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Дисертационният труд е изложен на 165 страници и съдържа 14 таблици, 13 фигури и   

9 страници библиография.Цитирани са 145 заглавия  и 13 интернет-източници. 

Дисертацията се състои от увод, три глави и заключение.  

 

Увод 

 Анализът на специализираната литература показва липсата на  система  за 

извънкласна работа по астрономия, включваща цели, задачи и цялостна  програма, 

съответстваща на учебното съдържание , регламентирано от съвременните Държавно 

образователни изисквания. 

 Целта на  настоящото дисертационно изследване  е да се създаде и изследва 

система за извънкласна работа по астрономия. 

         От целта произтичат следните задачи: 

 1. Да се формира изходна концепция, която да се базира на съвременните 

постижения на  психолого-педагогическата  и методическа литература по физика и 

астрономия. 

            2. Да се разработи  система за извънкласна работа по астрономия, съдържаща 

цели и задачи, учебно съдържание, план-програма, методи и средства за обучение, 

които да се основават на концепцията. 

3. Да се провери ефективността на предложената  система и да се формулира 

окончателната концепция. 

 4. Да се внедрят   положителните резултати от изследването в педагогическата 

теория и практика. 

 Хипотеза на изследването:  

Предлаганата  система за извънкласна работа увеличава ефективността на 

обучението по астрономия. Тя  повишава практическата приложимост на знанията, 

развива  творческите  възможности на учениците и подобрява техните постижения, ако 

се основава на следните водещи положения: 

 Изпълнение на система от практически упражнения и задачи. 

 Работа с тестови задачи. 

 Използване на информационните технологии. 

          За  по- добра операционализация на целите конкретизираме хипотезата по 

следния начин:  

Хипотеза: Ако целите, съдържанието , методите и средствата на обучение  в 

извънкласната форма  по астрономия се организират съгласно предлаганата  система то 
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усвоените  знания на учениците са с по-голям обем и задълбоченост и с по-висока 

степен на практическа приложимост. 

          Предмет на изследването е процесът на изграждане на  системата за извънкласна 

работа по астрономия. 

           Обект на изследването са учениците от школата по астрономия 

 

В първа глава са разкрити теоретичните основи на  системата за 

извънкласна работа по астрономия. 

Във Втората глава на дисертационния труд е представен теоретичният анализ 

на проблема за изграждане на  система за извънкласна работа по астрономия. 

     Методиката на изследването включва:  планиране на експеримента; определяне 

етапите и методите на изследването; формиране на извадка; определяне на 

променливите величини, критериите и показателите на изследването; създаване на 

инструментариум; провеждане на експеримента. 

  В третата глава са представени резултатите от изследването:Анализ на 

психометричните характеристики на тестовите задачи; анализ на теста като цяло. 

Представена е процедурата по стандартизацията и извеждането на норми и 

определянето на оценъчни стандарти. 

             Обобщаването на резултатите от експерименталното изследване води до 

следните изводи: 

               -Учебното съдържание на извънкласната работа по астрономия може да се 

изгради на основата на предлаганата  система. Знанията, които учениците придобиват в 

този случай са с по-голям обем. Те са по- задълбочени и с по- висока степен на 

практическа приложимост. 

               -Усвояването  на система от астрофизични знания, съгласно създадената 

система, води до формиране на умения за прилагане на астрофизичните 

закономерности при решаване на конкретни практически задачи. 

            -Обучението по астрономия съгласно предлаганата система за извънкласна 

работа допринася за усвояването на пътищата и методите на научното познанание. 

    Резултатите от дидактическите експерименти потвърждават работната 

хипотеза: използването на предлаганата система за извънкласна работа по астрономия 

е с висока степен на ефективност. Тя създава оптимални условия за формиране на 

научно-обосновани, систематизирани, с висока степен на приложимост астрофизични 

понятия. 
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     Методиката на педагогическото изследване включва система от методи, които на 

базата на предварително формулираната концепция реализират по най-ефективен 

начин целите на изследването. 

 

Етапи на изследването 

           Първият етап: ( 2006 г.) е проучвателен със следните задачи: 

 1.Да се изследва процеса на формиране на астрофизични понятия на ниво 

практическа приложимост. 

 2. Да се проучи състоянието на проблема в училищната практика и в 

методиката на обучение по астрономия. 

 3. Да се формулира и обоснове изходната концепция. 

Втори етап ( 2007 г.) Да се проведе констатиращ експеримент със следните 

задачи: 

1.Да се определи равнището на усвояване на астрофизичните понятия и 

степента им на практическа приложимост, като се използва констатиращ тест, с 

регламентирани от учебното съдържание на предмета физика и астрономия, 

въпроси и задачи. Тестът да се проведе в различни видове извънкласни форми: 

школи, обсерватории, лагер- школи и пр. 

  2.Да се определят най-често допусканите грешки. 

  3.Да се проучи мнението на учители, които ръководят извънкласни форми 

на работа по астрономия. 

  Потвърдена е  педагогическата съобразност на основната методическа 

постановка в концепцията. 

 Трети етап: ( 2007 – 2009 г.) Провеждане на обучаващ експеримент: Целта му е 

да се установи ефективността на разработената система. 

 Основни задачи на обучаващия експеримент: 

  1.Да се изследва ефективността на разработената  система. 

  2.Да се изследва влиянието на отделните методически постановки/ 

тестове, практически задачи, презентации, уеб- страници/ върху степента на усвояване 

на понятийния апарат/. 

 Четвърти етап: септември 2009 - януари 2010 г.) Обработка на данните от 

дидактическия експеримент. Оформяне на дисертационния труд  

 Методически основи на извънкласната работа по астрономия 

         Методи за обучение 
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         При беседата, дискусията, семинара се създава непринудена творческа атмосфера, 

дух на  взаимопомощ, зачитане мнението на събеседниците. Ученикът може да 

предложи интересна идея, на която преподавателят обръща внимание. 

         При лекцията и разказа, като методи на обучение, се разкрива в достъпна форма 

съдържанието на основната тема , разясняват се явления, теории. 

При практическите методи – лабораторни работи, конструиране и изработване 

на модели   и уреди, наблюдения, се осигурява на всеки кръжочник работа с уреди и 

материали (подвижна звездна карта, телескоп, бинокъл, фотоапарат), като се 

разпределят според характера на задачата, която се изпълнява. 

    Основи на формирането на астрофизични понятия в извънкласната работа 

Критериите, които е целесъобразно да се използват при подбора на основните 

астрофизични понятия са следните: 

 да отразяват основните явления в астрофизиката; 

 основните понятия да образуват определена система; 

 да съответстват на изискването на дефинитивност; 

 да се осъществява приемственост с установена система от понятия и 

установената терминология; 

 оптимален брой понятия, като съдържателна основа на всички 

останали. 

На основата на тези критерии, като основни астрофизични понятия 

разглеждаме понятията, включени в Таблица 1 

        Като  методологическа основа при формиране на астрофизичните понятия   

използваме теорията на Орехов, Усова.  

Таблица 1 Основни астрофизични понятия 

 

Небесни обекти 

 

Характеристики на 

небесните обекти 

 

Закономерности 

 

Явления и 

процеси 

 

Методи за  

изследване.  

Прибори 

 

І.Слънчева 

система 

   1.Слънце 

   2.Планети 

 

Атмосфера 

Движение на 

планетите,спътниците, 

кометите 

 

Закон за 

всеобщото 

привличане 

Закон на Кеплер 

 

Затъмнение 

Светлинно 

налягане 

Свиване на 

 

Наблюдения 

(визуални, 

фотографски, 

радиоастроно- 
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 3.Спътници 

(естествени и 

изкуствени) 

 4.Астероиди 

   5. Комети 

 6.Метеори 

   7.Метеорити 

 

ІІ. Галактика 

  1.Звезди 

    а)Слънце 

    б.Гиганти и      

    джуджета, 

    неутронни,      

    пулсари, 

    черни дупки 

    в) Цефеиди 

    2.Звездни 

струпвания 

    3.Газово 

прашни 

мъглявини 

 

Период 

Радиационен пояс 

Пръстени на 

планетите – гиганти 

Скорост 

Спектър 

Физични 

характеристики на 

планетите и звездите 

Химичен състав 

Цвят 

Протуберанс 

Слънчеви петна 

Цикъл на Слънчевата 

активност 

Избухване 

 

Закон на Хъбл 

Съотношение 

спектър–

светимост; маса 

– светимост 

Закон на Стефан 

– Болцман 

Закон на Вин 

Земята и другите 

планети 

Привличане (на 

галактиките, 

звездите, Земята, 

Метагалактиката, 

планетите, 

Слънцето) 

Активност  

(слънчева, на 

ядрата на 

галактиките) 

мически) 

Спектрален  

анализ 

Телескоп  

(оитически, 

радиотелескоп) 

Бинокъл 

Спектроскоп 

Спектрограф 

 

В основата на извънкласната работа по астрономия стоят системи от понятия и 

свързаните с тях закономерности, разкриващи основата на науката, които имат 

своебразни съдържателно – логически структури и които се характерезират със 

следните особености: 

 Всяка система от астрофизични понятия се състои от отделни понятия 

или подсистеми от понятия на различни равнища; 

 Системите от астрофизични понятия са на различно равнище – 

междупредметно, вътрепредметно, в рамките на отделен курс, дял, тема. 

Всяка от тях е строго детерминирана по закони, закономерности, 
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принципи на логиката, психологията, дидактиката, науката астрофизика, 

методиката; 

 Системите от по–високо равнище са с по-сложни съдържателно – 

логически структури; 

Изграждането на системи от понятия може да стане в няколко варианта, а 

именно: 

 Системата да се разкрие при нейното изучаване (например при 

запознаване с небесната сфера и нейните елементи); 

 Изграждане и обмисляне на системата в процеса на изучаване на 

отделните понятия (при изучаване диаграмата на Херцшпрунг – Ръсел); 

                     Изграждане на системата след като са изучени отделните понятия, което 

може да става в специално обособена обобщителна дейност (например при изучаване 

особеностите на планетите от земната група)  

   Изучаване на фундаменталните закони, действащи във Вселената 

В процеса на анализ на структурата и съдържанието на програмата на 

извънкласната дейност по астрономия се обособяват следните основни елементи: нови 

и развиващи понятия, явления, закони, теории, водещи идеи. 

Към най – важните понятия, включени в програмата по астрономия, се отнасят: 

небесни тела (звезди, планети и техните спътници), междупланетна и междузвездна 

среда, система от небесни тела (слънчева система, звездни купове, Галактика, 

Метагалактика), Вселена, еволюция на небесните тела и техните системи.  

На основата на опита и изследванията на литературата се  формулира 

концепцията:  

Системата за извънкласна работа по астрономия повишава равнището на 

знанията  на учениците като ги прави по- осъзнати, задълбочени и практически 

приложими. 

            Традициите в практиката на извънкласната дейност, успешно се съчетават с 

използването на  Информационните технологии - ИТ.  

В зависимост от степента на приложимост, различаваме следните учебни 

методи: 

- Пасивни методи: При тях учениците усвояват и възпроизвеждат знанията, 

които преподава учителят. 
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- Активни методи: Тук учениците се явяват субект на обучението. Те изпълняват 

творчески задачи и влизат в диалог с учителя. 

- Интерактивни методи- ориентирани към по-широко взаимодействие не само 

между учениците и учителя, но и между самите ученици /фиг.1/ 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 Интерактивни методи 

Анализ  на  системата  за извънкласна работа по астрономия. 

Съдържание на обучението в школата по астрономия 

Според М. Андреев „Под съдържание на обучението се разбират обемът и 

качеството на знанията, уменията, навиците и начините на познание, които учениците 

трябва да усвояват в училище.”  

При определяне на учебното съдържание по астрономия е спазен принципът на 

съответствие между съдържанието и изискванията на обществото. 

При проектиране на съдържанието на предмета астрономия се вземат под 

внимание методите, закономерностите, принципите и възможностите на обучението 

като цяло. 

Учебното съдържание намира израз в такива нормативни документи като учебни 

планове, учебни програми, учебници и учебни помагала. 

В дисертационния труд е проведено  изследване   на новите учебни програми по 

предметите Човекът и природата, Физика и астрономия, География и икономика по 

отношение изучаването на астрономия в българските училища , в прогимназиалния  

етап на образованието- 5, 6, 7 и 8 клас. 

Целта на това изследване е:  

   -Да се определи съотношението на изучаваните теми по астрономия по  

предметите Човекът и природата, Физика и астрономия и География и икономика по 

новото учебно съдържание. 

Учител 

Ученик 

Ученик 

Ученик 
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   - Да се направи сравнителен анализ, на обема на изучавания материал по 

астрономия ,  в отделните класове.Графично  резултати от изследването са представени  

на фиг. 2 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Брой теми

Човекът и природата Физика и астрономия География и икономика

Учебни предмети

Разпределение на часовете по астрономия по учебни предмети след 2004 г.

Брой теми

 

  Фиг.2 Графично представяне на съотношението на изучаваните теми по                          

астрономия по  предмети 

Анализът на изследването показва: 

 През различните години, след 2004 година, учебните планове предвиждат твърде 

непостоянен брой часове по астрономия. 

 Най- голям брой часове по астрономия са предвидени  по предмета Човекът и 

природата- 9 часа 

 В шести клас не са предвидени часове по астрономия 

 Недостатъчен брой часове по астрономия  са предвидени по предмета физика и 

астрономия за 7 и 8 клас- само 4 часа. 

  При формиране на учебните програми, в прогимназиалния етап на 

образованието, разпределението на часовете по астрономия е неравномерно. Това 

лишава учениците от възможността да попълнят своите познания в областта на една от 

най-важните културно образователни области- Природни науки и екология, във 

възрастта, когато интересът към нея е най- голям . 

 На фона на получените резултати , извънкласната работа по астрономия може да 

попълни съществуващите празноти в програмата по астрономия в прогимназиалния 

етап на обучение. Системният подход при организирането на тази дейност, ще 
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допринесе за формиране на интерес към науката астрономия и изграждане на  база на 

астрономическите знания за  следващия- гимназиален етап на обучението. 

 Теория на изграждането  на  система за извънкласна работа 

От философска гледна точка системата се определя като „множество свързани 

помежду си елементи,съставляващо определена цялостна формация”. 

 Съществена роля в работата на школата по астрономия изпълняват водещите 

компоненти на системата, на основата на която тя функционира .Към тези компоненти 

се отнасят: съдържанието, определено от програмата за обучение, учебната и научна 

активност на преподавателя, средствата, формите и методите за обучение, учебната 

работа на учениците. 

            Взаимовръзката между тези компоненти, на основата на целите и задачите на 

обучението, определя структурата и съдържателността на учебно-образователния 

процес. 

  Всички компоненти на системата се намират задължително  във връзка една с 

друга и се определят от общите цели и задачи. 

 За построяване  теорията на обучение в извънкласната форма, значителен 

интерес представляват някои правила от теорията на системите, изразяващи  

aвтономията и връзката между техните компоненти: 

 Според С. Архангелски, при формирането на система  е необходима известна 

гъвкавост „при определяне на съдържанието, и прилагане на формите, средствата и 

методите на обучение, в зависимост от подготовката и развитието на учебния процес, 

но при достатъчна стабилност на нейната структура и функциониране”. 

 Ще приемем като работно понятие за система следното определение:”Системата 

е функционална съвкупност от обекти ,свързани чрез някаква форма на целево 

взаимодействие или взаимозависимост” 

Програма  за обучение в школата  по астрономия за периода 2007 – 2009 г. 

 При реализирането на системата за извънкласна дейност се съблюдават следните 

изисквания: 

 - Формулиране на  дидактически цели и задачи в светлината на ДОИ, на 

съвременния етап на обучение и възпитание. 

 - Научната система е трансформирана в педагогическа , която съдържа:учебна 

програма и учебно помагало. 
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            -  Осъществяване на междупредметна  връзка между науките Астрономия, 

Физика , Човек и природа, География и икономика и Информационни технологии  с цел 

формиране на цялостни и системни знания. 

            - Изготвяне на табла, реферати, схеми, презентации и уеб страници с цел 

реализация на дидактическа системност на изложението. 

 -  Постигане на по- висш синтез на знанията по астрономия за постигане на по- 

основно познание.  

В началото на учебната 2007 година в школата по астрономия и  Обсерваторията 

„Йохан Кеплер” е поставен експеримент . Същата година в двете форми на извънкласна 

дейност се записват  34 ученика. Поради закриване на обсерваторията, която работи 

към Център „Надежда за децата”- Троян, към училището се обособяват две школи с 

които продължава  работата по експеримента. Работи се  паралелно- по 

усъвършенствания модел на работа с ученици  от прогимназиалния етап на 

образованието. 

  Изготвена е програма  на кръжока по астрономия за учебните 2007/2008 

и 2008/2009 година. 

Обучението се извършва по книгата Приложна астрономия  

                                             Методически указания за работа с програмата 

           Обосновка на програмата:  

 Програмата е съобразена с възрастовите особености на учениците и не води до 

претоварването им. Преобладава концентричното систематизиране на учебния 

материал.Това означава , че са взети предвид знанията на учениците по астрономия, 

придобити по предмета Човекът и природата , Физика и астрономия и География и 

икономика в 5,6,7 и 8 клас. 

 Структура на образователното съдържание 

 - основни факти, принципи и закони и нови открития в науката, достъпни за 

учениците в дадения етап на образованието; 

 - възпитателни идеи, които могат да се формират на основата на конкретното 

учебно съдържание; 

 - методи за научно мислене и изследване за по-рационално усвояване на 

съдържанието на предмета; 

 - знания за историята на науката и творческата дейност на големите нейни 

представители; 

 -  умения и навици, произтичащи от конкретното учебно съдържание. 
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 При конструирането на програмата се съобразяваме с равнищата на обучението, 

определени от В.П. Беспалко 

 - равнище на дейност, при което знанията се наричат знания-опознаване; 

 - равнище на дейност, при което знанията се репродуцират;те се наричат-знание- 

копие; 

 -равнище на дейност, за решаване на задачи в практическата сфера и за 

получаване на нова информация- тук знанията се наричат знания- умения; 

 -равнище на дейност, при която ученикът може да решава различни задачи с 

помощта на пренасянето на усвоените знания- знания- трансформация; 

 За целите на изследването е целесъобразно да се добави още едно равнище на 

дейност, при което ученикът интегрира своите знания със знанията в областта на 

технологиите и добива способността да решава задачи на ново технологично ниво. Тук 

знанията се наричат знания-технология. 

      Основни цели:  

  Развиване на интереса към астрономията и нейните приложения; 

 Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на 

учениците; 

  Развиване на умения за прилагане на знанията в различни  ситуации и получаване 

на нови знания. 

  Формиране на умения за извършване на наблюдения. 

 Разширяване и задълбочаване на подготовката на талантливите ученици в 

областта на астрономията. 

 Осмисляне на свободното време на учениците. 

      Основни резултати: 

      * Успешно участие на учениците в олимпиади и състезания по астрономия; 

      * Създаване на тестове по астрономия , които ще се използват за проверка на 

знанията на участниците в школата по учебната програма; 

      * Създаване на презентации и уеб-страници за онаглядяване на работата в школата. 

      Определяне на индикатори за успех: 

        Провеждане на тест за входящ контрол 

        Провеждане на обучаващ експеримент 

        Провеждане на тест за определяне на изходното ниво 

        Провеждане на количествен и качествен анализ на постигнатите резулати. 
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        Индикатор за успеха ще бъде и успешното представяне на учениците на 

олимпиади и състезания по астрономия и физика 

             Лятната лагер- школа по астрономия- иновационни  форми и методи на работа, 

резултати 

 От 2005 година, в Троянския Балкан, се провежда Национална лятна  лагер- 

школа по приложна астрономия.  С всяка изминала година, програмата се обогатява. 

Работата на преподавателите   се  допълва с нови методи и подходи. 

Посочени са  общите, конкретните и дидактически   цели на лагер-школите по 

астрономия. 

Описани са дейностите, извършени по време на лагер-школите и експедициите 

от 2003 до 2009 година. 

Програма за подготовка на ученици от 7 и 8 клас за Националната олимпиада по 

астрономия-2009/2010 г. 

 Предложена е програма за подготовка на ученици за олимпиада по астрономия, 

в съгласие с ДОИ 

       Експериментиране на системата и резултати 

Подготовка на дидактическия експеримент 

 Във връзка с целта на дисертационното изследване е създадена  система за 

извънкласна работа по астрономия. Задачите на изследването предвиждат 

експериментирането на системата в условията на работа в школа по астрономия и 

обсерватория. В съответствие с това се планира дидактически експеримент, който цели 

проверка на  хипотезата: Ако целите, съдържанието , методите и средствата на 

обучение  в извънкласната форма  по астрономия се организират съгласно предлаганата  

система, то усвоените  знания на учениците са с по-голям обем и задълбоченост и с по-

висока степен на практическа приложимост. 

Планира се обучението на учениците да се реализира по структурата на 

учебното съдържание описана в Глава 2, Раздел 1.2 Усъвършенстван модел на 

програма на занятията в школата  по астрономия за периода 2007 – 2009 г. 

 Ако при проверката в края на обучението се констатират добри резултати 

относно усвоените астрофизични знания и умения, то  хипотеза се потвърждава. 

    Модел на емпиричното  изследване 
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Дидактическият експеримент е изграден върху модел, описан в литературата 

като „претест-посттест дизайн с една група”.Й.Венедиков го нарича „експеримент с 

автоконтрол”.  

За целите на изследването е конструирана система от основни показатели и 

критерии, която включва: 

Първи критерий: Обем на усвоените астрофизични знания: 

Втори критерий: системност в усвояването на знанията: 

 Трети критерий: умения за прилагане на усвоените астрофизични знания 

практиката 

    При определяне критериите на този показател се отбелязва броят на усвоените 

понятия, факти и закономерности. 

Обемът на астрофизичните  знания и уменията те да се използват се оценяват по 

следната петстепенна скала: пълен обем, голям, среден, малък и липса на знания и 

умения. 

За целта на дидактическия експеримент е разработен инструментариум, който 

включва: 

-Конструиране на тестове: тест А за определяне на входното ниво на учениците 

и тест Б - заключителен- в края на обучението. 

-изготвяне на анкетни карти за експертна оценка на валидността на тестовете. 

Провеждане на дидактическия експеримент 

 Констатиращ експеримент за установяване  равнището на усвояване на 

основните астрофизични понятия 

    Задачи на констатиращия експеримент: 

1.Да се определи равнището на усвояване на астрофизичните понятия и степента 

им на практическа приложимост, като се използва констатиращ тест, с регламентирани 

от учебното съдържание на предмета физика и астрономия, въпроси. Тестът да се 

проведе в различни видове извънкласни форми: школи, обсерватории, лагер- школи и 

пр. 

 2.Да се определят най- често допусканите грешки. 

 3.Да се проучи мнението на учителите, които ръководят извънкласни форми на 

работа по астрономия. 

За по-добра организация на изследването се използва  класификацията на 

учебните цели на Б. Блум за определяне на три основни равнища на учебните цели  

ЗНАНИЕ → РАЗБИРАНЕ → ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Експериментът е проведен с учениците от школа по астрономия в СОУ „Васил 

Левски”-Троян, Обсерватория „Йохан Кеплер”, Троян, ученици от други училища- 

СОУ и ОУ от Троян, с. Врабево, Троянска община , община Долни Чифлик, Варненско 

и др. Учениците са в голямата си част от 7, 8 и 9 клас.Общият брой на тестираните 

ученици е 100. Използван е констатиращ тест, съобразен с учебното съдържание по 

физика и астрономия. Проучено е  мнението на експерти за състоянието на 

извънкласната работа по астрономия и за теста, използван за определяне на входното 

равнище на учениците. 

Като диагностичен инструментариум, се използва следният критерий за оценка: 

За всеки въпрос предварително е определен броят на точките при верен отговор- 

в случая 1т. Използва се величината к като критерий за достигане на целите: 

 к = ∑ точките / max брой точки,   0≤ к ≤1 

            Ако к се изрази в проценти, се образува скала от интервали като на всеки 

интервал се съпоставя оценка по рангова скала - Табл.2 

        Таблица2 Оценка по ранговата скала 

Скала на интервалите Рангова скала 

0 - 20% лош 

21 – 35% слаб 

36 – 50% среден 

51 - 74% добър 

75 – 90% много добър 

91-100% отличен 

 

В контекста на проведеното  изследване е спазена определена последователност 

от стъпки, която може да бъде представена като алгоритъм на дейността. 

Aнализ на резултатите от констатиращия експеримент   

В Табл.3 и Фиг.3 са показани резултатите от констатиращия експеримент според 

критерия за достигане на целите к и учениците достигнали тези цели. 

 

                     Табл.3 Разпределение на учениците по успех  

    Скала на интервалите,к Ученици,% 

0 - 20% 6 

21 – 35% 23 
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36 – 50% 53 

51 - 74% 18 

75 – 90% 0 

91-100% 0 
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Фиг.3 Разпределение на резултатите от констатиращия експеримент 

 

Разпределението на всички тестирани ученици в тези оценъчни интервали показва, че 

резултатите са групирани повече в лявата част на хистограмата, т.е.по-голямата част от 

тестираните ученици са струпани около ниските стойности на суровия бал.Това говори за 

труден тест. 

Според петстепенната скала няма ученици с голям и пълен обем на знанията. 

Според показателите на изследването, в дисертационния труд, е проведен качествен 

анализ на отговорите на учениците   

   Обучаващ експеримент:  

Обучаващият експеримент представлява приложение на  системата  за извънкласна   

работа в школата по астрономия. Учениците  се обучават по програмата, поместена в 

приложение 

Експерименталната група се формира от генералната съвкупност: Това са учениците от     

школата по астрономия. Те постъпват в школата през м. септември на учебната 2007/2008 г. 

       Резултати от включеното наблюдение 
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        Важно място в обучението и нивото на  знанията и умения заемат тестовете. С 

особен интерес се посрещат   on-line тестовете. Апробиран е тест за web страница за 

метеори. След повторната апробация на теста той е публикуван на уеб-страницата на 

школата по астрономия: worldofmeteors.hit.bg    

Програмата на обучаващия  експеримент е съобразена с резултатите от 

констатиращия тест за учениците от школата по астрономия при СОУ „Васил Левски”, 

гр. Троян. Броят на учениците, с които е експериментирана работата на системата за 

извънкласна работа е 34. Първоначално те  работят в 2 групи- школа към СОУ”Васил 

Левски”, Троян и Астрономическа обсерватория-АО ”Йохан Кеплер” към център 

„Надежда за децата”-Троян. Първата година на експеримента, обсерваторията е закрита. 

Работата на двете групи продължава  в СОУ”Васил Левски”- Троян. 

На фиг.4 са показани резултатите от констатиращия експеримент за учениците от 

школата по астрономия .От графиката може да се види постижението на всеки един 

ученик според стойността на критерия за постигане на целите  на експеримента.  
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Фиг.4 Резултати от констатиращия експеримент на  школата по астрономия 

 

За целите на емпиричния анализ представяме разпределението на резултатите на 

учениците от школата по астрономия в табличен и графичен вид: 

                     

                      Табл.4 Разпределение на учениците по успех 

http://virtual-classroom.vlevski.eu/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=18&id=7
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Скала на интервалите, к Ученици,% 

0 - 20% 3 

21 – 35% 4 

36 – 50% 21 

51 - 74% 6 

75 – 90% 0 

91-100% 0 
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Фиг.5 Разпределение на резултатите от констатиращия експеримент 

                                              

           На фиг.5 е показано разпределението на резултатите от констатиращия 

експеримент за школата по астрономия 

 Изводи:  Необходимо е заниманията  да се провеждат в по-голяма степен на 

приложно ниво, именно да се увеличи броят на практическите упражнения и задачи. Да 

се разработи инструментариум за проверка на нивото на знания на учениците. Да се 

апробира теста по отношение на трудност, валидност и надеждност. Резултатите от 

констатиращия експеримент открояват необходимостта от усъвършенстване на 

програмата на школата по астрономия, с оглед постигане на резултати на по- високи 

когнитивни равнища-разбиране и приложение 

 Проведена е консултация с експерт  по физика и астрономия за качеството на 

теста. Поместени  неговите препоръки: 
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За целите на експеримента са конструирани  нови тестове с подобрени качества, 

които са използвани  за проверка на междинното състояние на знанията на учениците. 

Тези тестове са публикувани в Книгата Приложна астрономия. В  Приложение  

поместваме един от тези тестове- „Астрономически наблюдения”, който е твърде важен 

за целите на експеримента с това , че допринася за повишаване на интереса на 

учениците към заниманията в школата.              

 През м. септември, 2009 г., е е проведен  тест за установяване на изходното 

ниво на учениците. Тестът  е поместен   в Приложение  

Нашата цел е да създадем стандартизиран тест по астрономия за проверка 

знанията и уменията на учениците , които се подготвят в школи и кръжоци по 

астрономия и завършват прогимназиалния етап  на българското училище.Изработен е  

подробен план на различни йерархични нива на знанията и уменията, заложени в 

новата учебна програма, както и тези, които ще бъдат подложени на проверка.Създаден 

е  констатиращ тест за определяне  състоянието на знанията на учениците изучаващи 

астрономия в школи и кръжоци. Резултатите на учениците от школата по астрономия 

са използвани за определяне на входното равнище на техните знания преди провеждане 

на обучителния експеримент по програмата..Задачите на констатиращия експеримент 

се изразяват в следното: 

                                   1.Да се определи равнището на усвояване на астрофизичните понятия и 

степента им на практическа приложимост, като се използва констатиращ тест, с 

регламентирани от учебното съдържание на предмета физика и астрономия, въпроси. 

Тестът да се проведе в различни видове извънкласни форми: школи, обсерватории, 

лагер- школи и пр. 

  2.Да се определят най- често допусканите грешки. 

  3.Да се проучи мнението на учители, които ръководят извънкласни форми 

на работа по астрономия. 

  Резултатите потвърждават  педагогическата съобразност на основната 

методическа постановка в концепцията. 

В Таблица 5 са поместени основните статистически характеристики на 

констатиращия тест. 

                                              Табл.5 Основни статистически характеристики 

Средна стойност/AVERAGE/ 14,23 

Mедиана/MEDIAN/ 14 

Mода /MODE/ 14 
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Стандартно отклонение /STDEV/ 3,93 

Дисперсия / VARPA/ 15 

Ексцес на разпределението /KURT/ 0,307 

Асиметрия на разпределението 

/SKEW/ -0,04 

  Асиметрията характеризира степента на несиметричност на разпределението 

около неговата средна стойност.Отрицателната асиметрия показва, че разпределението 

е по-разтеглено към отрицателните стойности.Поради ниската стойност на 

коефициента на асиметрия се счита, че тестът е с нормална трудност. 

 Положителната стойност на ексцеса показва разпределение с по- висок връх.На фиг.6 е 

показана хистограмата на тестовия бал 
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Фиг. 6  Хистограма на тестовия бал 

 

Психометрични характеристики на тестовите задачи. 

 Технология на апробирането на теста: 

 Изчисляване на суровия тестов бал на всеки ученик.  

 Определяне на показателя /индекса/ на трудността на задачите по 

формула 1: 

Формула 1:             P = [( RU/NU +  RD /ND) / 2].100, където: 

       P – индекс на трудност на задачата 

       RU – брой на верните отговори в силната група 

       RD – брой на верните отговори в слабата група 

       NU – общ брой на учениците в силната група 

       ND – общ брой на учениците в слабата група 
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При NU = ND = N, формула 1 добива вида: 

                        P = [( RU +  RD) / 2N].100, където N в случая е 17 

От графиката на фиг.7 може да се види стойността на  индекса на трудност за всяка 

една задача: 
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Фиг.7 Стойности на индекса на трудност за задачите от Тест №2 

 

От графиката се вижда, че  P принадлежи на интервала: [ 5%  ; 95%] 

Следователно качеството на задачите може да бъде оценено като много  добро. 

 Определяне на индекса /показателя/ на дискриминативната сила. 

 Дискриминативната сила определяме от формула 2: 

Формула 2: D=RU/NU – RD/ND , където: 

  D - индекс/показател/ за дискриминативната сила на една задача; 

  RU - брой на верните отговори в силната група; 

  RD- брой на верните отговори в слабата група; 

  NU-брой на учениците в силната група; 

  ND- брой на учениците в слабата група; 

  При: NU = ND = N, формула 2 добива вида: 

                        D=RU/NU – RD/ND = (RU – RD)/N 
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                Фиг.8 Стойности на дискриминативната сила на задачите от  Тест №2 

 Анализът показва следното: 15 задачи са с добро качество. Поради ниско 

качество,отпадат 14 задачи.7 задачи подлежат на преработка 

 Анализ на задачите по отношение ефективността на дистракторите: 

След  анализа на дистракторите се оказва, че при по-голямата част от 

задачите някой от дистракторите не е достатъчно ефективен. Според Ф. Стоянова, в 

такъв случай най-доброто решение е да се намали броят на дистракторите в 

окончателния вариант на теста. По тази причина  броят на дистракторите е намален  на 

два. Две от задачите отпадат  поради ниско качество на дистракторите. Окончателният 

вариант на теста, на този етап от изследването, включва 25 задачи. 

            Анализ на надеждността на теста. 

            Показател на надеждността на един тест е т. н.”коефициент на надеждност”-(R) , 

който може да заема стойности между 0 и 1, и колкото по- високи са тези стойности, 

толкова по-надежден е съответният тест. Критерий за добър тест, по отношение на 

неговата надеждност, в случая когато се вземат решения относно цялата група 

изследвани лица-  в случая за школата по астрономия, е Ri = 0,65  

 Коефициентът на надеждност, изчислен с помощта на формулата на Кюдър- 

Ричардсън има приблизителна стойност R=0,65. За предварително изследване този 

резултат е добър. Коефициента на надеждност може да се увеличи, с добавяне на нови 

въпроси със същата трудност, т.е. чрез промяна на дължината на теста. 

  Стандартна грешка на измерването с теста 
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На  база на коефициента на надеждност е изчислена и стандартната грешка  на 

измерването/SE/, по формулата:   

SE=s.(1-R)½  

където: 

SE – стандартната грешка на измерването 

            s- стандартното отклонение на тестовия бал 

 R- коефициента на надеждност на теста  

 При s = 3,39 и R = 0,65, за стандартната грешка получаваме:SE =2,0001≈2  

 Критерий за значимост на различията между два тестови бала 

Разликата  между два тестови бала X1  и X2  е статистически значима,ако: 

| X1 – X2 | > 2,77 SE, което за изследвания тест се равнява на 5,54. С други думи 

двама ученика, чиито тестови балове се различават с по- малко от 5,54 попадат в една 

оценъчна група по този тест 

Следващият етап на изследването се изразява в  свързване на когнитивните цели, 

на равнища: знание, разбиране и приложение, с представената по- долу, матрица на 

целите.Табл.6 Тя определя мястото на всяка една от предложените 25 задачи според 

учебното съдържание и равнището на усвояване, предложено от съответната 

таксономия. 

Табл. 6 Матрица на целите 

      Елементи на  

Сте-       позна- 

пени на         ние- 

познанието        то 

Факти, 

мерни 

единиц

и 

 

Понятия, 

явления 

Взаимо- 

връзки 

Закони, 

правила 

Методи 

за работа 

Хипотези 

Теории 

Знание 1,7,10,2

0,25 

3, 13    

Разбиране 

 

12 5,6,21, 11 4,  24 

Приложение 9, 2, 15,19,23 16,17,18,

22, 

8,14  

 

Анализ на валидността 
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 За определяне на съдържателната валидност е използван метода на експертните 

оценки. Взето е мнението на учители със специалност физика и астрономия , за 

степента на съответствие между образователните цели и учебното съдържание, което 

включват тестовите задачи. Извършено е рейтинг- скалиране, като процедура за 

определяне на съдържателната валидност. Степента на съответствие се оценява от 

експертите с помощта на петстепенна оценъчна скала. Резултатите са обобщени в 

Таблица 7 Анализът на експертните оценки показва, че няма съществени различия 

между оценките на отделните експерти. Според тях има висока степен на съответствие  

с учебните цели.     

За да се подобри качеството на теста може да се преформулира 12 задача и 

отново да се разгледат задачите с номера 11 и 24. 

  За съдържателната валидност на теста получаваме стойността: +1 

                            CVR= ( ne – N/2) / N/2, където: 

ne – брой на експертите, които оценяват положително теста (задачите) 

N- общият брой на експертите. 

В нашия случай, за съдържателната валидност получаваме стойност +1, което 

означава висока степен на съгласие между експертите относно съответствието на 

съдържанието на тестовите задачи с учебните цели. 

  

Табл.7 Степен на съответствие на задачата с учебните цели. 

 

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П.Узунова  5 5 5 5 5 5 5 5 5  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Т.Дудева 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Н.Троанска 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5 

М. Димова 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Кр.Славкова 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

 

 Преобразуване на суровия тестов бал в  стандартна скала 

За да се преобразува суровият тестов бал в някоя от стандартните скали  е 

необходимо да се определят  характеристиките на честотното разпределение на този 

тестов бал в съответната извадка- неговото средно аритметично и стандартното му 

отклонение. 

Построяваме честотната таблица.-Табл.8 
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Преминаване от суров тестов бал /X/  към  Z- скала.За да преобразуваме 

суровият тестов бал в тази стандартна скала ни е необходимо да знаем 

характеристиките на честотното разпределение на тестовия бал в съответната извадка- 

неговото средно аритметично и стандартното му отклонение – s. 

 Стандартното отклонение на извадката определяме с помощта на формулата 

STDEV от Excel: s=3,93. Средната стойност на суровия тестов бал е Xср.= 14,24 

 

Табл.8 Честотна таблица, 2007 г. 

                                 s=3,93;     X ср.= 14,24 ;    2007 г. 

  № X        X-Xср Zx=(X- Xср.)/s (X±Zx)/N 

1 10 -4,24 -1,08 0,26 

2 19 4,76 1,21 0,59 

3 19 4,76 1,21 0,59 

4 14 -0,24 -0,06 0,41 

5 16 1,76 0,45 0,48 

6 17 2,76 0,70 0,52 

7 14 -0,24 -0,06 0,41 

8 11 -3,24 -0,82 0,30 

9 8 -6,24 -1,59 0,19 

10 14 -0,24 -0,06 0,41 

11 14 -0,24 -0,06 0,41 

12 12 -2.24 -0,57 0,34 

13 14 -0,24 -0,06 0,41 

14 11 -3,24 -0,82 0,30 

15 14 -0,24 -0,06 0,41 

16 6 -8,24 -2,1 0,11 

17 14 -0,24 -0,06 0,41 

18 23 8,76 2,23 0,74 

19 22 7,76 1,97 0,71 

20 17 2,76 0,70 0,52 

21 17 2.76 0,70 0,52 

22 11 -3,24 -0,82 0,30 

23 9 -5,24 -1,33 0,23 
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24 14 -0,24 -0,06 0,41 

25 14 -0,24 -0,06 0,41 

26 17 2,76 0,70 0,52 

27 14 -0,24 -0,06 0,41 

28 14 -0,24 -0,06 0,41 

29 14 -0,24 -0,06 0,41 

30 6 -8,24 -2,1 0,11 

31 14 -0,24 -0,06 0,41 

32 14 -0,24 -0,06 0,41 

33 18 3,76 0,96 0,56 

   34        19 4,76 1,21 0,59 

    

           След трансформация на тестовия бал в оценки се получава среден успех от 

констатиращия експеримент: Среден (3.03) 

По този начин от суровия тестов бал  се получават стойностите, които му 

съответстват в Z- скалата. 

 

На фигурата е показано честотното разпределение на суровия тестов бал , 

получен при провеждането на тест А в извадката от 34 ученика от школата по 

астрономия. Тест А съдържа 37 задачи и характеристиките на честотното му 

разпределение са: 

                                                              s=3,93; X ср.= 14,24 

 С плътна линия е очертано съответното нормално теоретично разпределение 
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Фиг.9-а  Честотно разпределение на суровия тестов бал - тест А 

 

На следващата фигура е показано честотното разпределение на суровия тестов бал, 

получен при провеждането на тест B с учениците от школата по астрономия. Тестът 

съдържа 30 задачи и честотните му характеристики са:                                                      

S=4,39     X ср.=20,18 
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Фиг.9-б Честотно разпределение на суровия тестов бал- Тест B 
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Таблица 9  Честотна таблица, 2009 г.       

S=4,39;  X ср.=20,18;  2009 г. 

  № X Zx=(X-Xср.)/s X±z (X±z)/N 

1 15 -1,18 13,82 0,46 

2 20 -0,04 19,96 0,66 

3 23 0,64 22,36 0,75 

4 19 -0,27 18,73 0,62 

5 23 0,64 22,36 0,75 

6 17 -0,72 16,28 0,54 

7 27 1,55 28,55 0,95 

8 16 -0,95 15,05 0,50 

9 24 0,87 23,13 0,77 

10 23 0,64 22,36 0,75 

11 19 -0,27 18,73 0,62 

12 14 -1,41 12,59 0,42 

13 21 0,19 20,81 0,69 

14 12 -1.86 10,14 0,34 

15 21 0,19 20,81 0,69 

16 19 -0,27 18,73 0,62 

17 16 -0,95 15,05 0,50 

18 26 1,33 27,33 0,91 

19 28 1,78 29,78 0,99 

20 23 0,64 24,64 0,82 

21 18 -0,50 17,50 0,58 

22 24 0,87 24,87 0,83 

23 25 1,10 26,10 0,87 

24 22 0,41 22,41 0,75 

25 14 -1,41 12,59 0,42 

26 23 0,64 23,64 0,79 

27 12 -1,86 10,14 0,34 

28 23 0,64 23,64 0,79 

29 21 0,19 21,19 0,71 

30 11 -2.09 8,91 0,30 



 

30 

 

31 22 0,41 22,41 0,75 

32 22 0,41 22,41 0,75 

33 23 0,64 23,64 0,79 

     34       20 

-0,04 

 

  19,96     0,67 

 

Трансформираме резултатите в оценки и получаваме следните резултати: 

2009 година : Среден успех на учениците от теста за определяне на изходното ниво: 

Добър (4.29) 

 

Таблица 9  Трансформация на резултатите в оценки 

         Оценка 

Година Лош Слаб Среден Добър 

Много 

добър Отличен 

2007 г. 0,05 0,18 0,48 0,09 0,01 - 

2009 г. - 0,03 0,21 0,29 0,38 0,09 

 

В Таблица 9 са показани резултатите от констатиращия експеримент-входното 

ниво и изходното ниво, след трансформацията на тези резултатати в оценки. 

Разпределението на тези резултати е показано на 

фиг.10
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            Фиг.10. Разпределение на резултатите 
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Анализът на резултатите показва: Наблюдава се повишаване на успеха на 

учениците- от Среден (3.03) на Добър (4.29). Намален е броят на средните оценки. По- 

голям е броят на добрите и много добрите оценки. Докато при констатиращия 

експеримент има само една много добра оценка, а отлични оценки няма, при изходното 

ниво 38% от оценките са много добри, и 9% от оценките са отлични. 

Посочват се и съдържателните  критерии за оценка на учебните постижения.  

Tематичното разпределение на  задачите от теста по критерии и когнитивни 

равнища е дадено в  матрицата  на Тейлър (табл. 10). 

                                           

Таблица 10 Матрица на Тейлър 

 Факти, 

мерни 

единици 

 

Понятия, 

явления 

Взаимо- 

връзки 

Закони, 

правила 

Методи 

за работа 

Хипотези 

Теории 

Знание 1,7,10,20,25 3, 13    

Разбиране 12 5,6,21, 11 4,  24 

Приложение 9, 2, 15,19,23 16,17,18,22, 8,14  

            Определяне на оценъчни стандарти 

 Определяне на праговата стойност на тестовия бал 

Резултатът на всеки ученик се сравнява с предварително поставената учебна цел, която 

играе ролята на абсолютен стандарт(критерий). 

 В  случая  крайната оценка  на резултата от тeста е : 

 -Постигнал целта. 

 -Непостигнал целта.  

Възниква въпросът: Какъв е максималният брой грешки, които може да допусне един 

ученик, ако той е постигнал учебната цел? С определянето на броя на допустимите 

грешки на практика се определя т. н.прагова /критична/ стойност на тестовия бал. 

Впоследствие всеки тестов резултат се оценява на основата  на сравнението му с тази 

прагова стойност /C/: 

В случая е избран  един от най-често използваните апостериорни методи за определяне 

на праговата стойност C- „методът на средната група”. С негова помощ, за праговата 

стойност на теста определяме C=19, което представлява 63% вярно решени тестови 

задачи. 
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 Определянето на стандартите за оценка е последният етап от конструирането на 

стандартизирания тест. След този етап тестът е готов за употреба. 

Според формулата на Ливингстън един критериален тест има минимална 

надеждност , когато неговата прагова стойност C съвпада със средната стойност на 

тестовия бал. Колкото по-голяма е разликата между C и M, толкова надеждността на 

теста е по-голяма. 

      Статистически методи за анализ: Най-често, коефициентът на корелация се 

пресмята по формулата на Пирсън- Браве: 

rtt= ( N. Σ X1.X2 – Σ X1. Σ X2 )/( N. Σ X1
2
 – ( Σ X1)

2
)
1/2

 . (N. Σ X2
2
 – (Σ X2)

2
) 

Тук N е обем на извадката; X1 – първична (сурова) стойност на тесто- 

вия бал от едната форма на теста (тест A); X2 – първична (сурова) стой- 

ност на тестовия бал от втората форма на теста (тест B). 

 С помощта на функцията CORREL в Microsoft Excel, за коефициента на линеина 

корелация на Пирсън- Браве получаваме стойността       rtt= 0,42, което определя умерена 

корелация. 

            Процент на учениците покрили критериите 

На  фиг.11 е показано едно сравнение между резултатите от констатиращия и 

заключителния експеримент 
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Фиг.11 Сравнение между резултатите от констатиращия и заключителния експеримент 
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В Таблица 11 са поместен  процентът  на учениците покрили критериите  

Таблица 11    Процент на учениците покрили критериите 

№                               Показатели и критерии Процент ученици, 

покрили критериите 

     2007г.   2009 г. 

1. Обем  на усвоените астрофизични знания: 

Знания за небесните обекти 

Знания за характеристиките на небесните обекти 

Знания за астрофизичните закономерности 

Знания за астрофизичните явления 

Знания за методите на изследване. 

 

      41%     75%     

2. Системност в усвояването на знанията: 

Знания за системообразуващи понятия и теории 

Знания за класификациране  на фактите и явленията от 

обективната действителност 

      34%     57% 

3. Умения за прилагане на усвоените астрофизични знания в 

практиката: 

Умения за прилагане на астрофизичните 

закономерности при решаване на конкретни проблеми. 

Умения за прилагане на астрофизични закономерности 

при решаване на конкретни задачи. 

 

     45%      58% 

Проведен е анализ на постигнатите резултати по отделните показатели и 

съответстващите им критериикритерии. Анализът показва: 

          учениците показват много добри знания и умения по критериите;  

        учениците от  са показали по-високи резултати след провеждане на 

обучаващия експеримент, 

Изложеното дотук ни дава основание да заключим, че системното използване на 

практически упражнения и задачи в учебната дейност и провеждането на малки 

критериални субтестове през определен интервал води до по-високи резултати и до 

повишаване на качеството на обучението по астрономия 
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Проверка на статистическата хипотеза. 

Основната хипотеза на настоящото изследване предлага да бъде проверено дали 

съществува статистически значима разлика между резултатите от предварителното 

оценяване на входните знания и умения на учениците/претест/ и резултатите получени 

в края на обучението /постест/. Получените резултати са анализирани чрез  

непараметричния критерий на Уйлкоксън . Този извод е направен поради факта , че при 

малки извадки е трудно да бъде доказано нормалното разпределение на случайни 

величини. 

 Формулирани са две хипотези- нулева хипотеза H0  и алтернативна хипотеза H1: 

 -H0: Между резултатите на учениците от второто измерване и резултатите от 

първото измерване не съществува статистически значима разлика по посока на 

повишаването им. 

 - H1: Между резултатите на учениците от второто измерване и резултатите от 

първото измерване съществува статистически значима разлика по посока на 

повишаването им. 

 Тук се използва описания в литературата алгоритъм за приложение на критерия 

на Уйлкоксън в случая на по-големи извадки: n>30. Нормираме пресметнатата 

величина по формулата: 

                             ze = [Ne  n( n + 1)/4] / [n( n + 1)( 2n + 1)/24 ]
1/2 

           За емпиричната- Ne и теоретичната характеристика на статистическия критерий- 

Nt се получават резултатите: 

                Ne = 4,89  и  Nt =2,04, при равнище на значимост α = 0,05 и брой на разликите  

    n = 32  

            Вземане на решение: Ne >  Nt  →  H1 

 Това е основание да се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме 

алтернативната, което означава, че между оценките на учениците на претеста и 

посттеста има статистически значима разлика по посока на повишаването им. 

 На тази основа формулираме нашата окончателна концепция:  

 Предлаганата система за извънкласна работа по астрономия е с висока степен на 

приложимост и ефективност.Тя активизира познавателната и творческа активност на 

учениците за овладяване на по-голям обем от знания,  практически умения и 

компетенции. 

 Резултатите от наблюдението, количественият и качествен анализ на данните от 

тестовата проверка  позволява да се направят следните изводи: 
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 Учебното съдържание по астрономия, което се изучава  с помощта на  

предлаганата  система за извънкласна работа  , се усвоява  успешно от учениците. 

                  
Заключение 

С цел проверка на хипотезата на дисертационното изследване е 

извършено следното: 

  *Разработена е система  за извънкласна работа по астрономия за 7, 8 и 9 

клас- цели, учебно съдържание, план-програма, методи и средства на обучение, които 

да се основават на концепцията. 

                        *Планиран и проведен е дидактически експеримент в школата по 

астрономия. Създадени са тестове за определяне на входното и изходно ниво на 

учениците, както и тест, който има значението на междинен. В процеса на провеждане 

на експеримента е създадена банка от тестове, включена в новото – допълнено издание 

на книгата Приложна астрономия. За определяне валидността на тестовете е използван 

метода на експертните оценки. Резултатите от проведеното наблюдение и тестовата 

проверка доказват верността на дисертационното изследване, т.е. подготовката на 

учениците съобразно системата за извънкласна работа по астрономия подобрява 

ефективността на обучението по астрономия. 

 Резултатите от експеримента, изложени в Трета глава на дисертационния труд, 

показват добро усвояване от учениците на основните астрономически знания и умения, 

съгласно определените показатели и критерии. 

  В заключение ще отбележим, че постигнатите резултати потвърждават 

работната хипотеза на изследването. 

 Разработената методическа система  е основа за по- нататъшни изследвания с 

цел създаване на Методическо ръководство за извънкласна работа по астрономия. 
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