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Abstract: Computer Science is one of the sciences that forms the understanding of the unifi ed nature of in-
forma  on processes in the world around us. Informa  on and communica  on technologies give us some new 
and powerful means of solving problems that are applicable in all scien  fi c disciplines. Due to the fact that the 
methods and the tools of informa  cs and IT have become widely spread in many areas of human ac  vity, the 
tasks solved during informa  cs and IT classes have a clearly defi ned interdisciplinary character. On the other 
hand, changes in the structure of mo  ves in computer science studies over the last few years and the rapidly 
changing technologies both lead to the necessity of searching for diff erent ways and pedagogical strategies to 
increase student mo  va  on. The development of the cogni  ve mo  va  on of the students is infl uenced by vari-
ous factors, including the par  culari  es of the various subjects. In this research, we present an approach for In-
terdisciplinary teaching between computer science, mathema  cs and Informa  on technology.

Keywords: interdisciplinary teaching, cross-curricular teaching computer science. 

Въведение
При изучаване на информатични дисциплини често е необходимо да се изходи от проблемна си-

туация, възникваща извън предметната област на програмирането – в областта на естествените нау-
ки, техниката, икономиката или във всяка друга практическа сфера и формулиране на съответни зада-
чи. След това се поставя за цел да се решат тези задачи чрез средствата на информационното модели-
ране, т.е. да се състави програма и да се проведе експеримент на компютър или да се използват съот-
ветните информационни технологии (ИТ). От друга страна измененията в структурата на мотивите при 
изучаване на информатиката през последните няколко години и бързо променящите се технологии, 
водят до необходимостта от търсене на различни начини и педагогически стратегии за повишаване на 
мотивацията на учениците. На развитието на познавателната мотивация на учениците оказват влияние 
най-различни фактори, в това число и особеностите на различните учебни предмети. Информатиката 
е една от науките, формиращи разбирането за единната природа на информационните процеси в об-
кръжаващия ни свят. Информационните и комуникационни технологии ни дават някои нови и мощни 
средства за решаване на проблеми, които са приложими във всички научни дисциплини. Голяма част 
от знанията, техниките и стратегиите за откриване, формулиране и решаване на проблеми са специ-
фични за областта. Но има редица аспекти от процеса на решаване на една задача, които са общи за 
всички области и може да има трансфер на знания и умения при изучаване на различни сфери. Поради 
факта, че методите и средствата на информатиката и ИТ са получили широко разпространение в мно-
го области на човешката дейност, задачите решавани в часовете по информатика и ИТ, имат ярко изра-
зен междупредметен характер. Естествено, всеки предмет има присъщо само за него учебно съдържа-
ние, но методите, формите и средствата, които се използват в уроците, често принципно не се различа-
ват. Училищният курс по информационни технологии се отличава със силно изразени междупредмет-
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ни връзки, като методите и средствата, базирани на ИТ се разпространяват във всички области на съ-
временния живот и активно се използват в процеса на обучение от другите учебни предмети. За разви-
тието на познавателната мотивация на учениците оказват влияние най-различни фактори, в това число 
и особеностите на различните учебни предмети.

Особености на обучението по информатика и информационни технологии
Фундаменталните изменения в системата на образованието произтичат от разбирането за новите об-

разователни ценности, както и от необходимостта за непрекъснато обучение, базирано на нови техноло-
гии на обучение. В ежедневието човек е изправен пред необходимостта да решава конкретни проблеми. 
В някои случаи тези проблеми са предварително известни и трябва да се търсят начини за тяхното реша-
ване, в други – проблемите първо трябва да се опишат, а след това да се пристъпи към тяхното решава-
не. Образователната система трябва да подпомогне учениците да получат едно разумно ниво на знания 
и умения за широко приложими подходи за решаване и формулиране на проблеми [1].

Поради факта, че методите и средствата на информатиката са получили широко разпространение в 
много области на човешката дейност, задачите решавани в часовете по информатика, имат ярко изразен 
междупредметен характер. Когато се изучават общите принципи на построение на информационни мо-
дели, като примери се разглеждат информационни модели от различни предметни области – математи-
ка, физика, екология, икономика, биология и т.н.

В уроците по информатика източници на информация се явяват не само учителя и учебниците, но и: 
компютъра, програмната среда, справочна информация, ресурси от Интернет и др. В хода на работата с 
компютър, ученикът има възможност оперативно да обменя информация, да получава достъп към голя-
мо количество методически материали. Формиране на знания, умения и компетенции за работа с инфор-
мация, осигуряващи оптимално удовлетворяване на информационните потребности на личността – осъ-
ществяване на търсене на информация, нейната обработка и приложение в различни ситуации, както и 
развитие на алгоритмично мислене са от основните цели на обучението по информатика [2]. 

Друга особеност на урока по информационни технологии е в повишеното емоционално състояние на 
учениците. Високият емоционален фон на уроците по информатика и ИТ е свързан с това, че при инова-
тивни дидактически стратегии на обучение и подходящи методически подходи, учениците след време от-
криват, че управляват „умната машина“. Това придава увереност, създава естествен стремеж за споделя-
не на знания и умения с другите ученици и по естествен начин повишава мотивацията за изследване на 
различни проблеми [3]. 

За разлика от другите учебни предмети, при програмирането ученикът може веднага да забележи ре-
зултата от своя труд, да потърси и поправи своите грешки и по този начин да усети положителната емо-
ция от това, че е направил нещо вярно. 

В урока по информатика има още една особеност, която се заключава в това, че обучението по този 
предмет се осъществява в условията на различно ниво на знания и умения на учащите се. Това е свърза-
но с това, че знанията и уменията за работа с компютъра, учениците придобиват не само в училище, но 
и извън него: у дома, при приятели, на различни курсове. Сложността при преподаване на програмира-
не е, че се налага съществено да се изменят възгледите на учениците за компютъра, за да може те да го 
възприемат не като „играчка“, а като инструмент, имащ много възможности за реализация на собствени-
те им способности, инструмент, който ще им помогне да разкрият и проявят творческите си способности, 
да реализират разнообразни идеи.

В изследванията на редица автори се представят различни възможности за повишаване на ефектив-
ността на обучението по програмиране [4], [2] и информационни технологии [5] на всички нива от про-
цеса на обучение. Разработването и реализацията на учебен процес, насочен към развитие на умения по 
програмиране чрез използване на различни парадигми и методи от съвременните езици за програмира-
не се разглеждат в [6], [7] и др.

Посочените по-горе особености на обучението и измененията в структурата на мотивите при изучава-
не на информатиката и ИТ през последните няколко години водят до необходимостта от търсене на раз-
лични начини и педагогически стратегии за повишаване на мотивацията на учениците.

В този доклад представяме един подход за осъществяване на междупредметна интеграция в обуче-
нието по математика, информатика и информационни технологии като дидактическо средство за активи-
ране на познавателната дейност на учениците и формиране на определени личностни качества.
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Осъществяване на междупредметни връзки между информатика, математика и ИТ
Простите числа се изучават в 5 клас по математика [8], а в обучението по информатика и ИТ могат да 

се представят при изучаване на различни алгоритмични конструкции в различни класове. Като при при-
лагането на простите числа при по-висока степен в обучението е наложително да припомним дефиници-
ите за прости числа. За тези числа, които не са прости, често учениците задават въпрос защо не са сложни, 
а съставни? По нататък провокираме учениците – Как стои въпросът с намирането на прости числа? Не е 
ли удивително, че само едно просто число е четно? А другите четни, защо не са? Тъй като се делят на него 
и следователно не са прости. Следователно можем да изключим половината числа от подозрението, че 
са прости. (Учениците се държат в неведение за мощност на множества). Както изключваме половината, 
защото се делят на 2, не можем ли да изключим и 1/3 защото се делят на 3, после и ¼ защото се делят на 
4, но ... тези вече са задраскани. Т.е. преминаване към следващото незадраскано число и т.н. Всъщност 
показваме решетото на Ератостен – на дъска, което е един алгоритъм за намиране на прости числа. Чрез 
въпроси от вида: Ако ви напиша едно число до 20, ще познаете ли дали то е просто? Повечето ученици ще 
отговорят положително без да се замислят по кой начин, или кой метод го правят. При определяне дали 
едно трицифрено число е просто, вече малцина са тези, които ще отговорят вярно. 

В обучението по информатика често при изучаване на различни видове цикли се предлагат подобни 
задачи, свързани с прости числа. За определяне дали едно число е просто или съставно целта е ученици-
те сами да достигнат до някакъв метод. Когато на тях им е поставен проблема за трицифрено число и ако 
са усвоили деление с остатък, т. е. последователното проверяване дали числото се дели на всички въз-
можни делители се стига до следното решение:

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 int number;
 bool p=true;
 cin>>number;
 for (int i=2; i<number;i++)
 if (number%i==0)p=false;
 if (p) cout<<“Yes“;
 else cout<<“No“;
 return 0;
}
Задължително трябва да се зададат въпросите: Защо цикълът започва от „2“? Защо спира до „number 

– 1“?; Има ли смисъл от всички проверки? Отговорите може, а и трябва да зависят от нивото на усвоява-
не на материала от учениците, от възрастовите особености и т.н. Тук можем да покажем оптимизирането 
на алгоритъма – да прекъснем цикъла при намирането на делител, и да намалим горната граница на въз-
можните делители до . Целта на нашето изследване е да демонстрираме методически подход за 
междупредметна интеграция между математика, информатика и информационни технологии.

Следващата програма, която трябва да съставим, е намиране на всички прости числа по-малки от да-
дено естествено число N, т.е. намиране на всички прости числа в интервала [2,N] или с други думи функ-
цията π(N). За целта са ни нужни знания и умения за вграждане на цикли. Програмата може да изглеж-
да така:

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 bool p;
 int broj=0;
 int N;
 cin >>N;
 for (int number=2;number<=N;number++)
 { p=true;
  for (int i=2; i<number;i++)
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 if (number%i==0)p=false;
  if (p) broj++;}
 cout << broj;
 return 0;
}
Препоръчително е използването на едни и същи имена на променливи в различните програми, кои-

то служат за аналогични операции. Тази програма ще използваме да онагледим функцията π(x), показва-
ща броя на простите числа < x. В последната колона добавяме функцията , която приближава функ-
цията π(x) [9].

В Excel съставяме таблица и след това онагледяваме резултатите с диаграми към нея.
Таблица 1. Представяне на π(x) и x/ln(x) в Excel 

x π(x) x/ln(x) (π(x) – x/ln(x)) / x/ln(x)
2 1 2.88539 -65%

50 15 12.78111 17%
200 46 37.74783 22%
350 70 59.74804 17%
500 95 80.4556 18%
650 118 100.3555 18%
800 139 119.6779 16%
950 161 138.5554 16%

1100 184 157.0741 17%
1250 204 175.2935 16%
1400 222 193.2573 15%
1550 244 210.9989 16%
1700 266 228.5443 16%
1850 283 245.9145 15%
2000 303 263.1266 15%

Колоната π(x) се попълва с резултатите от изпълнението на нашата програма, а последната колона се 
пресмята с вградените функции на Excel. На следващата диаграма се визуализират получените резулта-
ти от Таблица 1.

Фигура 1. Сравнителни резултати за функциите π(x) и x/ln(x) 
Съставяме и графика на функцията, която е относителната разлика между π(x) и , .
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Фигура 2. Относителни разлики между функциите π(x) и x/ln(x) 
Един от коментарите от страна на учениците разбира се е, че относителната разлика между двете 

функции, поне що се отнася до разглежданите интервали, е почти една и съща, като π(x) > . 
С малки промени създаваме и програма, която преброява всички прости числа в даден интервал 

[a,b]:
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
 bool p;
 int a,b,broj=0;
 cin >>a>>b;
 for (int number=a;number<=b;number++)
 {p=true;
 for (int i=2; i<number;i++)
 if (number%i==0)p=false;
 if (p) broj++;}
 cout<<broj;
 return 0;
}
С помощта на програмата ще преброим простите числа в дадени равни по големина интервали и ще 

направим извод за тяхното разпределение. Можем да разделим групата от ученици, която обикновено е 
от средно 12 ученика на шест двойки, на които поставяме за изпълнение следната задача: Да се състави 
следната таблица (Таблица 2), като данните от последната колона са резултата от изпълнението на про-
грамата. Учениците работят по двойки като единият изпълнява програмата, а другият записва в Excel ре-
зултите. След това съставят диаграма (Фигура 3), за да могат да направят извод за разпределението на 
простите числа. 

Таблица 2. Представяне на π(x) и x/ln(x) в Excel

Интервал Резултати от програмата

2 10000 1229

10001 20000 1033

20001 30000 983

30001 40000 958

40001 50000 930

50001 60000 924
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60001 70000 878

70001 80000 902

80001 90000 876

90001 100000 879

Фигура 3. Брой на простите числа в равни интервали от 10000 числа
Следващият извод, който може да се направи, разглеждайки Фигура 2 е, че простите числа се „раз-

реждат“ – т.е. в равни интервали от числа имаме все по-малко прости числа (това заключение естествено 
изниква още при разглеждане на решетото на Ератостен). И естественият въпрос, който изниква при уче-
ниците е дали простите числа не свършват. На този въпрос можем да покажем доказателството на Евклид 
в книгата му „Елементи“, за безкрайността на простите числа. Някои от учениците могат и да стигнат в по-
нататъшните си разсъждения и до въпроса: „А дали съществува минимален интервал, в който сме сигур-
ни, че съществува поне едно просто число?“. Един от възможните отговори е хипотезата на Льожандър: 
„Винаги има едно просто число между два точни квадрата“.

Понятието „просто число“ е вълнувало хората от древна Гърция до наши дни. В днешния „дигитален“ 
свят, то намира голямо приложение в криптирането на информация, както и в много области на науката. 
Поради тази причина е интересно и привлекателно за учениците, а предложеният подход на междупред-
метна интеграция между математика, информатика и ИТ води до задълбочаване на знанията на учени-
ците и повишаване на мотивацията им за обучение.
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