могат да оценят с каква лекота разбират учебното 

съдържание по физика и също една трета не могат да направят разграничение в 

степента на разбиране и прилагане на функции, изразени с формули и графики. 

Причини за първото наблюдение могат да се търсят в много фактори, един от които е 

приоритетността на предмета физика за учениците, която определя мотивацията, а 

оттам и ясната представа за степента на разбиране. Причините за второто наблюдение 

също са много и са по-скоро обективни, отколкото субективни. Например, напълно 

възможно е учениците да нямат представа какво точно се има предвид под „функция” в 

Твърдение 5 и оттам да настъпи объркване в избора на по-ясна позиция. По-нататък, 

Твърдение 3 е затруднило 24.1% от участниците, а Твърдение 2 – само 14.4%. 

 

(2) При отговорите на Твърдения 6 до 10 неутралната позиция се среща по-

малко в процентно отношение в сравнение с избора на неутралната позиция по 

Твърдения 1 до 5, което показва, че учениците изразяват по-ясна позиция в тяхната 

оценка на приложения метод, отколкото в тяхната самооценка на степента на 

разбиране, което проявяват по принцип. Съответно (в низходящ ред) отговор “3” е 

избран в 28.3% от случаите при Твърдение 6, в 18.2 % от случаите при Твърдение 8, в 

16% от случаите при Твърдение 7,  в 15% от случаите при Твърдение 9 и в 14.4% от 

случаите при Твърдение 10.  Следователно най-ясна е позицията на учениците при 

Твърдение 10 “Препоръчвам приложеният в часа метод да се използва и в други учебни 

дисциплини”. Следват Твърдение 9 “Интегрирането на интерактивни методи и 

съвременни технологии в обучението по физика би повишило интереса към предмета ” 

и Твърдение 7 “Смятам, че ангажирането на всички ученици в отговарянето на въпроси 

повишава ефективността на обучението”. Виждаме, че тези твърдения са затруднили не 

повече от една шеста от учениците. 

 

(3)  Най-категорично съгласни (отговор “5”) са учениците с Твърдение 10 

(49.7%), следват Твърдение 9 (42.8%), Твърдение 5 (39%), Твърдение 7 (38%), 

Твърдение 8 (27.8%), Твърдение 6 (24.6%), Твърдение 2 (18.7%), Твърдение 4 (11.8%), 

Твърдение 3 (10.7%) и накрая Твърдение 1 (4.8%). Най-категорично несъгласни 

(отговор “1”) са учениците с Твърдение 3 (24.1%), следват Твърдение 2 (16.6%), 
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Твърдение 4 (12.3%), Твърдение 6 (11.8%), Твърдение 1 (9.6%), Твърдение 8 (7.5%), 

Твърдение 10 (7.5%), Твърдение 8 (7.5%), Твърдение 5 (7%) и накрая Твърдение 7 

(6.4%). 

 

(4) Най-ясно изразена (с най-малко стандартно отклонение SD=1.064) е 

централната тенденция М=2.96 при Твърдение 1, следвана от централната тенденция  

М=3.43 при Твърдение 5 със стандартно отклонение SD=1.163. С най-голямо 

стандартно отклонение пък е централната тенденция М=3.15 при Твърдение 2 

(SD=1.379), предхождано от стандартното отклонение SD=1.298 в централната 

тенденция М=3.95 на Твърдение 10. 

 

ІІІ.3.3. Оценка на скалата в анкетата за ученици (алфа на Кронбах, вид на 

разпределението и факторен анализ) 
 

 Алфа на Кронбах (Cronbach’s Alpha) за всичките 10 твърдения е 0.691, който е 

приемлив коефициент на вътрешна свързаност на твърденията от статистическа гледна 

точка и е възможно да бъде добър от практическа гледна точка (Табл.1 от Приложение 

ІІІ.2).  

 От Табл.2 в Приложение ІІІ.2 виждаме, че Cronbach’s Alpha може да се увеличи 

до 0.723, ако от анализа бъде изключено Твърдение 4 и до 0.715, ако бъде изключено 

Твърдение 2. Елиминирането и на двете твърдения едновременно увеличава 

консистентността на анкетата до 745.0 , а този коефициент е вече добър и от 

статистическа гледна точка (Табл. 3 и Табл. 4 от Приложение ІІІ.2). Поради тази 

причина в дисертацията са направени два паралелни анализа, първият –  като изключим 

тези две твърдения (Твърдение 2 и Твърдение 4), а вторият е направен с всичките 10 

твърдения. При сравняване на двата анализа се установява, че по-удачен за обяснение 

на резултатите от анкетата е първият, затова е приложен само той. 

 

ФАКТОРЕН АНАЛИЗ 1 (по Твърдения от 1 до 10 без Твърдения 2 и 4). За 

проверката на разпределението е необходимо образуването на Ликертова скала –  

съставен измерител, при който отговорите по всички твърдения (без Твърдения 2 и 4) 

се сумират. Възможната минимална стойност на новата променлива е 8 (ако на всички 

8 твърдения бъде избран отговор “1”), а възможната максимална стойност е 40 (ако на 

всички 8 твърдения бъде избран отговор “5”). Средната стойност на тази нова скалова 

променлива е М=27.79 със стандартно отклонение SD=5.83 (Табл. 5a и Табл.6a). Ще 

съпоставим разпределението на тази променлива с нормалното разпределение чрез 
обединяване на интервалите около средната стойност на скаловата променлива на ±1 и 

±2  стандартни отклонения от нея. Резултатите показват, че 73.3% от резултатите 

попадат в интервала на ±1 стандартно отклонение от средната стойност, и по 13.4% от 

резултатите попадат отляво и отдясно в интервалите на ±1 до ±2 стандартни 

отклонения от средната стойност (Таблица 7a от Приложение ІІІ.2). Това разпределение 

е симетрично и е близко до нормалното (Фигура ІІІ.5), при което приблизително 68% от 

резултатите попадат в централния интервал и по 16% от резултатите приблизително 

попадат в двата интервала от двете страни на централния (съответно на ±1 и ±2  

стандартни отклонения от средната стойност). След прилагане на критерия 2
χ  

виждаме, че това различие на изследваното разпределение от нормалното 

разпределение не е статистически значимо. При това положение групата от ученици, 

взели участие в изследването е хомогенна, а анкетата се приема за валиден инструмент 

в изследването. 
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Фигура ІІІ.5. Разпределение на резултатите от анкетното проучване сред учениците 

 

 Правим факторен анализ за определяне на броя на латентните фактори. В 

анализа включваме измерителя на Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) за адекватност на 

извадката и тест на Bartlett за сферичност на облака от данни. Стойността на КМО е 

0.797, което е повече от 0.5, следователно едно от условията за смислен факторен 

анализ е изпълнено (Табл. 8a от Приложение ІІІ.2). Коефициентът на значимост в теста 

на Bartlett e sig = 000<0.05, следователно и второто условие за факторен анализ е 

изпълнено. Втората половина на Табл. 9a от Приложение ІІІ.2 съдържа два реда, което 

показва наличието на два латентни фактори. От матрица на компонентите на тези 

фактори (Табл. 10a от Приложение ІІІ.2) съдим, че принос към определянето на първия 

фактор (Component 1) имат Твърдения  6, 7, 8, 9 и 10 (съответните им коефициенти са 

по-големи от 0.5). Съответно  Твърдения 1, 3 и 5 имат принос към формирането на 

втория фактор (Component 2). Това отговаря на първоначалния замисъл при 

конструиране на анкетата. Първата половина от въпроси трябваше да даде информация 

за самооценката, която учениците имат по отношение на степента на разбиране и 

лекотата с която се справят с учебното съдържание, а втората половина от въпроси 

трябваше да даде информация за тяхната оценка на приложения метод. По тази 

причина ще назовем най-общо втория фактор „самооценка на учениците”, а първия 

фактор ще назовем „оценка на метода”.  

От последната колона на Табл. 9a в Приложение ІІІ.2 става ясно, че с тези два 

фактора се обясняват приблизително 55% от различията в отговорите на твърденията от 

анкетата. Останалите 45% от различията се обясняват с други, неизвестни фактори. 

След максимално разграничаване на двата фактора чрез ортогонална ротация анблок на 

двете оси (Component 1 и Component 2) по метода varimax (Фигура ІІІ.6) и анализ на 

матрицата на компонентите на тези два фактора (Табл. 11a от Приложение ІІІ.2) 

получаваме следните резултати: 
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Фигура ІІІ.6. Ортогонална ротация на двата фактора в дву-факторния модел 

 

 

1. Най-голяма тежест при определяне на първия фактор има Твърдение 10 с 

коефициент 0.770.  Много близо по тежест до Твърдение 10 е Твърдение 9 с 

коефициент 0.756. Следват Твърдение 7 с коефициент 0.753, Твърдение 6 с коефициент 

0.740 и накрая Твърдение 8 с коефициент 0.716. Това показва, че най-тясно свързани с 

оценката, която учениците са дали на метода са следните му характеристики: (1) 

универсалността на метода по отношение на приложението му в други учебни 

дисциплини (Твърдение 10),  (2) повишаването на интереса към предмета чрез 
интегриране на интерактивни методи и съвременни технологии (Твърдение 9), и (3) 

повишаването на ефективността в обучението чрез ангажиране на всички ученици в 

отговарянето на въпроси (Твърдение 7).  Другите характеристики на метода, които имат 

по-малка тежест за неговата оценка са: (4) улесняването на разбирането на учебния 

материал (Твърдение 6) и (5) възможността за сравнение с отговорите на другите 

(Твърдение 8).  

 

2. Най-голяма тежест при определяне на втория фактор има Твърдение 3 с 

коефициент 0.739. Следват Твърдение 1 с коефициент 0.681 и Твърдение 5 с 

коефициент 0.632. Това означава, че най-голяма тежест при самооценката на учениците 

има (1) сравняването на степента, с която те се справят по физика, от една страна и 

степента, с която се справят по математика, от друга страна. Следващи по значение са: 

(2) лекотата, с която учениците разбират учебното съдържание по физика и (3) 

разбирането и прилагането в урока по физика на функции, изразени с формули или с 

графики и лекотата, с която учениците боравят с едните и с другите.  
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ІІІ.3.4. Формулиране и проверка на статистически хипотези 

 

Формулираме следните нулеви хипотези във връзка с наличието на 

статистически значими различия между средните стойности на резултатите от 

анкетното проучване сред учениците: 

Хипотеза 1. Няма статистически значими различия в средните стойности на 

отговорите по Твърдения 1 до 10 между групата на момичетата и групата на момчетата 

(Gender effect). 

Хипотеза 2. Няма статистически значими различия в средните стойности на 

отговорите по Твърдения 1 до 10 между десетокласниците от природоматематическата 

гимназия НПМГ „Акад. Л. Чакалов” и хуманитарното 54 СОУ „Св. Иван Рилски”. 

Хипотеза 3. Няма статистически значими различия в средните стойности на 

отговорите по Твърдения 1 до 10 в двете възрастови групи – на деветокласниците и на 

десетокласниците. 

 За проверка на трите хипотези правим t-тест за независими извадки.  

 При равнище на значимост от 5% (sig.<0.05) Хипотеза 1 се отхвърля при 

Твърдение 7 (sig.=0.002), Твърдение 8 (sig.=0.020) и Твърдение 10 (sig.=0.005) (Табл.13 

от Приложение ІІІ.2). В тези 3 случая би следвало да приемем алтернативната хипотеза, 

която гласи че има статистически значими различия между средните стойности в 

отговорите на момичетата и момчетата по Твърдения 7, 8 и 10. При сравняване на 

съответните средни стойности (Табл.12 от Приложение ІІІ.2) забелязваме, че и при 

трите твърдения средните стойности на момичетата са по-високи от тези при момчетата 

и тъй като са близо до отговор 4 “По-скоро съм съгласен”, можем да твърдим, че 

момичетата са по-големи привърженици на метода по отношение на неговата 

приложимост в други учебни дисциплини, ангажирането на всички ученици в 

отговарянето на въпроси и сравняването на знанията помежду им и че това различие 

между момчета и момичета е статистически значимо. По всички останали твърдения 

няма статистически значими различия и би следвало нулевата хипотеза да се приеме. 

 Със същото равнище на значимост от 5% (sig.<0.05), Хипотеза 2 се отхвърля при 

Твърдение 2 (sig.=0.045) и Твърдение 5 (sig.=0.012) (Табл.15 от Приложение ІІІ.2). В 

тези 2 случая би следвало да приемем алтернативната хипотеза, която гласи че има 

статистически значими различия между средните стойности в отговорите на 

десетокласниците от 54 СОУ от една страна и десетокласниците от НПМГ, от друга 

страна по Твърдения 2 и 5. При сравняване на съответните средни стойности (Табл.14 

от Приложение ІІІ.2) забелязваме, че учениците от НПМГ оценяват своята 

математическа подготовка по-високо (средна стойност М=3.53) отколкото техните 

връстници от 54 СОУ (средна стойност М=3.18) и тази разлика би могла да се приеме 

за статистически значима. По другото твърдение (Твърдение 5) отношението между 

средните стойности е обратно. Следователно Хипотеза 2 се приема във всички случаи, 

с изключение на Твърдения 2 и 5. В частност можем да направим извода, че няма 

съществена разлика в начина, по който се възприемат методът и технологията от 

всички десетокласници, тъй като по Твърдения 6 до 10 нямаме статистически значими 

различия между средните стойности в едното и другото училище.   

 Отново при равнище на значимост от 5% (sig.<0.05), Хипотеза 3 се отхвърля при 

Твърдение 1 (sig.=0.003), Твърдение 6 (sig.=0.012), Твърдение 7 (sig.=0.004), Твърдение 

8 (sig.=0.010) и Твърдение 10 (sig.=0.000) (Табл.17 от Приложение ІІІ.2). При 

сравняване на средните стойности по тези твърдения в двете групи на 

деветокласниците и десетокласниците (Табл.16 от Приложение ІІІ.2) виждаме, че 

средните стойности на деветокласниците надхвърлят неутралната позиция и са по-

високи от съответните средни стойности на десетокласниците по всичките пет 
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твърдения. Следователно имаме статистически значими различия във възрастово 

отношение по тези пет твърдения като групата на деветокласниците дава по-висока 

оценка от десетокласниците на приложения метод (с изключение на Твърдение 9). 

Нулевата хипотеза 3 се приема за вярна по Твърдения 2, 3, 4, 5 и 9. 

 Извод: Най-голям ефект върху статистически значимите различия между 

средните стойности по Твърдения 1 до 10 има показателят “възраст”, следва 

показателят “пол” и накрая показателят “вид на училището”. 

 

ІІІ.3.5. Корелационни зависимости 

 

 Целта е да определим резултатите по кои твърдения от анкетата корелират силно 

едни с други (т.е корелационните коефициенти да са поне 0.3 и нагоре) и на кои от тях 

корелациите са статистически значими (със съответен коефициент на значимост 

sig.<0.01 или sig<0.05). При изследване на ранговата корелация между всичките 10 

твърдения от анкетата за ученици чрез коефициентите на Спирмън (Spearman’s rho, 

Табл.18 от Приложение ІІІ.2) откриваме силни корелации между статистическите 

резултати по следните твърдения: 

- Твърдение 1 и Твърдение 2 с коефициент на корелация между двете 0.516; 

- Твърдение 6 и Твърдение 7 с коефициент на корелация между двете 0.452; 

- Твърдение 6 и Твърдение 8 с коефициент на корелация между двете 0.433; 

- Твърдение 6 и Твърдение 9 с коефициент на корелация между двете 0.439; 

- Твърдение 6 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.439; 

- Твърдение 7 и Твърдение 8 с коефициент на корелация между двете 0.430; 

- Твърдение 7 и Твърдение 9 с коефициент на корелация между двете 0.442; 

- Твърдение 7 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.495; 

- Твърдение 8 и Твърдение 9 с коефициент на корелация между двете 0.461; 

- Твърдение 8 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.429; 

- Твърдение 9 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.670. 

Всички тези корелации са значими при ниво на значимост sig.=.000<0.01.  

Други, по-слаби корелации (с коефициент на корелация <0.3) и при същото ниво 

на значимост (0.01) са корелациите между резултатите по следните твърдения: 

- Твърдение 1 и Твърдение 3 с коефициент на корелация между двете 0.282; 

- Твърдение 1 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.223; 

- Твърдение 2 и Твърдение 3 с коефициент на корелация между двете -0.282; 

- Твърдение 2 и Твърдение 4 с коефициент на корелация между двете -0.193; 

- Твърдение 2 и Твърдение 5 с коефициент на корелация между двете 0.192; 

- Твърдение 3 и Твърдение 5 с коефициент на корелация между двете 0.248; 

- Твърдение 3 и Твърдение 10 с коефициент на корелация между двете 0.252. 

Откриват се и много слаби корелации при ниво на значимост 0.05, които няма да 

дискутираме (Табл.18 от Приложение ІІІ.2).  

Виждаме, че най-силна е корелацията между Твърдение 9 и Твърдение 10 

(0.670), последвана от корелацията между Твърдение 1 и Твърдение 2 (0.516). 

Последното за пореден път е доказателство за връзката между разбирането на учебното 

съдържание по математика и разбирането на учебното съдържание по физика. 

 

ІІІ.4. Изводи към Глава ІІІ 
 

 (1)  Обобщеният анализ на Таблица ІІІ.2 (виж ІІІ.3.1) показва, че при 

индивидуалнато решаване (без да е правена дискусия по задачата) на 15 от всичките 28 

задачи имаме успеваемост под  30%, т.е верните отговори не надминават 30% (задачи 
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№1, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 (в единия клас), 23 (в единия клас), 24, 25 (в единия 

клас), 27 (в единия клас) и 28 (в единия клас) от Приложение І), т.е при повече от 

половината задачи, срещаме ниско равнище на проява на всичките, формулирани в 

Приложение І, 12 умения за работа с функционални зависимости, без изключение. 

Между 30% и 70% са верните отговори при индивуалното решаване на задачи № 2, 3, 4, 

6, 9, 11, 13, 20, 22 (в един от класовете), 23 (в един от класовете), 26 и 28 (в един от 

класовете). Над 70% са верните отговори при индивидуалното решаване на задачи 7, 

15, 16, 18, 24 (в един от класовете), 26 (в един от класовете) и 27 (в един от класовете).  

(2)    Големият брой задачи (15 от 28), затруднил учениците, което проличава от 

нивото на успеваемост при тяхното решаване (под 30% верни отговори при 

индивидуалното им решаване), сочи непълен образ на понятието функция според 

необходимата степен на разбиране на съответното учебно съдържание по физика. 

Според експертната оценка на преподавателите в трите училища причината за това 

може да се търси в слабо развитите връзки физика-математика и недостатъчното време, 

предвидено за решаването на графични задачи и оттам затрудненията при графичното 

представяне на функции и извличането на информация от графики (свързано с 

определянето на различни параметри и величини). Колегите – преподаватели по 

физика, отправят препоръка към държавните образователни изисквания, в които 

графичните умения трябва да бъдат по-интегрирани и изразяват необходимостта 

учениците да бъдат ангажирани в решаването на повече практически задачи, при които 

се изисква построяването на графики и извличането на полезна информация от тях. 

Даването на повече примери и прилагането на разнообразни методи на обучение също 

би подпомогнало развитието на образа на понятието функция според преподавателите. 

(3)  Във всички случаи, в които е проведена дискусия по групи между учениците 

след събирането на индивидуалните им отговори по задачата (задачи № 1, 2, 10, 12, 13, 

14, 17, 21, 22 и 23) и повторното събиране на индивидуални отговори след дискусията 

се наблюдава качествена промяна в равнището на проява на оценяваните умения, 

според формулировката на тези равнища в ІІІ.3.1. Това е убедително доказателство 

както за ефективността на приложения метод, така и за доброто разграничение на така 

формулираните равнища.  

(4) Приложеният метод на обучение при всичките осем паралелки получи 

положителни оценки, както от страна на учениците (Глава ІІІ.3.2), така и от страна на 

преподавателите (Глава ІІІ.3.6). Учениците оцениха най-високо следните 

характеристики на метода (в низходящ ред според двата факторни анализа, Глава 

ІІІ.3.3): (1) универсалността на метода по отношение на приложението му в други 

учебни дисциплини, (2) повишаването на интереса към предмета чрез интегриране на 

интерактивни методи и съвременни технологии, (3) повишаването на ефективността в 

обучението чрез ангажиране на всички ученици в отговарянето на въпроси, (4) 

улесняването на разбирането на учебния материал, (5) възможността за сравнение с 

отговорите на другите.  

(5)  На база своите наблюдения на уроците по време на провеждане на 

изследването, учителите посочиха следните предимства на метода и технологията – 

повишаване на интереса; стимулиране на отговорността, вниманието и мотивацията; 

възможността за получаване на бърза и надеждна информация за степента на разбиране 

от целия клас; позитивните ефекти на груповата работа (усещането за общност, 

мотивацията при обединяване на усилията и тяхното фокусиране за постигането на 

обща цел); задълбочаването и трайността на знанията.  

(6)  Резултатите от качествените наблюдения при попълване на таблиците за 

отразяване на активността и мотивацията на учениците (Приложение І.3) показаха най-

високата степен на активност 4 от страна на учениците при проявата на следните 
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признаци: 1 (демонстрират внимание и въвлеченост при индивидуалните отговори), 

2 (проявяват интерес към хистограмата на отговорите и я дискутират), 3 (участват 

активно в обсъждане по групи по темата на задачата за достигане на верния отговор), 

5 (участват активно в повторното отговаряне на въпроса/задачата) и 7 (коментират 

метода и технологията). Останалите признаци – 4 (ползват други източници – 

учебници, тетрадки, интернет, по време на груповата работа) и 6 (задават въпроси, 

свързани с учебното съдържание) се проявиха в различните класове в средна до ниска 

степен. Това донякъде може да се обясни с ограниченото време, предвидено за 

провеждането на практическото изследване. При достатъчно време и „поетапно 

подсказване и обяснение от страна на учителя” (по думите на колегата от 54 СОУ) тези 

признаци също биха се проявили във висока степен при нужната организация и според 

спецификата на учебното съдържание.  

(7)  Дву-факторният модел на описание на резултатите от попълнените анкети, 

по Твърдения от 1 до 10, като изключим Твърдения 2 и 4, показва наличието на две 

подскали. По първата подскала учениците оценяват различни характеристики на метода 

(Твърдения от 6 до 10 включително), а по втората правят самооценка на разбирането, 

което имат на учебното съдържание по физика по принцип (Твърдения 1 и 3) и по 

отношение на прилагането на функции в урока по физика, по-конкретно (Твърдение 5). 

Тъй като неутралната позиция в Ликертовата скала има дискриминативен характер, то 

тя донякъде е израз на затруднението, което анкетираните изпитват при избора на по-

категорична позиция (в посока съгласие или несъгласие с твърдението). Неутралната 

позиция при отговорите на Твърдения 1, 3 и 5 се среща в 159 от общо 561(=3.187) 

случая, а при отговорите на Твърдения 6 до 10 се среща в 172 от общо 935(=5.187) 

случая, което показва, че учениците се затрудняват един и половина пъти по-често в 

своята самооценка, отколкото в оценката, която дават на приложения метод. Това също 

би могло да послужи като критерий за оценяване на ефективността на приложения 

метод. Изводът, който може да бъде направен тук е, че дву-факторни модели на 

изследване, подобни на описания по-горе и базирани на самооценка и оценка могат да 

дадат ценна информация по различни въпроси, свързани не само с таргетната група, но 

и с приложения метод.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Понятието функция надхвърля по съдържание формализма на строгата научна 

дефиниция за функция. Докато целта на дефиницията е да обособява математическите 

обекти, какъвто е и случаят с термина “функция”, то различни страни на самото 

понятие могат да бъдат изучавани далеч преди въвеждането на формалната дефиниция. 

Както казва Freudenthal (1999, р.) „Функциите са навсякъде в математиката и нейните 

приложения, независимо как ги наричаме ...”.  

 За природните науки, каквато е физиката, графичното представяне на 

зависимости е от изключително значение за разбирането на процесите чрез тяхното 

моделиране. Не това, че графичното представяне е нагледно и поради тази причина е 

по-разбираемо в сравнение с математическия запис на закона, в който в повечето 

случаи имаме три и повече буквени означения за константи, величини и параметри, 

нито пък, че при такъв запис е трудно да се определи кое е променлива величина и 

какви са точно зависимостите, прави толкова необходимо за физиката изучаването на 

графичното представяне на функции. Физиката е индуктивна наука - необходим е 

първо експеримент с начални условия и контрол на променливите и след това 

изясняване на модела на функционалната зависимост въз основа на набора от данни. 
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 Чрез учебното съдържание по физика може изключително много да се 

подпомогне развитието на функционалното мислене, като се започне именно от 

вариативното мислене (да се открият променливите физични величини, да се определи 

кои от тях са зависими и кои независими и да се установят зависимостите между тях). 

Развиването на определен тип мислене изисква системност и целенасоченост, което 

надхвърля тесните рамки на междупредметните връзки, които винаги заемат 

определено място в определен момент от време. Приложеният в практическото 

изследване интерактивен метод на обучение може да бъде използван по всяко време за 

провокиране на функционалното мислене чрез подходящи задачи, както в уроците по 

физика, така и в уроците по математика.  

 Насоките, в които трябва да се работи в бъдеще са три:  

� По-голяма гъвкавост на учебните планове и програми по отношение на 

интердисциплинарните връзки, свързани с понятието функция; 

� Съвременна образователна среда, която да съчетава четирите аспекта на модела 

на Bransford et al. за най-добра образователна среда; 

� Подготовката на бъдещите учители целенасочено да включва елементи от 

методиката на интердисциплинарното обучение. 

 

Основни резултати по изпълнение на задачите за постигане на целта 

 

На теоретично равнище 

1. Изследван е генезисът на понятието функция и са проследени основните акценти в 

развитието му чрез анализ на литературни източници. 

2. Направен е сравнителен анализ на учебните програми по физика и математика за VІ-
Х клас при ядро на учебно съдържание „Функции” от програмите по математика и 

математическия запис на функционалните зависимости в учебното съдържание по 

физика. 

3. Обосновава се въвеждането на термина “интердисциплинарно обучение” чрез анализ 
на трудностите при реализиране на междупредметните връзки в обучението по физика 

и математика и е изследван опитът на другите страни при преодоляване на тези 

трудности. 

4. Проучени са възможностите за интегриране на съвременни технологии и 

интерактивни методи в обучението по физика. 

 

На практико-приложно равнище 

5. Предложена е 4-степенна скала базирана на метода Peer Instruction за измерване на 

равнището на проява на 12 предварително формулирани умения за работа с функции, 

необходими за разбирането на учебното съдържание по физика, като се доказва, че при 

прилагане на този метод има качествена промяна в равнището на проявените умения. 

6. Предложен е дву-факторен модел за описание на резултатите от стандартизирана 

анкета за ученици на базата на самооценка на разбирането на учебното съдържание по 

физика и математика и оценка на приложените метод и технология. 

7. Формулирани са и са проверени 3 хипотези по отношение на резултатите от анкетата 

за ученици, свързани с показателите “пол”, “възраст” и “вид на училището” и са 

направени съответните изводи. 

8. Резултатите от анкетата за ученици е изследвана за наличието на корелационни 

зависимости като се открива значителна положителна зависимост между разбирането 

по математика, от една страна, и разбирането по физика, от друга, както и значителна 

положителна зависимост между нагласата за прилагане на интерактивни методи в 

обучението по физика и универсалността на метода Peer Instruction. 
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Приноси на автора 

 

1. Откриване и описване на съществени връзки и отношения в съдържанието на 

понятието функция и съотнасяне на различните концепции за разбиране на 

функциите  в математиката към практическите умения за работа с функции чрез 
историко-методологичен подход. 

2. Създаване на концепция за интегриране на знания и стилове на мислене от 

физиката и математиката за постигане на когнитивен напредък по отношение на 

по-пълноценно използване на понятието функция в обучението по физика.  

3. Определяне на мястото на понятието функция в методиката на 

интердисциплинарното обучение. 

4. Адаптиране на метода Peer Instruction за проверка на хипотезата на 

изследването. 
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