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Проектът се реализира по програма Еразъм+, КД2 – ,,Сът
рудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност 
,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образова
ние“, проекти само между училища 2017–2020. Проектът има 
за цел да насърчи придобиването на умения и компетенции в 
областта на математиката и астрономията чрез възприемане на 
интердисциплинарен подход, подходящ за възрастта и етапите 
на участниците. Астрономията e основната тема на този проект, 
в който учениците научават за науката и математиката, литера
турата и изкуството, като си сътрудничат в широк спектър от 
дейности. Важен елемент от проекта е работата на учениците 
в многоезична среда и насърчаването на ученици и учители да 
мислят и работят в посока европейското гражданство. 

Цели на проекта:
ØØ Учениците да увеличат знанията и компетенциите си по аст

рономия;
ØØ Учители и ученици да повишат езиковите си умения по ан

глийски език;
ØØ Учители и ученици да развият своите ИКТ умения чрез из

ползване на уеб базирани ресурси;
ØØ Учениците добиват знания и умения за извършване на наблю

дения и измервания с телескоп. 
ØØ Разработване на курс по астрономия, основан на материали

те, разработени от научните специалисти в рамките на проекта.

2017 
септември 

август 
2020

ЕВРОАСТРОНОМИЯ
ДОБРИ ПРАКТИКИ
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Очакваният ефект се прояви в няколко посоки:
Израз на постигане на основните цели на проекта е осъщест

вената хармонията между формалното и неформалното обра
зование, гражданското образование, астрономията, информа
ционните технологии и математиката. Така учениците развиха 
поголямо разбиране на мястото, ролята и развитието на астро
номията. 

ØØ Участващите ученици получиха знания и компетенции в из
вънкласните дейности и в резултат на визитите. Те задълбочиха 
основните си познания в областта на астрономията, математи
ката, информационните технологии, които обогатиха уменията 
им за социални практики. Учениците развиха умения и компе
тенции за работа в група, в интернационална и интеркултурна 
среда и при работата в уъркшоповете с работен език английски. 
Всичко това доведе до повишаване на мотивацията им за още 
позадълбочена работа в часовете по физика и астрономия, об
ществени науки, чужд език и извънкласни дейности. 
ØØ Учителите опознаха една поразлична образователна среда по 

време на мобилностите и упражниха не само английския език, а 
и тези, които порядко се използват, като руски и словенски. Те 
споделиха добри практики и създадоха материали в областта на 
астрономията за разпространение в цяла Европа.

Работата по проекта спомогна да се изгради уважение към 
останалите култури, да се насърчи екипната работа, сътрудни
чеството между ученици и учители и развие междукултурното 
образование и езиковите способности.

Петя Стоянова
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Заместникдиректор по учебната дейност в СУ ,,Емилиян 
Станев“, Велико Търново

История

Притежава Първа професионалноквалификационна степен. 
Учител наставник на студенти от ВТУ ,,Св. св. Кирил и 
Ме тодий“. Член е на Клуба на историка – Велико Търно
во, Сдружение на преподавателите по история в България 
и клуб Активно учителство. Ръководи и участва в проекти 
по програма ,,СократКоменски 1“ (2005–2007), програма 
,,Учене през целия живот“, секторна програма и подпро
грама ,,Коменски“ (2008–2014) и програма Еразъм+, Клю
чова дейност 2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на 
добри практики“ – дейност ,,Сътруднически партньорства, 
проекти само между училища“ (2014–2017).
 „Ако мислите за един ден напред – вземете си храна! Ако 
мислите за една година напред – посадете дърво! Ако ми
слите за сто години напред – образовайте децата си!“ 
Китайска мъдрост

Длъжност

Специалност

Нещо лично 
за себе си 

Любима 
мисъл 

ЛИЦАТА 
НА ПРОЕКТА

Антоанета Аврамова Палангурска
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учител в СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново

Химия и Физика

Извън пряката преподавателска дейност – треньор по деба
ти и публична реч, ръководител на клубове „Успешна лич
ност“ и „Бизнес компетентности за кариерно развитие“, 
работа по проекти „Коменски“, проект „Да направим учи
лището привлекателна среда за младите хора“, финансиран 
от Европейски социален фонд „Създаване и развитие на 
ученически центрове за организиране на извънучилищни 
дейности и програми за развитието на учениците като ус
пешни личности“.

„Всяка истина има четири ъгъла: като учител аз давам своя 
ъгъл, а ти трябва да откриеш останалите три.“ Конфуций

Длъжност

Специалност

Нещо лично 
за себе си 

Любима 
мисъл 

Старши учител в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново

Физика и математика

Дългогодишен учител по физика, запалил искрицата на 
любовта към физиката в много детски сърца. Участник в 
проект: Национална програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното 
обучение“ на МОН. Игротека – прогимназиален етап. Про
ект „Знам, мога, творя с интерес в училище“ – 2016–2017 
година

„Логиката ще те отведе от точка А до точка В. Въображе
нието ще те отведе навсякъде.“ Алберт Айнщайн

Длъжност

Специалност

Нещо лично 
за себе си 

Любима 
мисъл 

Веселка Недкова-Йорданова

Евгения Асенова Панайотова
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Старши учител по математика и информатика в СУ „Еми
лиян Станев“, Велико Търново

Математика и информатика

Член на СМБ, гр. Велико Търново. Ръководи и участва в 
проекти по програма ,,Учене през целия живот“ секторна 
програма и подпрограма ,,Коменски“ (2007–2015). Ръко
води и участва проекти по eTwinning от 2007 г. Участие 
в Международния ден за безопасен интернет и спечелено 
първо място в категория „Защита на личното простран
ство“ с проект на тема: „Модерните средства за комуника
ция – „за“ и „против“ нашето лично пространство“.

„Предизвикателствата правят живота интересен, а преодо
ляването им го прави осмислен.“

Длъжност

Специалност

Нещо лично 
за себе си 

Любима 
мисъл 

Старши учител в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново

Физика и математика

Учител по физика и астрономия повече от 35 години. При
тежава Първа професионалноквалификационна степен. Член 
на Астрономическо дружество в гр. Велико Търново.

„Победата обича подготовката.“ Латинска сентенция

Длъжност

Специалност

Нещо лично 
за себе си 

Любима 
мисъл 

Митка Василева Ангелова

Анета Николова Етимова
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учител по английски език в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико 
Търново

приложна лингвистика – английски и японски език

Преподавател по английски език с над 15 г. преподавател
ски опит, хоноруван преподавател към ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, преподавала е в Център за дистанционно обу
чение към НВУ „В. Левски“; магистър по Конферентен пре
вод с опит в извършването на симултанен и консекутивен 
превод; заклет преводач с богат опит в писмените преводи 
в различни области, участвала в редица проекти за обуче
ние на безработни лица, както и по проекти по секторна 
програма Грюндвиг; наставник на студенти по проект „Сту
дентски практики“ на МОН.

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а фа
кел, който трябва да бъде запален.“

Длъжност

Специалност

Любима 
мисъл 

Петя Йоскова Стоянова

Нещо лично 
за себе си 
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по българските земи

МЕГАЛИТНИТЕ
ОБСЕРВАТОРИИ
Евгения Панайотова

Мегалитните обсерватории по българските земи 

Занимания по интереси – образователна и възпитателна 
дейност

Занимания по интереси в група за целодневно обучение 6. 
клас

1. Образователни 

ØØ Усвояване на знания за:
– обсерваториите и тяхната дейност;
– древните мегалитни паметници в България;
– древни мегалитни обсерватории по българските земи.
ØØ Формиране на умения за:

– разпознаване на мегалитните паметници в българските 
земи;
– извличане на информация от писмени документи и из об
ражения;
– създаване на кратък писмен отговор по зададен въпрос;
– осмисляне на ролята на древните обсерватории в живота 
на населението по българските земи.

2. Възпитателни
– Формиране на умения за работа в екип;
– Изграждане на правилни взаимоотношения със съекип
ниците. 

1. Образователни
– Запознаване с мегалитните паметници в България;

Тема: 

Ядро на учеб-
ното съдър-
жание:

Вид на урока:

Цели:

Очаквани 
резултати:
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– Запознаване с мегалитните обсерватории;
– Разширяване на знанията за бита и религиозните обичаи на 
траките.

2. Възпитателни:
– Изграждане и затвърждаване на умения за работа в екип;
– Затвърждаване на екипните взаимоотношения.

Основни понятия и ключови думи: мегалити, обсерватория и мега
литна обсерватория.
Метод: проектнобазирано обучение
Средства: компютърна презентация, макет
Материали: компютър с интернет връзка, каменни плочи, камъ
ни, лепило за камъни
Междупредметни връзки: Връзка на физиката с история и циви
лизация, информационни технолигии, технологии и предприе
мачество и изобразително изкуство

В основата на метода на проектнобазираното обучение е 
развитието на познавателни и творчески навици у учениците, 
умения за ориентиране в огромното количество информация, 
развитие на умения за критичност и подбор на информацията, 
създаване на умения за самостоятелно извличане на знания чрез 
търсене на информация.

Предимствата на този метод се състоят в създаване на тра
ен интерес у учениците към поставената тема и ентусиазъм при 
работата им, разкриване и реализиране на водещата позиция на 
учениците, създаване и развиване на умение за работа в екип, 
самоконтрол и самодисциплина в изградените екипи, развитие 
на умения за самостоятелно планиране на дейностите, създаване 
на навици за самостоятелно търсене на информация, потрайно 
и качествено затвърждаване на знанията.

В процеса на „обучениеучене“ се извършва непреқъснато 
взаимодействие между учителя и учениците. Ученето има ярко 
изразен индивидуален характер и при всеки от учениците то се 
осъществява по различен начин. Основната задача на обучение
то по метода на проектнотобазирано обучение е изследването 
на поставения проблем от учениците, като ролята на учителя е 
на наблюдател и координатор. Учениците сами или в група пла
нират, проучват, изпълняват и оценяват.

Ход на 
урока:
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Урокът в групата за целодневно обучение в 6. клас в час по 
занимания по интереси започва с първия етап, който е поставя
не на темата: „Бегликташ – тракийска мегалитна обсерватория“. 
Целите, който трябва да се постигнат, са запознаване с Беглик
таш като археологичен паметник и намиране на информацията 
за него като древна мегалитна обсерватория. Извършва се избор 
на групи. Учениците се разделят на две групи, съобразно инте
ресите си. Учителят обяснява целта на проекта, която е предста
вяне на Бегликташ като древна мегалитна обсерватория. Учите
лят обяснява целта на проекта, която е свързана с пред ставяне на 

При работа по метода на проектнобазираното обучение се 
открояват следните етапи и дейности:

Етап Задача
Дейности на 
учениците

Дейности на учи-
теля

Начало Поставяне на темата.
Определяне на целите.
Избор на групи.

Обсъждат поставена-
та задача.

Обяснява целта на 
проекта, мотивира 
учениците, наблюдава.

Планиране Формулиране и анализира-
не на задачата.
Избор на източници на 
информация.
Разпределение на задъл-
женията в екипа

Формулират задачите 
по екипи.
Избират източниците 
на информация.

Подпомага, ако е 
необходимо.
Насочва.
Мотивира.

Вземане на 
решения

Избор на информация.
Планиране на дейнос-
тите

Търсят информация.
Анализират и синте-
зират въз основа на 
събраната информация.

Наблюдава.
Консултира.

Изпълнение Изпълнение на поставе-
ните задачи.

Работят върху поста-
вения проект. 

Наблюдава.
Съветва.
Консултира.

Оценяване на 
резултатите

Анализ на изпълнението 
на проекта, постигнати-
те цели и резултати.

Участват в колектив-
ния анализ и оценка на 
проекта. 

Наблюдава.
Насочва.

Защита на 
проекта

Подготовка и колектив-
на защита на проекта. 

Защитават проекта и 
аргументират своите 
критерии за успех.

Участва в анализа.
Оценява проекта.
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древните обсерватории по българските земи пред партньорите 
в международния проект „Евроастрономия“ по прогама ЕРА
ЗЪМ+. Обяснява и мотивира учениците за представяне на наше
то културноисторическо наследство пред техни връстници от 
други европейски държави. Дейността на учениците е свързана 
с обсъждане на поставената тема и мотивация за работа по те
мата.

Планирането е вторият етап, в който се разпределят зада
чите в сформираните екипи. Първият екип избира да работи 
върху изработване на презентация. Източници на информация, 
които ще използва, са от интернет. Обсъжда се достоверността 
на информацията в информационното пространство. Учениците 
избират Уикипедия като официален сайт, с което се навлиза в 
третия етап на вземане на решения. Другият проблем, който се 
поставя, е спазването на изисквания за изготвяне на презента
ция. Вторият екип работи върху задачата за изготвяне на макет 
на Бегликташ. Обсъждат се кои са основните мегалити, които 
представят комплекса като древна обсерватория. Избират се ма
териалите за работа. С оглед на същността на Бегликташ избра
ните материали са камъни. Ролята на учителя през тези два етапа 
е на наблюдател и координатор, като помощта му се изисква от 
учениците при нужда.

Третият етап е свързан с вземане на решения и се сли
ва плавно с втория етап на планиране, т.к. при планирането на 
работата се оформят двете групи и две задачи за изпълнение. 
Вземат се решения за етапите на работата за изпълнението им, 
средствата и материалите, които ще се използват.

 Задават се две задачи за изпълнение:
1. Изработване на компютърна презентация на тема: 
„Бегликташ – тракийска мегалитна обсерватория“.
2. Изработване на макет на тема: „Бегликташ“.
Четвъртият етап е изпълнението на проекта. Учениците 

работят в рамките на два дни по два учебни часа в занимания 
по интереси в група за целодневно обучение в 6. клас. Те са 
разпределени в две групи според интересите и способностите 
им. Основен метод на работа е екипният. При работата върху 
компютърната презентация учениците сами избират текстовата 
и снимкова информация, която използват. Работят с официални 
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източници като сайта Уикипедия. Спазват правилата за работа с 
безопасен интернет. Задачата с изработването на макета е свър
зана с творчество. Екипът залага на работа с камъни за поголя
ма автентичност на макета. Извършва се проучване и експери
мент за методите на лепене на камъни. 

Следващият етап е свързан с оценяване на резултатите. Пос
тигнатият резултат се оценява чрез самооценка и сравняване с 
мегалитната обсерватория при изработване на макета и досто
верността на информацията при компютърната презентация. 
Водеща е дейността на учениците, а ролята на учителя е насоч
ваща, мотивираща и наблюдаваща. Учениците и от двата екипа 
поставиха много добра оценка на работа си. 

Последният етап, свързан с представяне и защита на двата 
проекта, се извършва на изложба в СУ „Емилиян Станев“, гр. 
Велика Търново, организирана по проект ЕВРОАСТРОНОМИЯ 
по програма ЕРАЗЪМ+.

1. М. Шишньова, Е. Бенова и др. Книга за учителя по човекът и при-
родата, Издателство: Педагог-6, 2017 
2. Мая Кабасанова, Христо Попов, Книга за учителя по човекът и 
природата, Издателство: Азбуки Просвета, 2017 
3. Диана Митова, Проектно ориентирано технологично обучение: 
Теория и методика, Издателство: ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2011
4. Александър Фол, Тракийската култура: казано и премълчано, Бори-
на, София, 1999 
5. Николай Овчаров, Разказите на българския Индиана Джоунс, 
Стандарт, София, 2006 
6. Христо Буковски, Опасният 
архив на богомилите, Изда-
телство: Сиела, 2013

Бележки:
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в Древния изток – 
идея за активно учене

ПЛАНЕТАРНИТЕ 
БОГОВЕ

Антоанета Палангурска Веселка Недкова-Йорданова

„Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние 
ограбваме нашите деца за утре.“ Джон Дюи

Съвременното преподаване на история и цивилизации все по
вече се ориентира към необходимостта да бъде създадена ком
плексна представа за миналото у учениците. В съответствие с 
приоритетните цели на историческото образование, фиксирани 
в държавните стандарти за учебното съдържание за 5. клас, ак
центите са организирани около познаването на изворите за ми
налото, изкуството и вярванията, владетелите и политическите 
модели на античната епоха. Това дава възможност за изграждане 
на отношение към античното културно наследство и осъществя
ване на ефективна работа по формиране и развиване на основ
ни умения и компетенции по предмета. Отделено е специално 
внимание на уроците за упражнение и практически дейности, в 
които може да се разработват минипроекти, да се приложи рабо
та с кино и други изображения, които имат интердисциплинарен 
характер. Учебната програма по история и цивилизации дава 
възможност за междупредметни връзки, насочени към дейности 
за придобиване на ключови компетентности. Това може да се ре
ализира и с учебния предмет човекът и природата, където в пети 
клас се доразвиват знанията за Слънчевата система, тяло, веще
ство, вода, въздух, почва, организъм, жизнени процеси, а обра
зователните цели са разширяване и задълбочаване на знанията 
за звездите, строежа на Слънчевата система, както и за явления
та, обусловени от тези движения. Разделът, изучаващ небесните 
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тела, покрива ядро 1. „От атома до Космоса“, както и стандарт 
1 – Илюстрира с примери ролята на гравитацията за движението 
на Земята и небесните тела и значението на космическите по
лети. Тези пресечни точки между двата предмета позволяват да 
се приложи нетрадиционна и все още слабо използвана форма 
на обучение – бинарен урок. Той има специфична педагогическа 
технология, която съдържа:

 Z Методика на преподаване – Кой, какво и как да съобщи на 
учениците;

 Z Технология на ученето – Как учениците да участват в този 
процес.

Тази реалност поставя учителите и учениците в нови роли 
и взаимоотношения, защото структурата на бинарния урок е 
гъвкава и динамична, като преподавателите сменят ролите си. 
В определен момент от урока доминира единият, в следващия 
– другият, като всеки изяснява онази част от съдържанието, в 
която е компетентен. Важното е да има баланс между ролите на 
двамата учители, да не се допуска изтъкване на единия за сметка 
на другия. В подготовката на бинарния урок се очертават някол
ко основни момента:

 Z Определяне на темата;
 Z Определяне на класа;
 Z Подготовка на дидактически материали.
Друг важен момент от провеждането на бинарен урок е свър

зан със създаването на диалогична среда на общуване между 
учителите, учители и ученици и самите ученици. Създаването на 
такава среда позволява да се реализират дейности за самостоя
телно придобиване на знания и привличане на учениците като 
партньори. Това е начин за взаимна мотивация и сътрудничество 
между учители и ученици. В условията на бинарен урок това 
може да се реализира чрез мултидисциплинарен подход и работа 
в групи. Груповото обучение създава подобри възможности по 
даден проблем в сравнение с фронталната работа в класа, защо
то работата в група дава възможност:

 Z За общуване и откриване на ,,другия“;
 Z Ученикът може да представи себе си в ,,нова светлина“;
 Z Ученикът може да е в нова роля – говорител, посредник и др. 

и така да опознае себе си;
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 Z В групата се извършва търсене, изследване в името на обща 
цел и създаване на общ продукт/визуализация – постер. 

Равностойно място между всички теми в учебника за 5. клас 
заемат и тези за древноегипетската религия и религиозните кул
тове в древна Месопотамия. Религии, проникнали във всички 
сфери на човешкия живот, олицетворявайки космическия ред в 
Древния изток. Това стана причина да подготвим и реализира
ме бинарен урок упражнение на тема ,,Планетарните богове в 
Древния изток“ 

1. Разширяване на знанията:
ØØ Разпознават небесни тела въз основа на изображения и даде

на информация за тях;
ØØ Познават основните характеристики на Земята, Луната и 

Слънцето;
ØØ Представят планетите и движението им;
ØØ Разпознават фазите на Луната;
ØØ Обясняват слънчевите и лунните затъмнения;
ØØ Познават историческото развитие на представите за Вселена

та;
ØØ Познават главни божества в Древен Египет и Месопотамия;
ØØ Разбират ролята на религията и на жреците;
ØØ Установяват влияние на небесни тела върху природата. 
2. Формиране на умения:
ØØ Съотнасят богове от Древния изток към олицетворяващите ги 

небесни тела;
ØØ Разпознават богове на Египет и Месопотамия;
ØØ Извличат информация от писмени документи и изображения;
ØØ Създават кратък писмен отговор по зададен въпрос;
ØØ Осмислят ролята на религията в живота на древноизточния 

човек. 
ØØ Преобразуват текстова информация в условно графична и на

гледна – постер.

Участници: ученици от V клас (12 г. възраст)
Ключови понятия: политеизъм, тотемизъм, жрец, зикурат, грави
тация, спътници на планетите

Цели:
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Необходими материали: мултимедия, листи за флипчарт, листи 
А4, флумастери, ножици, лепило.
Времетраене: един учебен час 
Предварителна подготовка:

1. Учениците са разделени на случаен принцип на шест групи:
ØØ Първа група – Ра, богът на слънцето
ØØ Втора група – Хапи, богът на река Нил
ØØ Трета група – Изида, богинята на любовта
ØØ Четвърта група – Шамаш, богът на слънцето
ØØ Пета група – Син, богът на луната
ØØ Шеста група – Ищар, богинята на любовта
2. Всяка група предварително подготвя кратък текст – опи

сание и съпътстващи изображения, съобразно дадения бог на 
групата.

Темата ,,Планетарните богове в Древния изток“ е ориентира
на към синтезиране на знанията, които учениците имат от часо
вете по история и цивилизации и човекът и природата за ролята 
на религията в живота на древноизточните общества и Слънче
вата система. На тази основа се надграждат знания за небесните 
тела и тяхното влияние върху живота на Земята.

В началото на часа учителят по история и цивилизации поста
вя темата в нейния исторически контекст, като се визуализира 
чрез карта територията на Египет и Месопотамия. Изяснява, че 
древноизточните хора вярвали, че смяната на деня с нощта, раз
ливите и отливите на реките и всичко, което се движело около 
тях, било свързано с невидими сили – боговете. Те определяли 
съдби и предначертавали събития.

Учителят по човекът и природата поставя задача 1. и 2. и въ
вежда в темата, като прави връзка между историческите знания 
на учениците и знанията им по астрономия като част от учебно
то съдържание по човекът и природата. 

Направете постер, на който да представите египетските и месо-
потамските божества на съответната група, като ги съотнесете 
към небесното тяло, което олицетворяват.

Задава се изискване за изготвянето на постера:

Задача 1.:
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1. Поставете заглавие на постера;
2. Използвайте предвидените за целта материали, като подберете подхо
дящите за вашата група;
3. Разпределете работата по задачата между членовете на групата;
4. Изберете говорител на групата;
5. Говорителят представя обобщена информация за постигнатите резул
тати на групата;
6. Време за работа 12 минути.

За да подготвят постерите за божества по групи, като ги съ
отнесат към небесното тяло, което олицетворяват, учениците 
избират от текстове, които са издирили, подходящия за целта и 
пишат информацията на картона или я залепят към изображе
нието. По един представител от група намира и изважда от аква
риума снимката на небесното тяло и необходимата информация 
за него и ги добавят на постера. Избраният ученик за говорител 
изчита подредената на постера информация и се подготвя да я 
представи синтезирано. След изтичане на поставеното за работа 
време учителят по история и цивилизации дава възможност на 
говорителя от първа група да представи постера за бог Ра, бога 
на слънцето в Египет. Поставя въпроса:

 Z Опиши представата на египтяните за бог Ра.
Постерът се поставя на дъската и ученикът представя ключо

ви факти за бог Ра, че е върховен бог, почитан в цял Египет. Той 
е богът слънце, с тяло на човек и глава на сокол, с атрибути змия 

Открийте и извадете от аквариума вярната информация и сним-
ка на небесното тяло, което олицетворява вашия бог/иня. 

Групова работа: изработване на постер. Дейности: 

Задача 2.:
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и слънчев диск на главата. Отчита се ролята му като БогътСлън
це, баща на фараона и победител на тъмнината. Учителят по ис
тория и цивилизации обръща внимание, че превозното средство 
на Слънцето е лодка, и задава допълнителен въпрос:

 Z Защо превозното средство на бог Ра не е кон или колесница, 
а лодка? 

Отговорът, е че животът на египтяните зависи от разливите 
на река Нил, а това е свързано с изобилието на реколтата и пре
храната на хората. Преподавателят допълва, че лодката е тради
ционното превозно средство в странатарека, и че колесницата и 
конят се появяват твърде късно, след като религиозните предста
ви са утвърдени.

Прехода прави учителят по човекът и природата и задава 
след ващия въпрос към ученика:

 Z Каква роля има Слънцето в живота на египтяните?
Ученик описва Слънцето като „стихия на небесния огън“ и 

носител на светлината и топлината. В Египет е имало култ към 
върховния бог на слънцето – Ра, и в негова чест са построени 
великолепни храмове. Разказва, че бог Ра постепенно се слива 
в образа на бог Хор, изобразяван като сокол или слънчев диск с 
крила на птица. 

Учителят по история и цивилизации обобщава, че Слънцето е 
звездата, която дава светлина и топлина, но без вода животът на 
хората би бил немислим, и освен слънцето важна роля за целия 
живот на египтяните има река Нил. Постерът на втора група се 
поставя на дъската и се задава въпрос към говорителя:

 Z Каква роля има Нил върху живота на хората?
Говорителят на втора група описва бога на река Нил, Хапи, 

като египетски бог на плодородието и нилските наводнения. Бо
гът, от когото зависели приижданията на река Нил. Ученикът от
кроява ролята на реката за превръщането на района в център на 
високоразвито земеделие и системи от напоителни съоръжения 
и разпределяне на водата. Затова египтяните рисували бог Хапи 
в син цвят заради цвета на река Нил. 

Преподавателят по история и цивилизации обобщава и до
пълва, че тясната плодородна ивица земя е около реката и древ
ногръцкият историк Херодот написал, че Египет е ,,дар от Нил“. 
Учителят по човекът и природата допълва и задава въпроса:

 Z Каква е причината да познават звездата Сириус?



20

Ученикът отговаря, че това е било възможно, защото тя е 
найярката звезда и нейната поява съвпадала с началото на раз
лива на река Нил, която носела плодородни наноси.

Учителят по човекът и природата допълва отговора, че егип
тяните наричали звездата Сириус ,,Сотис“, и задава друг въпрос: 

 Z Защо годината има 365 дни?
Учениците отговарят, че египтяните разделили своя календар 

на 365 дни, защото това е периодът от време, през който звездата 
Сириус се появявала на небето точно преди изгрев слънце.

Преподавателят по човекът и природата обобщава и допълва 
отговора на ученика, че Сириус, наричан от египтяните „Сотис“, 
става причина за възникването на т.нар. „сотически“ календар. 
Една сотическа година е периодът между двата изгрева на Си
риус, т.е. съвпада с точния орбитален период от 365 ¼ дни, а 
гражданската година се състояла от 12 месеца по 30 дни плюс 
пет допълнителни дни, общо 365 дни. 

Учителят по история и цивилизации прави преход, като изяс
нява, че за всяка човешка област египтяните имали свои богове 
покровители. Изида е една от тях, богиня на майчинството, се
мейството, магията, плодородието, олицетворение на брачната 
вярност на съпругата към мъжа. Представител на трета група 
поставя постера на дъската и представя богинята Изида. Говори
телят описва, че Изида често е изобразявана като майка, кърме
ща своя син Хор, или като жена с трон на главата и криле, с които 
закриля мъртвия. Учителят по история и цивилизации приема 
отговора на ученика и му задава въпроса:

 Z Има ли елемент на борба между доброто и злото?
Ученикът отговаря, че има борба и победата е на страната на 

доброто. Преподавателят обръща внимание на факта, че въпро
сът за доброто и злото е свързан с морала на египтяните и че 
посегателството над реда и властта е зло, което следва да бъде 
наказано, какъвто е случаят с убийството на Озирис, и задава 
въпроса:

 Z Защо Изида е почитана като богиня?
Отговорът на ученика касае факта, че като лечителка и магьос

ница тя успява да съживи Озирис и да зачене дете от него. Поради 
това тя е БогиняМайка. Учителят задава следващ въп рос:

 Z С кое небесно тяло се олицетворява богинята Изида? Защо?
Отговорът на ученика е, че Венера е планетата, която е поблиз
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ко до Слънцето спрямо Земята и може да се наблюдава само не
посредствено преди изгрев и след залез. Тогава тя е найяркото 
небесно тяло, което може да се види на небето. 

Учителят по история и цивилизации прави преход, че в пред
ставите на месопотамците светът на боговете напомнял на чо
вешкия свят и главно задължение на хората било да им служат.

Преподавателят дава думата на говорител от четвърта група 
да представи постера и задава въпрос:

 Z Какви функции има бог Шамаш?
Ученикът синтезирано описва, че богът, символизиращ слън

цето, което осветява земята, е свързван с истината, съди на не
бето, грижи се за всички хора и човешкия свят. Той е бог на ра
венството, но упражнява властта си върху хора и други богове. 
Говорителят изяснява, че Шамаш е изобразяван чрез диск, сим
волизиращ Слънцето. Госпожата приема отговора на ученика и 
допълва, че богът на слънцето се изобразява и с лъчи, излизащи 
от рамената. Учителят по човекът и природата допълва, че слън
цето като източник на топлина и светлина, необходими за живо
та на хората, се почита и в Месопотамия.

На основата на описанието на ученика преподавателят прави 
преход и дава възможност на говорителя от пета група да пред
стави постера.

Въпросът към пета група е:
 Z Как е изобразяван бог Син?
Ученикът описва Бога на Луната, Син, като господар на но

щта и на мъдростта, свързва го с постиженията на древните уче
ни астрономи, за които наблюденията на фазите на луната са 
имали голямо значение. Говорителят представя изображенията 
на постера, от които се вижда, че Син е изобразяван като полу
месец или като ,,блестящ млад бик“.

Учителят по човекът и природата задава въпроса:
 Z Какво небесно тяло е Луната?
Ученикът отговаря, че Луната е единственият естествен спът

ник на Земята. Била е позната още от праисторически времена 
и е вторият найярък обект в небето след Слънцето. Луната се 
завърта по орбитата си около Земята за един месец. 

Учителят задава допълнителен въпрос:
 Z Какви са фазите на Луната?
Говорителят отговаря, че фазите на Луната са непрекъснатите 
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промени във външния ѝ вид, което е следствие от различните 
по ложения спрямо Слънцето и Земята. Преподавателят задава 
допълнителен въпрос:

 Z Как се отразяват те върху живота на хората?
Ученикът отговаря, че това са приливите и отливите, които 

се дължат на фазите на Луната. Те са важни за корабоплаването 
и търговията. Учителят допълва, че влияят и на биоритмите на 
човешките организми и на цикличните процеси в тях. По фазите 
на Луната хората определяли промените в състоянието си.

Учителят по история и цивилизации обобщава и допълва, че 
според египетската митология Слънцето се нарича Ра, Луната 
– Нут, а звездите са техни деца, и се обръща към говорителя на 
шеста група да представи постера.

Ученикът описва богиня Ищар като богиня на плодородие
то, любовта и войната, като олицетворение на планетата Венера. 
Преподавателят приема отговора с изображенията, които пред
ставят богинята, и задава въпрос:

 Z Каква е идеята на мита за Ищар и Думузи?
Ученикът отговаря, че митът е свързан с природния цикъл 

зималято, ,,умирането“ и ,,възраждането“ на растенията. Пред
ставянето на постера продължава под ръководството на препода
вателя по човекът и природата, който задава въпрос:

 Z Какви са особеностите на планетата Венера?
Ученикът разказва за повърхността на Венера, че е сходна по 

химичен състав с тази на вулканичната повърхност на Земята, 
и че Венера се върти в посока, обратна на посоката на другите 
планети, което означава, че на планетата Слънцето изгрява от 
запад и залязва на изток.

Учителят по човекът и природата обобщава и допълва, че ат
мосферата на Венера се състои основно от въглероден диоксид 
и азот. Повърхността на планетата е изцяло скрита от гъсти об
лаци, състоящи се от капки сярна киселина. Тя е известна и като 
Вечерница, и като Зорница. Това се дължи на факта, че Вене
ра се вижда малко преди изгрев или известно време след залез. 
Преподавателят уточнява, че на Венера не са откривани никакви 
признаци на живот и според учените температурата на повърх
ността ѝ е около +480 °C, което прави това място невъзможно 
за живот. Тя е найярката планета на небето и третият по яркост 
астрономически обект след Слънцето и Луната.
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Учителят по история и цивилизации обобщава, че в древна 
Месопотамия боговете отговаряли на космическия ред и хората 
трябвало да следват техните повели и задава въпрос към класа: 

 Z Каква е разликата между египетските богове и тези в Ме-
сопотамия?

Учениците дават верен отговор, че боговете в Месопотамия 
се изобразяват с човешки облик, докато тези в Египет – с глави 
на птици и животни и тела на хора.

Учителят по история и цивилизации обобщава, че религията 
на Месопотамия и Египет е политеистична, хората вярвали, че 
са безсмъртни и се изповядвали в огромни храмове, обслужвани 
от многобройни жреци. Задава се въпросът:

Каква е ролята на религията в древноизточните общества? 

Отговорите на учениците се обобщават от учителя:
Религията проникнала във всички сфери на човешкия живот. 

Боговете имали различни имена и функции. Хората се стремели 
да постигнат покровителство и милост от боговете с изпълнение 
на специални обреди и ритуали. Религията повлияла върху пред
ставите за сътворението и за света.

1. Стойкова, Г., Чернева Н. Бинарният урок – педагогическа стра-
тегия за активно учене. – ,,Географски науки и образование“, УИ ,,Еп. 
К. Преславски“, 2012, с. 281.
2. Кушева, Р. Многоперспективност, избор на източници и техно-
логии за работа с тях. – Диалогът в историята, №7, 2004.
3. Кушева, Р. Методика на обучението по история. С., Парадигма, 
2000.
4. Стойчева, В. Урокът по история. В. Търново., УИ ,,Св. св. К. и 
Методий“, 2007.
5. Славин, Р. Педагогическа психология. С., Наука и изкуство, 2004.
6. Галанов, П. Методика и технология на преподаването по физика. 
С., СУ „Св. К. Охридски“, 1992.
7. Кабасанова М. и колектив. Книги за учителите по човекът и при-
родата, С., Просвета, 2017.
8. Попов Хр. и колектив. Книги за учителите по човекът и приро-
дата, С., Просвета 2015.
9. Максимов М. и колектив. Книги за учителите по човекът и при-
родата, С., Булвест, 2017.

Пленарна 
дискусия: 

Бележки: 
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Информационните технологии са едни от найбързо разви
ващите се технологии. Те стават неделима част от общата гра
мотност на съвременния човек, затова обучението по инфор
мационни технологии в прогимназиален етап е насочено към 
овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с 
учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности 
на ученика и с приложението им в различни предметни области. 

Една от основните цели на обучението по информацион ни 
технологии е „Да даде базова подготовка и умения на ученици те 
за използване на компютърни системи и готови програмни про
дукти в различни направления на административната, обслуж
ващата и производствена сфера на стопанския и обществения 
живот“.

В съответствие с приоритетните цели на учебната програма 
по информационни технологии в пети клас се придобиват систе
матизирани знания и умения за информационните технологии и 
компонентите на компютърната система, формират се нови зна
ния и умения за търсене на информация по дадена тема в интер
нет и безопасно ползване на услугата електронна поща, създава
не и форматиране на текст на ниво символи и абзац, създаване 
на компютърна презентация. 

Задачите по информационни технологии според учебното съ
държание за темата „Компютърна презентация“ в 5. клас могат 
да бъдат класифицирани в следните групи задачи за:
ØØ Разглеждане и демонстриране на готова презентация;
ØØ Редактиране и форматиране в готова презентация чрез из

вършване на действия за добавяне, разместване, редактиране и 
изтриване на слайдове;

в развитието на астрономията – 
изготвяне на компютърна презентация

КЛАСИЧЕСКИ 
ПЕРИОД

Митка Ангелова
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ØØ Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща 
текст и изображения.

В предложения урок е разгледана последната задача за съз
даване и съхраняване на кратка презентация, като са добавени 
и някои нови знания относно техническите изисквания при раз
работване на компютърна презентация и представянето £ пред 
публика.

Изготвяне на компютърна презентация: „Класически период в раз-
витието на астрономията“

Образователни:

 Z Ученикът да познава основните възможности на съвремен-
ните информационни технологии за представяне на информа-
ция пред публика;

 Z Да познава основните принципи, на които е основано създа-
ването на компютърна презентация;

Възпитателни:

 Z Ученикът да носи персонална отговорност за техниката по 
време на работата си с нея;

 Z Да проявява компетентно и отговорно поведение в училищ-
ната компютърна мрежа.

Практически:

 Z Умения да прилага усвоените знания, използвайки страте-
гии за решаване на проблеми;

 Z Използване на подходящи ИТ средства в дадена ситуация и 
оригиналност в подходите.

Развиващи:

 Z Учениците слушат, преглеждат материали и четат кри-
тично;

 Z Събират, оценяват, синтезират и представят информация 
от различни източници;

 Z Умения за ефективно общуване, конструктивно поведение и 
принос с идеи.

Основни нови понятия: презентация, слайдове (slides), графи
чен изглед (layout), дизайн.

Тема на 
урока: 
Цели на 
урока: 
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Използвани методи: беседа, самостоятелна работа.
Междупредметни връзки – български език и литература, из

образително изкуство, човекът и природата.

Учителят въвежда и запознава учениците с темата и това, 
което предстои да направят по време на занятието. Съобщава 
им, че презентациите могат да се разделят на два вида: мул
тимедийна, при която за представянето на дадена тема се 
използват съвременните информационни технологии, и пре
зентация, при която информацията се представя чрез други 
средства (предимно постери). При представянето на тема и 
чрез двата вида презентации е необходимо да се изготвят: 

 Z самата презентация (мултимедията или постерът), на 
която ще се представят нагледно основните идеи на тема-
та;

 Z текстови документ, в който ще се приложи цялата ин-
формация, която ще поднесете на аудиторията си и която 
не фигурира като текст в самата презентация. Това е необ-
ходимо за вашата подготовка за добро представяне. 

Задава на учениците изисквания за създаването на успешна 
компютърна презентация. Те включват:
ØØ Няма ограничение за броя на слайдовете, важното е нейна

та съдържателност и продължителност да не отегчи публика
та (наймного 1015 минути);
ØØ Да не се претрупват слайдовете с информация: на слайдо

вете се поставят само основните акценти на информацията, 
ограничено количеството точки и подточки, използване на 
прости, кратки и ясни изречения, може да има слайдове и без 
текст – само илюстративен материал;
ØØ Използване ограничено на анимация и ефекти за преход от 

един слайд към друг, да се използва не повече от дватри вида 
преход, използване само на найлеките и професионално из
глеждащи анимации за въвеждането на информацията;
ØØ Да се използват висококачествени илюстративни материа

ли – снимки, карти, графики и др.;
ØØ  Да се използват разумно цветовете – не повече от 4 цвята;
ØØ Шрифтовете трябва да се подбират добре. Да се използва 

един и същ шрифт в хода на цялата презентация, подходящ 
размер на шрифта, така че да се чете и от найдалечния ъгъл 

Ход на 
урока: 
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на помещението, не повече от два допълнителни шрифта (напри-
мер Arial и Arial Bold), поголямо междуредово пространство, 
използвайте поголям шрифт за заглавията;
ØØ Може да се вмъкват видеоклипове, музика (инструментал), 

интервюта и др.
Учителят поставя задачата, върху която учениците работят 

по групи. Той обяснява, че трябва да се изготви компютърна 
презентация, отнасяща се до класическия период в развитието 
на астрономията. Найдобре изготвената презентация ще бъде 
представена пред ученици, учители и гости с цел популяризира
не на дейностите по проект „Евроастрономия“. 

За да изпълнят задачата си успешно, на учениците са предос
та вени материали, които предварително са събрани в папка, 
пос тавена на работния плот до компютъра, и те могат да из пол
з ват в процеса на работа. Учениците са информирани, че пре
доставените материали не ги ограничават в търсенето на до
пъл нителна информация, ако това е необходимо, след което се 
за дава време за работа 40 минути. След изпълнението на зада
чата презентациите на тема класическия период в астрономия та 
се пред ставят пред класа и се избира найдобрата от тях, която 
се представя пред ученици, учители и гости по проект „Евро
астрономия“. 

1. Георгиева П., Разработване на компютърни презентации от уче-
ници в обучението по астрономия, Годишник на ШУ „Епископ Кон-
стантин Преславски“, 2010
2. Гъров К. и колектив. Мултимедия, С. Изкуства, 2015
3. Иванов П, За качеството на компютърната презентация, ДИУУ, 
С, електронно списание, брой 20.
4. Учебна програма по информационни технологии за 5. клас (общо-
образователна подготовка), 2016

Бележки: 
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Усвояване на знания:

ØØ за видовете слънчеви часовници и тяхното историческо зна
чение;
ØØ за възможностите на хоризонталния слънчев часовник;
ØØ за различни методи за разграфяване циферблата на хоризон

талния часовник;
ØØ за найстарите исторически находки на слънчеви часовници.

Формиране на умения за:

ØØ извършване на геометрични построения по зададен алгоритъм.

Възпитателни цели:

ØØ Формиране на умение за работа в екип, в който участват уче
ници от различни възрастови групи; 
ØØ Формиране на умение за разпределение на задачите според 

въз можностите на членовете на екипа; 
ØØ Формиране на умения за прилагане на знания, получени по 

ма тематика, история, физика и изобразително изкуство при из
пълнение на конкретна практическа задача.

I. Поставена задача: Построяване на циферблат за хоризонта
лен слънчев часовник по геометричен метод.

II. Необходими уреди и материали – лист хартия, молив, пергел, 
линия и транспортир.

III. Теоретична част
Слънчевият часовник е ценно изобретение на древните земе

делски общества, които е трябвало да знаят кога да орат, сеят 

Цели:

СЛЪНЧЕВИ 
ЧАСОВНИЦИ
Анета Етимова
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или жънат. Първият такъв часовник е представлявал един обик
новен прът, забит в земята (гномон). С такива си служели древ
ните жители на Месопотамия и Египет (2000 г.пр.н.е ) През пети 
век пр.н.е араби, гърци и римляни вече притежавали поточни 
часовници. Техните гномони вече са наклонени. Такива са еква
ториалните и хоризонталните слънчеви часовници.

Хоризонталните часовници са посложни за разчертаване от 
екваториалните, но пък могат да се използват през цялата годи
на. Циферблатът се поставя хоризонтално, а гномонът се ори
ентира на север и е разположен спрямо хоризонталната равнина 
под ъгъл, равен на географската ширина на съответното място. 
Сложността на построението е свързана с това, че часовите ли
нии се разполагат върху циферблата неравномерно. Разчертава
нето може да се извърши по три основни метода.

Метод на визуалното наблюдение

Този метод е найлек за изпълнение, но не е много точен. При 
този метод се подготвя основата на часовника и се прикрепва 
гномонът. За нашата географска ширина под ъгъл 43 градуса.

Тригонометричен метод

Построяват се две взаимноперпендикулярни прави, а после 
всички часове се отбелязват след изчисление по формулата:

tgα=sinθ.tgδ , където ъгъл α е търсеният ъгъл θ е географската 
ширина, а δ е ъгъл, който заема стойности от 15, 30,45 и т.н., съ
ответно за 11, 10, 9 часа и т.н.

Например за 11 часа :
tgα=tg43°tg15°
1 час = 15°

Първи 
метод:

Сега наблюдаваме сянката на гно
мо на на всеки час и отбелязваме по
ложението £. След разграфяването 
циферблатът ще изглежда както на 
чертежа.

Втори 
метод:

Широта

Юг
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4. Построяваме окръжност с център т. В и радиус BD. Точка О е 
пресечната точка на окръжността и правата L1. 

Метод на геметрично построение

IV. Ход на работа:
Учениците представят своите проучвания за видовете слън

чеви часовници и найстарите историческите находки на такива 
часовници. Получават работен лист с инструкции за разчертава
не на циферблат за хоризонтален слънчев часовник.

Трети 
метод:

Алгоритъм:

2. Построяваме ъгъл BAC.

1. Построяваме две взаимноперпендикулярни пра-
ви L1 и L2 с пресечна точка В. Избираме точка А 
от правата L1. 

3. Построяваме отсечката 
BD перпендикулярна на АС.
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8. Изтриваме помощните линии и сме готови със шаблона. 

9. Изготвяме показалеца (гномон). 

 5. Построяваме окръжност с център т. О 
и радиус ОВ. Разделяме тази окръжност на 
равни сектора по 15 градуса. Всеки лъч про-
дължаваме до пресичането с вертикалната 
права L2. 

6. Построяваме права, успо-
редна на L1 през точка А. 
На насяме часовете от 7 до 
12. 

Лявата страна на часовни
ка е готова. 

7. Пренасяме симетрично точките 7, 8, 9, 10, 11, 12 от другата 
стра на и завършваме дясната част на часовника. Нанасяме часовете 
17, 16, 15, 14, 13, 6 и 18. 
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След изготвянето на шаблона учениците от клуба го предос
тавят на ученици, които желаят да си изготвят часовник по свой 
собствен дизайн. 

Уебсайтове:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Слънчев_часовник 
https://www.sundialzone.com/bg/
chasovnicite.com/blog/етикети/измерване-на-времето/
https://opoznai.bg/view/slanchev-chasovnik-haskovo
https://forum.starrydreams.com ›
www.astroparty.ivan-vazov.info/.../Dimitar%20Kokotanekov%20-%20
Sundials.pps
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=tI0GqYJha1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CsaV90smywQ
https://www.youtube.com/watch?v=5mdGrhz4Cw0

Бележки:

10. Измисляме дизайн на своя часовник и 
монтираме гномона както е показано на 
фигурата.

Север
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This project is implemented under Erasmus +, Key Action 2 – 
„Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices“, 
„Strategic Partnerships“, Sector „School Education“, projects only 
between schools 2017 – 2020. The project aims to encourage acquir-
ing skills and competences in the field of mathematics and astrono-
my by adopting an interdisciplinary approach appropriate to the age 
and stages of the participants. Astronomy provides the subject of this 
project and pupils learn about science and mathematics, literature 
and art by collaborating in a wide range of activities. An important 
element of the project is the work of pupils in a multilingual environ-
ment and the encouragement of pupils and teachers to think and work 
towards European citizenship.

Project objectives:
ØØ Pupils to increase their knowledge and competences in astronomy;
ØØ Teachers and pupils to improve their language skills in English;
ØØ Teachers and students to develop their ICT skills using web-based 

resources;
ØØ Students acquire knowledge and skills to perform observation and 

measurement with a telescope.
ØØ Development of an Astronomy course based on the materials 

designed by the science specialists during the projects.

2017 
september 

august
2020

EUROSTRONOMIA
GOOD PRACTICES
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The effect is exerted in several ways:
An expression of achieving the main project goals is the harmony 

between formal and non-formal education, civic education, astrono-
my, information technology and mathematics. Thus students devel-
oped a greater understanding of the place, role and development of 
astronomy.

ØØ The participating pupils have gained knowledge and competences 
in extracurricular activities and as a result of the visits. They have 
expanded their basic knowledge in the field of astronomy, mathe-
matics, information technologies and their skills for social practic-
es. Students have developed skills and competencies in a group, in 
an international and intercultural environment and in the workshops 
where the working language was English. All this led to an increase 
in their motivation for even more in-depth work in the field of phys-
ics and astronomy, social sciences, foreign languages and extracur-
ricular activities. 
ØØ Teachers have familiarized themselves with different learning en-

vironments due to mobilities and have practised not only English, but 
those less frequently used languages as Russian and Slovenian. They 
have shared good practice and have developed materials in the field 
of astronomy for distribution throughout Europe.

Project work has helped build respect for other cultures, foster 
teamwork, student-teacher cooperation, and develop intercultural ed-
ucation and language skills.

Petya Stoyanova
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Deputy Head of  Education and Training at Emiliyan Stanev 
Secondary School, Veliko Tarnovo

History

Mrs. Palangurska holds First Professional Qualification Degree; 
She is a mentor of students from St. St. Cyril and Methodius 
University of Veliko Tarnovo; a member of the Historical Club 
in Veliko Tarnovo; a member of the Association of History 
teachers in Bulgaria and the Active Teaching Club. She has 
coordinated and participated in a wide variety of projects: 
Socrates-Comenius 1 (2005-2007), Lifelong Learning Program 
Sectoral Program and Comenius sub-program (2008-2014) and 
Erasmus + Key Activity 2 – Cooperation on Innovation and 
the Exchange of Good Practices „– Activity“ Collaborative 
partnerships, projects only between schools (2014-2017)“.

 “If you think a day ahead – take some food! If you think a year 
ahead – plant a tree! If you think one hundred years ahead – 
educate your children!“ Chinese proverb

Position

Specialty

Experience 

Favourite 
quote 

PROJECT 
TEAM

Antoaneta Avramova Palangurska
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teacher at Emiliyan Stanev Secondary School, Veliko Tarnovo

Chemistry and Physics

In addition to her work as a teacher, Mrs. Nedkova is a debating 
and public speaking coach. She has organized “The Successful 
Person” and “Business Competencies for Career Development” 
clubs. She has participated in Comenius projects and the project 
“Let’s make the school an attractive environment for the young 
people” financed by the European Social Fund; “Establishment 
and development of pupils’ centers for organizing their out-of-
school activities and programs for the development of pupils as 
successful persons“

“Each truth has four angles: as a teacher I show you my own 
angle, and you have to find the other three.“  Confucius

Position 

Specialty

Experience

Favourite 
quote 

Senior teacher at Emiliyan Stanev Secondary School, Veliko 
Tarnovo

Physics and Mathematics

Mrs Panayotova is a long-time physics teacher who has sparked 
passionate interest in physics in dozens of pupils’ minds. She 
has participated in the project: National Program „Providing a 
Modern Educational Environment“, Module „Support for Full-
Day Training“ of the Ministry of Education and Science. Play-
room – lower secondary education. Project “I know, I can, I 
create with interest at school” – 2016 /2017.

„Logic will take you from point A to point B. Imagination will 
take you anywhere.“ Albert Einstein 

Position

Specialty

Experience

Favourite 
quote 

Veselka Nedkova-Yordanova

Evgenia Asenova Panayotova
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Senior Teacher in Mathematics and Informatics at Emiliyan 
Stanev Secondary School, Veliko Tarnovo 

Mathematics and IT

Mrs. Angelova is a member of the Union of the Bulgarian 
Mathematicians, Veliko Tarnovo. She has coordinated and par-
ticipated in a number of projects: ,,Lifelong Learning „sectoral 
program and Comenius sub-program (2007-2015),  eTwinning 
projects (since 2007). She has participated in the International 
Safer Internet Day and has won first place in the category „Pri-
vacy“ with a project entitled „Modern means of communication 
– „for“ and „against“ our personal space.

“Challenges make life interesting, and overcoming them makes 
sense for life.“

Position

Specialty

Experience

Favourite 
quote 

Senior Teacher at Emiliyan Stanev Secondary School, Veliko 
Tarnovo 

Physics and Mathematics

Mrs. Etimova has been teaching Physics and Astronomy for 
more than 35 years. She holds First Professional Qualification 
Degree. Mrs Etimova is a member of the Astronomical Society 
in Veliko Tarnovo.

“Victory loves preparation.“ Latin saying

Position

Specialty

Experience

Favourite 
quote 

Mitka Vasileva Angelova

Aneta Nikolova Etimova
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English teacher at Emiliyan Stanev Secondary School, Veliko 
Tarnovo

 Applied linguistics – English and Japanese language

English teacher with over 15 years of teaching experience. Mrs 
Stoyanova has been a part-time lecturer at St. St. Cyril and 
Methodius University of Veliko Tarnovo, She has worked in the 
Distance learning centre of “Vasil Levski” National Military 
University, Master in Conference Translation with experience 
in simultaneous and consecutive translation; sworn translator 
with extensive experience in translations in various fields; She 
has been involved in a number of training projects for unem-
ployed people, as well as projects under the Grundtvig sectoral 
program; mentor of students under the project MES Student 
Practices

“A student is not a container which needs to be filled in, but a 
torch which must be lit.“

Position

Specialty

Experience

Favourite 
quote 

Petya Yoskova Stoyanova
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in Bulgaria

MEGALITHIC
OBSERVATORIES
Evgenia Panayotova

Megalithic observatories in Bulgaria  

Clubs of interests – educational activities

Club activities in groups for full-day training – 6th grade

1. Educational

ØØ Learning:
– observatories and their activities;
– ancient megalithic monuments in Bulgaria;
– ancient megalithic observatories in Bulgaria.

ØØ Formation of skills for:
recognition of the megalithic monuments in Bulgaria;
– retrieving information from written documents and images;
– producing a short written answer to a given question.
– understanding the role of the ancient observatories in the life 
of the population in Bulgaria.

2. Pedagogical
– Formation of teamwork skills;
– Establishmen of close relationship with the teammates.

1. Educational
– Learn about the megalithic monuments in Bulgaria;
– Learn about the megalithic observatories;
– Expand the knowledge of the life and religious traditions of the 

Thracians.

Topic

Core 
curriculum: 

Type of 
lesson: 

Objectives:

Expected 
results
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2. Pedagogical
– Building and strengthening of teamwork skills;
– Consolidation of the relations within the team.
Method: project-based learning
Means: computer presentation, model
Materials: computer with internet connection, stone slabs, stones, glue 
for stones
Cross-curricular connections: connection of physics with history and 
civilizations, information technologies, technology and entrepre-
neurship and arts 

The basis of the project-based learning method is the development 
of cognitive and creative habits in students, skills to process vast 
amount of information, development of critical reading skills and 
selection of information, development of skills for self-study by 
searching for information.

The advantages of this method are: it stirs  lasting interest in the 
students towards the topic and enthusiasm in their work, reveals and 
realises the leading position of the students, creates and develops  
teamwork skills, self-control and self-discipline in the established 
teams; students develop skills for self-planning of activities; 
development of habits for self-seeking information, permanent and 
qualitative consolidation of knowledge 

In the „teaching-learning“ process, continuous interaction takes 
place between teachers and students.

Learning has a marked individual character and it is done differently 
in each of the students. The main task of the training, based on the 
project-based learning method, is the study of the problem by the 
students, while the role of the teacher is one of an observer and a 
coordinator. Students on their own or in a group, plan, study, perform 
and evaluate.

The following stages and activities are outlined in the project-
based training method:

Directions:
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The lesson with the 6th grade students begins with the first stage 
of the topic: „Begliktash – a Thracian megalithic observatory.“ The 
objectives to be achieved are to introduce Begliktash as an archaeo-
logical monument and to find the information about it as an ancient 
megalithic observatory. Students are divided into two groups accord-
ing to their interests. The teacher explains the purpose of the project, 
which is a presentation of Begliktash as an ancient megalithic ob-
servatory. The teacher explains the purpose of the project, which is 
related to the presentation of the ancient observatories in Bulgaria to 
the partners within the international project „Euroastronomia“ under 
the ERASMUS + program. The teacher explains and motivates the 
students to present our cultural and historical heritage to their peers 

Stage Task Students’ activities Teacher’s activities

Beginning Present the topic.
Set the objectives
Divide students in teams.

Discussion about the 
assigned tasks. 

The teacher explains 
the purpose of the 
project, motivates 
students, observes.

Planning Formulation and analysis of 
the task.
Selection of information 
sources.
Layout of tasks.

Formulation of team 
tasks.
Choice of information 
sources. 

The teacher assists, 
if necessary, gives 
directions and motivates 
the students. 

Decision-making Selection of information.
Planning of activities.

Students search for 
information.
They analyze and 
synthesize it based on the 
information gathered. 

The teacher observes 
and encourages 
students.

Completion Completion of tasks Work on the project The teacher observes, 
advises and consults.

Evaluation of 
results

Analysis of project 
implementation, objectives 
and results 

Students participate in 
the collective analysis and 
evaluation of the project

The teacher observes 
and guides.

Project presen-
tation

Preparation for the team 
presentation of the whole 
project

They present the project 
and justify their criteria 
for success.

The teacher takes part 
in the analysis and 
evaluates the project.
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from other European countries. The students‘ activity is related to the 
discussion of the topic and the motivation to work on the topic.

Planning is the second stage in which tasks are assigned to the 
teams. The first team chooses to work on a presentation. Their sourc-
es of information which they will use are from the Internet. The re-
liability of information is also discussed. Students choose Wikipedia 
as an official site and this is the transition to the third stage of de-
cision-making. The other issue is compliance with the presentation 
requirements. The second team is working on the task of preparing 
a Begliktash model. They discuss the main megaliths that present 
the complex as an ancient observatory. Then the students select the 
materials which they are going to use to make the model. In view 
of Begliktash‘s nature, they choose stones. The role of the teacher 
during these two stages is an observer and coordinator and her help 
is required by the students when needed.

The third stage is related to decision-making and merges smooth-
ly with the second planning stage, as two groups and two implemen-
tation tasks are formed during the planning stage of the work. They 
make decisions about the stages of their implementation, the resourc-
es and materials to be used.

There are two tasks to complete:

1. Preparation of a computer presentation on the topic:
„Begliktash – Thracian megalithic observatory“.
2. Making a model of “Begliktash“.
The fourth stage is the implementation of the project. The students 

work within two days of two lesson hours. They are divided into two 
groups according to their interests and abilities. The main method of 
work is the team one. When working on the computer presentation, 
students alone choose the text and the pictures which they are to use. 
They work with official sources such as Wikipedia site. They adhere 
to the Safer Internet rules. The task of making the model is a creative 
one. The team works with stones for greater authenticity of the mod-
el. It carries out a study and experiments on the methods of glueing 
stones.

The next step is to evaluate the results. The achieved result is 
assessed by self-assessment and comparison with the model of the 
megalithic observatory as well as the reliability of the information 
in the computer presentation. It is an activity accomplished by the 
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students, and the role of the teacher is to guide, motivate and observe. 
Both teams have made a very good assessment of their work.

The final stage concerns the presentation of the two projects. It 
takes place at an exhibition arranged at Emilian Stanev Secondary 
School, Veliko Tarnovo. It is organized within the framework of ac-
tivities of EUROASTRONOMIA project under ERASMUS + pro-
gramme.

1. M. Shishnjova, E. Benova and others, „Teacher’s book of Human and 
nature“, Publisher: Pedagog-6, 2017 
2. M. Kabasanova, H. Popov, “Teacher’s book of Human and nature“, Pub-
lisher: Azbuki Prosveta, 2017 
3. D. Mitova, “Project Oriented Technology Training: Theory and Meth-
odology“ Publisher: Neofit Rilski University of Blagoevgrad 2011 
4. A. Fol, „Thracian culture: spoken and silent“, „Borina“, Sofia, 1999 
5. N. Ovcharov, “ The Stories of the Bulgarian Indiana Jones “, „Standard“, 
Sofia , 2006 
6. H. Bukovski, “The Dangerous Archives of Bogomils “, Publisher: Ciela, 
2013 

References:
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in the Ancient East – 
idea of active learning

PLANETARY 
GODS

Antoaneta Palangurska Veselka Nedkova-Yordanova

„If we teach today as we taught yesterday, we rob our children for 
tomorrow.“ John Dewey

Modern teaching of History and Civilizations is increasingly cen-
tered on the need to create a comprehensive picture of the past in 
students. In accordance with the priority objectives of historical edu-
cation, fixed in the state standards for 5th-grade content, the accents 
are organized around knowledge of the past, art and beliefs, rulers 
and political models of the antiquity. This provides opportunity for 
building an attitude towards the ancient cultural heritage and work-
ing effectively on the formation and development of basic skills and 
competences in the subject. Particular attention is paid to revision 
lessons and practical activities in which mini-projects can be devel-
oped; students can watch a film and do some tasks related to it, and 
other interdisciplinary tasks. The History and Civilizations curricu-
lum provides for cross-curricular links focusing on key competence 
activities. This can also be accomplished with the subject matter of 
Human and Nature, where the knowledge of the Solar system, body, 
substance, water, air, soil, organism, life processes is further devel-
oped, and the educational aims are to expand and deepen the knowl-
edge of stars, the construction of the solar system, and the phenom-
ena caused by these movements. The Heavenly Body Unit covers 
Core 1 ”From the atom to the Universe”, as well as Standard 1 – it 
Illustrates with examples the role of gravity for the movement of the 
Earth and the celestial bodies and the importance of space flights.
These intersections between the two subjects allow the application of 
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a non-traditional and still rarely used forms of training: binary lesson. 
It has a specific pedagogical technology that contains:

 Z Methodology of teaching – Who, what and how to report to the 
students;

 Z Learning Technology – How students can participate in this pro-
cess.

This reality puts teachers and pupils in new roles and relationships 
because the structure of the binary lesson is flexible and dynamic, as 
teachers change their roles. At some point in the lesson, one of them 
dominates, then the other, and each of the teachers clarifies that part 
of the lesson content in which they are competent. The important 
thing is to have a balance between the roles of the two teachers. In the 
preparation of a binary lesson, several key points are outlined:

 Z Define the topic;
 Z Choose a class;
 Z Preparation of didactic materials
Another key point in the binary lesson is setting up dialogue envi-

ronment between teachers, teachers and students and students them-
selves. Such an environment allows for the fulfilment of activities 
for self-acquisition of knowledge and attracting students as partners. 
This is a way of mutual motivation and cooperation between teachers 
and students. In a binary lesson, this can be accomplished through 
a multidisciplinary approach and group work. Group training cre-
ates better opportunities for solving a given problem than front-class 
work because group work enables:

 Z To communicate and discover „the other“;
 Z Students can present themselves from a new perspective;
 Z Students may be in new roles of a speaker, a mediator, etc., and in 

this way they may understand themselves better.
 Z The group does research and survey in order to achieve their 

common goal and creates a common product/visualisation – a poster. 

An equal place among all the topics in the 5th-grade textbook are 
those of ancient Egyptian religion and religious cults in ancient Mes-
opotamia. Religions penetrated all spheres of human life and embod-
ied the cosmic order of the ancient East. For that reason we prepared 
and implemented a binary lesson on „Planetary Gods in the An-
cient East“. 
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1. Expanding knowledge about:
ØØ They recognize celestial bodies based on images and information 

about them;
ØØ They know the basic features of the Earth, the Moon and the Sun;
ØØ They present the planets and their movement;
ØØ They identify the phases of the Moon;
ØØ They explain solar and lunar eclipses;
ØØ They know the historical development of the concepts of the Uni-

verse;
ØØ They know major deities in Ancient Egypt and Mesopotamia;
ØØ They understand  the role of the religion and priests;
ØØ They establish the influence of the celestial bodies on the nature;  
2. The following skills are formed:
ØØ They refer gods from the ancient East to the embodiment of the 

celestial bodies;
ØØ They recognize the gods of Egypt and Mesopotamia;
ØØ They retrieve information from written documents and images;
ØØ They formulate a short written answer to a given question;
ØØ They reflect on religion in the life of the ancient men;
ØØ They convert textual information into a graphic and visual one – a 

poster.

Students: 5th grade students (aged 12)
Key concepts: polytheism, totemism, priest, ziggurat, gravity, satel-
lites of the planets
Materials needed: multimedia, flipchart sheets, А4 sheets, felt-tip pens, 
scissors, glue
Duration: 1 teaching hour
Lesson preparation:

1. Students are divided randomly into six groups 
ØØ First group – Ra, the god of the Sun
ØØ Second group – Hapi, Nile god
ØØ Third group – Isis, the goddess of love
ØØ Fourth group – Shamash, the god of the sun
ØØ Fifth group – Sin, the god of the moon
ØØ Sixth group – Ishtar, the goddess of love
2. Each group prepares a short text – a description and some im-

ages, according to the given God of the group. 
The theme „Planetary Gods in the Ancient East“ is geared towards 

Objectives:
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synthesizing the knowledge that students have acquired in History 
and Civilization classes and Human and Nature classes about the role 
of the religion in the life of ancient societies and the solar system. On 
this basis, knowledge of the celestial bodies and their influence on 
the life of the Earth is built.

At the beginning of the class, the teacher of History and Civiliza-
tions puts the topic in its historical context, visualizing on the map 
the territory of Egypt and Mesopotamia. She clarifies that the ancient 
people believed that the change of the day with the night, the spills 
and the outflows of the rivers and everything that moved around them 
was connected with invisible forces – the Gods, who defined fates 
and predicted events.

The teacher of Human and Nature sets Tasks 1 and 2 and intro-
duces the subject by making a link between the student‘s historical 
knowledge and their knowledge of astronomy as part of the teaching 
content of Human and Nature.

Make a poster presenting the Egyptian and Mesopotamian deities of the 
respective group by referring them to the heavenly body they represent.

A poster is required:

Task 1:

1. Put a title on the poster;
2. Use the materials provided by selecting the appropriate ones for your group;
3. Distribute work among group members;
4. Select the group speaker;
5. The speaker provides a summary of the results of the group;
6. Duration: 12 min.

Find out and pick up the correct information and picture of heavenly body 
which embodies your god/goddess.

Task 2:
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Group work: making a poster
In order to prepare group posters for deities, and relate them to the 

celestial body they represent, the students select an appropriate text 
and write the information on the cardboard or stick it to the image. 
One representative from a group finds and removes from the aquar-
ium the picture of the heavenly body and the information about it 
and adds them to the poster. The student selected for a spokesperson 
reads the information on the poster and prepares to present a summa-
ry of it. After the set time has passed, the History and Civilizations 
teacher gives the floor to the spokesperson to the first group to pres-
ent the poster for God Ra, the god of the sun in Egypt. The teacher 
asks a question: 

 Z Describe the Egyptian image of God Ra.
The poster is placed on the board and the student presents key 

facts about god Ra, the supreme god honored throughout Egypt. Ra is 
the sun god, who has human body and falcon’s head with a snake and 
a sun disk on his head. His role is as Sun-god, Pharaoh’s father and 
the winner over darkness. The teacher of History and Civilizations 
draws attention to the fact that the Sun’s vehicle is a boat and asks 
another question:

 Z Why doesn’t god Ra use a horse or a chariot, but a boat? 
The answer is that the life of the Egyptians depends on the spills 

of the Nile River, and this is related to the abundance of the harvest 
and the livelihood of the people. The teacher adds that the boat is the 
traditional vessel for that period, while the chariot and the horse ap-
pear too late after the religious notions have been established.

The transition is made by the teacher of Human and Nature, and 
she asks the next question to the student:

 Z What role does the Sun have in the life of the Egyptians?
The student describes the Sun as “element of the heavenly fire” 

and bearer of light and heat. In Egypt there was a cult to the supreme 
god of the sun – Ra and in his honor magnificent temples were built. 
There is a story that god Ra gradually merges into the image of God 
Horus, depicted as a falcon or a solar disc with bird’s wings. 

The teacher of History and Civilizations summarizes that the sun 
is the star that gives light and warmth, but without water people’s 
lives would be unthinkable, and besides the sun an important role for 
the whole life of the Egyptians is the Nile River. The poster of the 
second group is placed on the board and a question is asked to the 
spokesperson:

Activities:
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 Z What role does the Nile have on the lives of people?
The spokesperson to the second group describes the god of the 

River Nile, Hapi as an Egyptian god of fertility and floods. The God 
on whom the Nile flows were dependent. The student outlines the 
role of the river to make the area a center of highly developed agri-
culture and irrigation systems and water distribution. That is why the 
Egyptians painted Hapi God in blue color because of the color of the 
Nile River. 

The teacher of History and Civilizations summarizes and adds 
that the narrow fertile strip of land is around the river, and the an-
cient Greek historian Herodotus wrote that Egypt was “a gift from 
the Nile.” The teacher of Human and Nature complements and asks:

 Z What’s the reason they know the star Sirius?
The student replies that this is possible because Sirius is the bright-

est star and its appearance coincides with the beginning of the spill of 
the Nile that carried fertile sediments.

The teacher of Human and Nature complements the answer that 
the Egyptians called the star Sirius, Sotis, and asks another question:

 Z Why does the year have 365 days:
The students answer that the Egyptians divided their calendar into 

365 days because it is the period of time that the star Sirius appeared 
in the sky just before sunrise.

The teacher of Human and Nature summarizes and complements 
the student’s response that Sirius, called by the Egyptians Sotis, was 
the reason for the emergence of the so called “Sotic” calendar. A So-
tic Year is the period between the two rises of Sirius, i.e. it coincides 
with the exact orbital period of 365 ¼ days, and the civilian year 
consisted of 12 months of 30 days plus five additional days, a total 
of 365 days.

The teacher of History and Civilizations makes a transition by 
clarifying that the Egyptians had their own patron gods for every hu-
man area. Isis is one of them, the goddess of motherhood, the family, 
the magic, the fertility, the personification of the marital fidelity of 
the wife to the man. A representative of the third group puts a poster 
on the board and presents the goddess Isis. The spokesperson de-
scribes that Isis is often portrayed as a mother nursing her son Horus 
or as a woman with a throne on her head and wings to protect the 
dead. The teacher of History and Civilizations accepts the student’s 
answer and asks him:



52

 Z  Is there an element of struggle between the good and the evil?
The student responds that there is some struggle and the victory 

is on the side of the good. The teacher of History and Civilizations 
draws attention to the fact that the question of good and evil is related 
to the morals of the Egyptians, and that the abuse of order and au-
thority is evil that should be punished, as is the case with the Osiris’ 
killing, and asks: 

 Z  Why was Isis worshiped as a goddess?
The student’s answer concerns the fact that as a healer and sor-

ceress she manages to revive Osiris and conceives a child from him. 
She is therefore Mother Goddess. The teacher asks the next question:

 Z Which celestial body embodies the goddess Isis? Why?
The student’s answer is that Venus is the planet that is closer to 

the Sun than the Earth and can only be seen just before sunrise and 
after sunset. Then it is the brightest celestial body that can be seen in 
the sky.

The teacher of History and Civilizations makes a transition that 
in the notions of the Mesopotamians the world of the gods is remi-
niscent of the human world, and the main duty of people is to serve 
them.

The teacher gives the floor to the spokesperson to the fourth group 
to present the poster and asks:

 Z What functions does god Shamash have?
The student summarises  that the god, who symbolizes the sun 

that illuminates the earth, is related to the truth, judges in heaven, 
and takes care of all people and the human world. He is the god of 
equality, but exercises his authority over people and other gods. The 
spokesman clarifies that Shamash is depicted by a disk symbolizing 
the Sun. The teacher accepts the student’s answer and adds that the 
sun god is depicted with rays coming out of his shoulders. The teach-
er of Human and Nature adds that the sun as a source of warmth and 
light necessary for people’s lives is also worshipped in Mesopotamia.

On the basis of the student’s description, the teacher makes a 
transition and enables the fifth group’s spokesperson to present their 
poster. The question to the fifth group is:

 Z  How is God-Son depicted?
The student describes the God of the Moon, the Son as the Lord 

of the Night and Wisdom, and connects it with the achievements of 
the ancient astronomers, for whom the observations of moon phases 
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are of great importance. The speaker presents the images which show 
that the Son is depicted as a crescent or as a “brilliant young bull”.

The teacher of Human and Nature asks the question:
 Z What celestial body is the Moon?
The student responds that the Moon is the only natural satellite of 

the Earth. It has been known since prehistoric times and is the second 
brightest object in the sky after the Sun. The Moon rotates in its orbit 
around the Earth for one month.

The teacher asks the following question:
 Z What are the Moon phases?
The speaker responds that the phases of the Moon are the constant 

changes in the external appearance of the Moon, which is a conse-
quence of the different positions in relation to the Sun and the Earth. 
The teacher asks additional question: 

 Z How do they affect people’s lives? 
The student responds that these are the tides that are due to the 

phases of the Moon. They are important to shipping and trade. The 
teacher adds that they also influence the biorhythms of human organ-
isms and the cyclic processes in them. According to the phases of the 
moon, people define changes in their state. 

The teacher of History and Civilizations summarizes and adds 
that, according to Egyptian mythology, the Sun is called Ra, the 
Moon – Nut, and the stars are their children, and turns to the sixth 
group’s spokesperson to present their poster:

The student describes Goddess Ishtar as the goddess of fertility, 
love and war as a personification of the planet Venus. The teacher 
accepts the answer with the images presented and asks:

 Z What is the idea of myth about Ishtar and Dumuzid?
The student responds that the myth is related to the winter-sum-

mer natural cycle, “dying” and “revival” of plants. The presentation 
of the poster continues under the guidance of the Human and Nature 
teacher, who asks:

 Z What are the peculiarities of the planet Venus?
The student answers that the surface of Venus is chemically sim-

ilar to that of the volcanic surface of the Earth, and that Venus is 
spinning in a direction opposite to that of other planets, which means 
that the sun rises from the west and goes to the east.

The teacher of Human and Nature summarizes and adds that the 
atmosphere of Venus consists mainly of carbon dioxide and nitro-
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gen. The surface of the planet is completely hidden by dense clouds 
consisting of drops of sulfuric acid. It is also known as Evening star, 
and Zornitsa. This is due to the fact that Venus is seen shortly before 
sunrise or some time after sunset. The teacher explains that no signs 
of life have been found on Venus, and according to scientists, the sur-
face temperature is about +480 ° C, which makes this place impossi-
ble for life. It is the brightest planet in the sky and the third brightness 
astronomical object after the Sun and the Moon.

The teacher of History and Civilizations sums up that in ancient 
Mesopotamia the gods are in charge of the cosmic order, and people 
have to follow their commandments and asks the class: 

 Z What is the difference between the Egyptian gods and those in 
Mesopotamia?

The students answer correctly that the gods in Mesopotamia are 
portrayed in a human way, while those in Egypt with heads of birds 
and animals and human bodies. The teacher of History and Civili-
zations summarizes that the religion of Mesopotamia and Egypt is 
polytheistic; people believe to be immortal and confess in huge tem-
ples, served by numerous priests. The teacher then asks:

  What is the role of the religion in ancient societies

Students’ answers are summarized by the teacher:
Religion penetrated into all spheres of human life. The gods had 

different names and functions. People sought to achieve patronage 
and mercy from the gods by performing special rites and rituals. Re-
ligion influenced the concepts of creation and the world.

1. Stoykova, G., Cherneva N. Binary lesson – pedagogical strategy for ac-
tive learning. – “Geographical Sciences and Education”, IM, Ep. K. Preslavs-
ki“, 2012, p. 281
2. Kusheva, R. Multiperspectivity, selection of sources and technologies 
for working with them. – Dialogue in History, No. 7, 2004.
3. Kusheva, R. Methodology of History Education. S., Paradigma, 2000.
4. Stoycheva, V. The History Lesson. Veliko Tarnovo, St. St. K. and Metho-
dius University, 2007.
5. Slavin, R. Pedagogical Psychology. S., Science and Art, 2004

Plenary 
discussion: 
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Information technology is one of the fastest growing technologies. 
It has become an inseparable part of the general literacy of modern 
people. For that reason IT education in the lower secondary school is 
aimed at acquiring basic knowledge, skills and relations associated 
with the subject matter, building student’s digital competences and 
applying them in different subject areas. 

One of the main goals of IT training is to „Provide students with 
basic training and skills for using computer systems and ready-made 
software products in different areas of the administrative, service and 
manufacturing sectors of economic and social life“. 

In accordance with the priority objectives of the Information 
Technology Curriculum in 5th grade, systematized knowledge and 
skills for information technologies and computer system components 
are acquired, new knowledge and skills are formed so that students 
are able to search for specific information on the Internet and use 
safely electronic mail. They learn how to create and format text at 
the symbol and paragraph level, and make a computer presentation.

The IT tasks according to the 5-class Computer Presentation con-
tent can be classified into the following groups of tasks:

ØØ View and demonstrate a ready presentation;
ØØ Edit and format in a ready presentation by performing some of the 

following actions: add, move, edit, and delete slides;
ØØ Create and save a short presentation which contains text and im-

ages.
The proposed lesson examines the last task of creating and storing 

a short presentation, adding some new knowledge about the technical 
requirements for developing a computer presentation and presenting 
it to an audience.

in the development of astronomy – 
preparation of a computer presentation

CLASSICAL 
PERIOD

Mitka Angelova
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Preparation of a computer presentation: Classical period in the develop-
ment of Astronomy

 Educational:

 Z Students should know the basic capabilities of the modern infor-
mation technologies for presenting information to an audience;

 Z Students should know the fundamental principles of creating a 
computer presentation;

Pedagogical:

 Z Students should be personally responsible for the equipment they 
use in the classroom;

 Z Be competent and responsible while working in the school com-
puter network.

Practical:

 Z Skills to apply acquired knowledge using problem-solving strat-
egies; 

 Z Use of appropriate IT tools in a given situation and originality of 
approaches;

Developing:

 Z Students listen, review materials, and read critically;
 Z They collect, evaluate, synthesize and present information from 

different sources;
 Z Skills for effective communication, constructive behavior and in-

put with ideas.

Key concepts: presentation, slides, layout, design.
Methods: a talk, independent work on an assignment.
Cross-curricular connections: Bulgarian language and literature, 

Arts, Human and Nature.

The teacher leads the students into the topic and introduces them 
with the topic and what they are going to do during the class. Then the 
teacher tells them that presentations can be divided into two types: 
multimedia, in which modern information technologies are used, and 
presentations where information is presented by other means (mainly 

Lesson 
topic: 

Objectives:
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posters). When presenting a topic through both types of presenta-
tions it is necessary to prepare: 

 Z the presentation itself (the multimedia or poster) on which the 
basic ideas of the topic will be presented

 Z a text document which contains all the information you are to 
provide to your audience and which does not appear as a text in 
the presentation itself. This is necessary for your preparation and 
good performance. 

The teacher sets the requirements for creation of a successful 
computer presentation. They are:
ØØ There is no limit to the number of slides, it is important that its 

content and duration does not bother the audience. (max. 10-15 
min.);
ØØ Do not clutter the slides with information: only the main ac-

cents of information are placed on the slides, the number of points 
and sub-paragraphs is limited; use simple, short  and clear sentenc-
es; there could be slides without text – only illustrative material;
ØØ Use limited animation and transition effects from one slide to 

another, use no more than two or three types of transition, use only 
the lightest and professional-looking animations for introducing 
the information;
ØØ Use high quality illustrative materials – photos, maps, graphics, 

etc.;
ØØ Use colors sensibly – no more than 4 colors;
ØØ Appropriate fonts should be chosen. Use the same font through-

out the presentation, with a suitable font size so that it can be read 
from the farthest corner of the room, no more than two extra fonts 
(for example, Arial and Arial Bold), a larger line space, use a larg-
er font for the titles;
ØØ You can insert videos, music (instrumental), interviews, and 

more.
The teacher assigns the task to the groups of students. She ex-

plains that a computer presentation needs to be made on the classi-
cal period in the development of astronomy. The best presentation 
will be presented to students, teachers and guests as part of the 
dissemination of Euroastronomy project.

To accomplish their task successfully, students are provided 
with materials that are pre-collected in a folder placed on the desk-
top of the computer and they can use it in the process. Students are 
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informed that they can search for additional information if necessary.  
They have 40 minutes to work. After accomplishing the task, the pre-
sentations on the classical period in the development of astronomy 
are presented to the whole class and the best one is chosen, which is 
to be presented to students, teachers and guests of the “Euroastrono-
my” project.

1. Georgieva P., Development of computer presentations by students in 
astronomy classes, Yearbook of Konstantin Preslavski, University of Shu-
men, 2010 
2. Gurov K. and colleagues, Multimedia, S. Arts, 2015 
3. Ivanova P, For the quality of the computer presentation, С, e-magazine, 
issue 20
4. Information Technology Curriculum for 5th grade (educational train-
ing), 2016 
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 Learning about:

ØØ types of sundials and their historical significance 
ØØ the capabilities of the horizontal sundial 
ØØ various methods for lining the dial of the horizontal sundial
ØØ the oldest historical findings of sundials

Formation of skills for:

ØØ making geometric constructions by a given algorithm

Pedagogical objectives:

ØØ Formation of skills for work in a team which consists of students 
of different age groups;
ØØ Formation of skills for assigning tasks according to the capabili-

ties of the team members;
ØØ Formation of skills for applying the knowledge gained in mathe-

matics, history, physics and arts in performing a practical task.

I Assignment: To construct the dial of a horizontal sundial using the 
geometric method. 

II Appliances and materials needed – a sheet of paper, a pencil, a 
compass, a ruler and a protractor. 

III Theoretical part
The sundial is a valuable invention of the ancient agricultural so-

cieties, who needed to know when to plow, sow or harvest. The first 
such sundial was an ordinary rod buried in the ground (gnomon). 
Such sundials were used by the inhabitants of  Mesopotamia and 
Egypt (2000 BC) In the 5th century BC, Arabs, Greeks, and Romans 
already had more accurate sundials. Their gnomons were tilted. Such 
are the equatorial and horizontal sundials.

Educational 
objectives:

SUNDIALS
Aneta Etimova
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The horizontal sundials are more sophisticated than the equatorial 
ones, but they can be used throughout the year. The dial is placed hor-
izontally and the gnomon is oriented to the north and is aligned with 
the horizontal plane at an angle equal to the latitude of the location. 
The complexity of the construction is related to the fact that the time 
lines are unevenly placed on the dial. Drawings can be done using 
three basic methods.

 Method of visual observation

This method is the easiest to perform, but it is not very accurate. 
With this method, the base of the dial is prepared and the gnomon is 
attached at an angle of 43 degrees for our latitude. 

Trigonometric method

Two perpendicular lines are built, and then all hours are marked 
after calculations with the following formula:

tgα=sinθ.tgδ, where angle α is the one to be calculated θ is the 
latitude, and δ is the angle, which assumes values of 15, 30,45, etc. 
for 11,10,9 hours respectively, and so on. 

For example: for 11 hrs:
tgα=tg43°tg15°
1 hour = 15°

First 
method: 

Width
South

Now we observe the shadow of the 
gnomon at every hour and mark its 
position. After lining the dial it will 
look like the drawing.

Second 
method: 
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Method of geometric construction

IV. Directions:
Students present their research on different types of sundials and 

the oldest historical finds of such sundials. They receive a worksheet 
with instructions for drawing a dial for a horizontal sundial.

Third 
method: 

Algorithm:

2. We build a BAC angle. 

1. Build two mutually perpendicular lines l1 and l2 with 
an intersection В. We choose a point A from the L1 
line. 

3.  We build the BD section perpendicular to the AC section.

4.  We build a circle with a center B and a radius BD. Point O is the 
intersection of the circle and line L1.
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8. We delete the help lines and are done with the template 
9. We prepare the pointer (gnomon) 

5. We build a circle with a center O and a radius 
OV. We divide this circle into equal sectors 
by 15 degrees. Each beam is continued until it 
crosses the vertical line L2.

 6. We build a line parallel to 
L1 through point A. Then we 
mark the hours from 7 to 12

The left part of the sundial 
is ready.

7. We transfer the points symmetrically 7, 8, 9, 10, 11, 12 on the other side 
and we are ready with the right side of the dial. Then we mark the hours 
17, 16, 15, 14, 13, 6 и 18 .
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10. We design our dial and attach the gnomon 
as shown in the figure

North

https://bg.wikipedia.org/wiki/Слънчев_часовник
https://www.sundialzone.com/bg/
chasovnicite.com/blog/етикети/измерване-на-времето/
https://opoznai.bg/view/slanchev-chasovnik-haskovo
https://forum.starrydreams.com ›
www.astroparty.ivan-vazov.info/.../Dimitar%20Kokotanekov%20-%20
Sundials.pps
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=tI0GqYJha1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CsaV90smywQ
https://www.youtube.com/watch?v=5mdGrhz4Cw0
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Резултат от дейността на учениците по задача 2., 
макет на тема: 
„Бегликташ“

Бегликташ е свързан с култа към Бога Слънце и 
Богинята Майка при траките. По-късно се свързва с 
почитане на Бог Дионис.

Results from the work of the students on task 2.
Model of: Beglik Tash

Begliktash is related to the cult of the Sun God and the 
Mother Goddess in the Thracian culture. It is later associat-
ed with the worship of God Dionysus.

Резултат от дейността на учениците по задача 1.
Беглик таш или Бегликташ, тракийска мегалитна об-
серватория, разположена на българското Черноморие 
в полите на планината Странджа.

Beglik Tash or Begliktash, Thracian Megalithic Observatory, 
located on the Bulgarian Black Sea coast at the foot of the 
Strandzha Mountain 

Най-ранното датиране е от VII – V в. пр.Хр., но е ве-

роятно да е много по-ранно – още от Новокаменната 
или Каменно-медната епоха.

The earliest dating dates back to the 7th-5th century BC, 

but it is likely to be much earlier – from the New Stone Age 
or the Stone-Copper Age.

ПРИЛОЖЕНИЯ ANNEX

Мегалитните обсерватории 
по българските земи 

Е. Панайотова

Megalithic Observatories 
in Bulgaria

E. Panayotova
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„Апостол Таш“ (сърцевидният камък) е мегалитен 
астрономически комплекс. Огромният мегалит се кре-
пи само на три точки, а между тях се оформя ниша, 
в която може да се лежи. През нишата преминават 
слънчевите лъчи на 22 юни – най-дългия ден в годината, 
което го прави своеобразен календар.

Древен слънчев часовник, който е разделял деня на 
шест отрязъка. Мегалитната композиция се състои 
от 6 плоски камъка, разположени северно от Апостол 
Таш, като сянката му пада върху различен камък в 
различните части на деня.

Звездна карта, Плеяди е наименованието на шест броя 
ямки, издълбани в скалата на ритуалната площадка. 
Тяхното разположение напомня много на съзвездието 
Плеяди. 

Chief Dolmen (The Holy Cave-womb) is a religious 
sanctuary of the Thracians with a height of 12 m and 
a length of 9 m. The device resembles the womb and 
symbolizes the female beginning. Its form confirms the 
theories that the sanctuary was used to deify the Great 
Goddess-Mother.

The „Apostle Tash“ (the heart stone) is a megalithic 
astronomical complex. The enormous megalith stands 
only on three points, and a niche is formed between them. 
Sunshine passes through the niche on June 22 – the longest 
day of the year, which makes it a unique calendar.

An ancient sundial that used to divide the day into six 
sections. The megalithic composition consists of 6 flat 
stones located north of the Apostle Tash, with its shadow 
falling on a different stone in different parts of the day.

A star map, Pleiades is the name of six wells carved in the 
rock on the ritual site. Their layout reminds a lot of the 
Pleiades constellation. 

Главен долмен (Свещената пещера-утроба) е религиоз-
но светилище на траките с височина 12 m и дължина 
9 m. Съоръжението наподобява утроба и символизира 
женското начало. Формата му потвърждава теории-
те, че светилището е ползвано за обожествяване на 
Великата Богиня-Майка.
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Планетарните богове 
в Древния изток – 
идея за активно учене 

Planetary Gods in the Ancient 
East – idea of active learning

А. Палангурска 
В. Недкова-Йорданова

A. Palangurska
V. Nedkova-Yordanova



68

Класически период в развитието на астрономията –
изготвяне на компютърна презентация

М. Ангелова

Classical period in the development of astronomy – 
preparation of a computer presentation

M. Angelova

Кой е Галилео Галилей

Какъв е бил той

Астрономическите наблюдения на Галилей

Галилей и скоростта на светлината

Галилео Галилей е италиански физик, астроном, астролог 
и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основополож-
ник на съвременния научен метод. 
Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, 
свързаните с него астрономически наблюдения и публичната 
защита на хелиоцентричната система. 

Преди повече от 400 години животът в Европа бил много по-различен от днес. Няма-
ло фабр ики и индуст рия. Повечето хора се занимавали със земеделие или били занаятчии. 
Малко деца ходели на училище и още по-малко можели да пишат и четат. Книгите били 
рядкост и били много скъпи. Били написани предимно на латински – езикът на учените и на 
църквата. 
Знанията, които получаваме днес в училище, били почти непознати. В такъв свят Галилео 
Галилей се родил на 15 02. 1564 г. в Пиза, Северозападна Италия. Имал две сестри и един 
брат. Бра му – Винченцо Галилей, бил учител по музика. Въпреки че семейството не било 
богато, Галилей бил любознателен и имал частен учител. 

Той е определян като „Баща на съвременната наблюдателна анстрономия, „Баща на съвре-
менната физика“, „Баща на науката“ и „Баща на съвременната наука“.

Галилео Галилей публикува първите си астрономически наблюдения с телескоп през 
март 1610 г. в краткия тракт SIDEREUS NUNCIUS. На 7.01. същата година той от-
крива три от четирите големи спътника на Юпитер – Йо, Европа и Калисто. Четири 
нощи по-късно открива и четвъртия – Ганимед. 
Той забелязва, че спътниците се появяват и изчезват периодично, което обяснява 
с тяхното движение около Юпитер, заключвайки, че те се движат в орбита около 
планетата. Той прави допълнителни наблюдения на спътниците през 1620 г. 

В самото начало на XVII в. Галилей и един негов сътрудник се 
опитват да измерят скоростта на светлината. Те заста-
ват на върховете на отдалечени хълмове, като всеки носи 
фенер с капак. Галилей отваря своя капак, а когато сътруд-
никът види светлина, твой отваря своя. 
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Галилей открива тайната на Млечния път

Галилео Галилей е един от първите европейци, наблюдавали слънчевите петна. Наблю-
денията на Галилей показват също, че Млечният път, смятан преди това за мъглявина, 
представлява множество звезди, струпани толкова гъсто, че приличат на облаци, гледа-
ни от Земята. Той открива и множество други звезди, твърде отдалечени, за да бъдат 
наблюдавани с просто око. През 1612 г. Галилей наблюдава Нептун, но не разбира, че това 
е планета, и не му обръща особено внимание. 

И все пак тя се върти 
Галилей знаел, че възгледите, които той застъпва, ще му до-
несат сериозни неприятности. През 1616 г. църковният съд 
(инквизицията) наредил на Галилей никога да не говори или 
пише в подкрепа на Коперник, като го заплашил със затвор. 
Въпреки това ученият непрекъснато се стремял да ги от-
стоява. 

Слънчеви часовници

Sundials

А. Етимова 

A. Etimova

Самуил и Калоян, 7 б 

Samuil and Kaloyan, 7 b 

Ваня Дончева, 10 в

Vanya Doncheva, 10 v
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Египет – 1500 г. пр. Хр. 

Egypt – 1500 BC

Мексико – 2000 г. пр. Хр.

Mexico – 2000 BC 

Най-старият слънчев часовник в 
Бъл гария край Хасково – 5000г. пр. Хр. 

The oldest sundial in Bulgaria near 
Haskovo – 5000 BC
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