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abstract: A particularly important aspect of learning physics is using models of physical objects, processes 
and phenomena. Modeling is an important component of learning and cognitive activity. This determines its im-
portance for the formation and development of students’ knowledge and skills.

The Physics Education Technology (PhET) project creates useful simulations for teaching and learning phys-
ics and makes them freely available on the PhET web site: http://phet.colorado.edu The simulations are inter-
active, animated and visual. 

Some ideas for their using in physics education are presented. They can be used in various of ways, includ-
ing demonstration experiment as part of lecture, student group work or individual worksheets, homework as-
signments or labs .

The possibility for using simulations in remote education is considered. Students are given interactive as-
signments. They include interactive problems in the form of computer simulation and questions related to it. 
The students work with data which they analyze and present tabular and graphically . This approach suggest ac-
tivities based on enquiry. In result their motivation and interest in physics increases.
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увод
моделирането е важен компонент на учебно-познавателната дейност в обучението. пламен Радев 

определя метода моделиране като форма на взаимодействие между учител и ученик, при която се из-
ползват заместители на оригинали или структури, които изобразяват и пресъздават техни определени 
елементи, свойства и отношения с относително тъждествени релации и аналогии при спазване на крите-
рии за подобие [1]. 

едно от най-перспективните направления в обучението по природни науки е прилагането на компю-
търни технологии при преподаването им. това от своя страна предполага разработване и използване на 
компютърни модели на физични, астрономични и други природни явления. компютърните модели в обу-
чението по физика в последните години стават обект на изследване в много страни. т. а. кошкарова пред-
ставя компютърните програми по физика в тяхното многообразие: компютърни демонстрации, виртуал-
ни лаборатории, обучаващи игри, източници на допълнителна информация и др. [2]. г. г. никифоров е 
разглежда „компютърния експеримент“ в курса по физика в средното училище [3]. авторите С. и. Серге-
ев, Л. а. исаченкова и др. описват възможности за използване на компютърни модели при изучаване на 
равноускорително движение [4]. 

образователните симулации са интерактивни компютърни модели. динамичното свързване на обек-
тите е най-важното им качество. те имат многопластова структура, което предполага задълбочено разби-
ране и осмисляне на обектите и явленията от учащите. това от своя страна улеснява прилагането им в по-
добни ситуации от реалния живот. 

мащабният образователен проект The Physics Education Technology Project (2003 − 2005) се осъщест-
вява от учени в областта на обучението по физика в университета в колорадо (СаЩ). Целта на проекта 
е създаване на съвременни интерактивни компютърни модели, разработени на основата на Java и Flash 
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технологии. първоначално той е технология на обучението по физика, но постепенно обхваща и други 
природонаучни дисциплини като химия, биология, география и математика. Включва над 150 интерак-
тивни симулации. Целите на проекта за учителите са: създаване на класна стая, ориентирана към учени-
ка; създаване на ефективна интерактивна учебна среда; възможност за адаптиране на дейности за раз-
лични цели на обучението и различни образователни нива; реализиране на обратна връзка. Целите на 
проекта за учениците са: постигане на ефективно обучение чрез разбиране на смисъла на визуалните 
модели, откриване на причинно-следствени връзки, свързване на симулациите с реалния живот. прила-
га се изследователски подход в учебния процес. Вследствие учениците възприемат науката като достъп-
на, приятна и разбираема.

авторите Wieman и Perkins отбелязват, че задълбочено разработената симулация се оказва педагоги-
чески по-ефективна от настоящото оборудване. те извеждат основните принципи за проектиране на ком-
пютърни модели: (1) управлението на модела трябва да бъде интуитивно разбрано, (2) графичният ин-
терфейс трябва да удовлетворява условието „кликни“ и „премести“; (3) учениците имат възможност да 
управляват всяка физична конфигурация [5]. 

PhET симулациите са организирани в следните категории: движение, работа, енергия и мощност, звук 
и вълни, топлинни явления, електричество и електрически вериги, светлина и радиация, квантова физи-
ка. представят се физични обекти и явления, които по друг начин не могат да се наблюдават като атом, 
електрон, фотон, електрично поле, магнитно поле и др. когато е възможно, те свързват учебния предмет 
физика с практиката, бита и ежедневието. имат интуитивен интерфейс. В тази връзка са достъпни и лес-
ни за прилагане в обучението по физика. използваните модели са анимирани и много добре онагледни. 
В рамките на една симулация се виждат изображения, графики, могат да се реализират количествени из-
мервания. За тази цел се използват измервателни инструменти: линия, хронометър, волтметър, ампер-
метър, термометър.

интерактивните симулации изпълняват важни дидактически функции в обучението по физика. те мо-
гат да се използват при формиране на нови знания за физични величини и физични закономерности. поз-
воляват да се фокусира вниманието на учениците върху най-важните характеристики на разглеждани-
те обекти и явления. Симулациите са особено полезни при разкриване на причинно-следствени връзки 
между физичните величини. те дават възможност за надграждане на знанията на учениците, провокират 
мисловната им дейност. В този смисъл те насърчават продуктивни съвместни дейности.

прилагане на интерактивни PheT симулации в обучението по физика
дидактическата структура на интерактивия урок по физика включва следните етапи: мотивация, це-

леполагане, формиране на нови знания, интерактивни упражнения, рефлексия, оценяване, поставяне на 
домашна работа. необходимо е целта на урока да бъде ясно и операционално определена от учителя. 
той трябва да информира учениците за етапите на постигане на целта. интерактивните упражнения са ос-
новани на принципа на активност на обучаемите, взаимодействие между тях, групова работа и обратна 
връзка. Симулациите са основното дидактическо средство за реализиране на интерактивните упражне-
ния. те могат да се използват като илюстрации и като демонстрации на важни физични величини, физич-
ни закономерности и физични явления.

Фигура 1. Симулация за изследване на механично движение



201

Методика на обучението

ефективен начин за използването им в учебния процес по физика е учениците да запишат своите 
прогнози. това е свързано с проблемния подход в обучението. Създава се проблемна ситуация и учени-
ците търсят начин за разрешаването й. например симулацията „движещият се човек“ е подходяща при 
изучаване на механичното движение (Фиг. 1). учениците предсказват графичното представяне на физич-
ните величини скорост, ускорение, преместване за конкретно движение. След това тестват своите прог-
нози чрез симулацията. графичното представяне е много нагледно и информативно и предполага задъл-
боченото разбиране и осмисляне на тези величини.

при формиране на знания за физичната величина плътност симулациите разкриват физическия сми-
съл на величината като свойството на телата с еднакви обеми да имат различни маси (Фиг. 2). ученици-
те осмислят, че тази величина зависи от вида на веществото. учителят може да раздаде работни листове 
с кратка дейност, фокусирана върху симулацията. учениците задават въпроси и се води дискусия в целия 
клас. така се ангажират и другите ученици в разсъждения.

Фигура 2. Симулация за изследване на величината плътност

при изучаване на енергията в нейните разновидности кинетична енергия, потенциална енергия и 
пълна механична енергия може да се използва симулацията, представена на Фиг. 3. учениците могат да 
бъдат запитани как ще изглеждат графиките на кинетичната енергия, потенциалната енергия и пълната 
енергия за конкретното движение.

Фигура 3. Симулация за графично представяне на кинетична, 
потенциална и пълна механична енергия

Фигура 4. Симулация за изследване на явлението фотоефект.

при изучаване на явлението „фотоефект“ може да се използва симулацията на Фиг. 4. тя възпроиз-
вежда класическия експеримент за фотоефекта и предоставя на учащите възможности за изследване на 
явлението чрез промяна на дължината на вълната, на интензитета на светлината, на вида на метала, об-
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лъчван със светлина. на тази основа се предлага и графично представяне на основните закономернос-
ти на фотоефекта: зависимост на фото-тока от приложеното напрежение, фото-токът като функция на ин-
тензитета на светлината и максималната кинетична енергия на фото-електроните като функция на често-
тата. Реализира се много добра нагледност на явлението „фотоефект“. графичното представяне предпо-
лага по-задълбочено разбиране на закономерностите на фотоефекта и на физичните величини, свърза-
ни с тях.

PhET симулациите позволяват на учениците да реализират свои идеи за физични обекти и физични 
явления чрез изследване при провеждане на лабораторни работи. при изучаване на пружинно махало 
може да се изследва зависимостта на еластичната сила от отклонението на пружината от равновесното 
положение с помощта на симулацията на Фиг. 5. има възможност също и за промяна на параметъра кое-
фициент на еластичност на пружината.

Фигура 5. Симулация за изследване на еластичната сила.

Симулацията „Свързване на електрически вериги“ дава възможност на учащите да свързват различни еле-
менти в електрически вериги – източници на напрежение, консуматори, амперметри, волтметри (Фиг. 6).

Фигура 6. Симулация за електрическа верига с постоянен ток
тя осигурява анимация на движението на електроните и регулиране на съпротивлението на консу-

маторите и на напрежението на източниците. при промяна на съпротивлението и на напрежението, уче-
ниците наблюдават ефекта на тези промени върху движението на електроните и яркостта на светене на 
лампата. по такъв начин разбират и осмислят причинно-следствената връзка приложено напрежение-
протичане на електричен ток и важните зависимости между величините от закона на ом.

Разработена е и симулация за конструиране на променливотокова верига (Фиг. 7). тя предполага ра-
бота с резистор, кондензатор и бобина, консуматор (лампа), източник на променливо напрежение, ам-
перметър, волтметър. Работата с нея предполага нагледно представяне и задълбочено разбиране на ос-
новните закономерности при протичане на променлив ток.

интерактивните симулации дават възможност за ръководено запитване към учениците без присъст-
вие на учителя. Затова те могат да се прилагат и за домашна работа с цел проучване на тема или затвър-
дяване на знания от изучена тема. учениците могат да си пуснат симулацията на собствения компютър и 
по този начин да разширят познанията си, свързани с експериментите, проведени в клас.
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Фигура 7. Симулация за електрическа верига с променлив ток

PhET симулациите могат да се използват успешно и при дистанционно обучение по физика. то включ-
ва интерактивни задания и въпроси към тях. В основата на изпълнението на заданието е работата на уча-
щите със симулацията. по този начин те се включват в активна познавателна дейност. например, при из-
следване на последователно, успоредно и смесено свързване на консуматори, те работят със съответна-
та симулация (Фиг. 8).

Фигура 8. Последователно, успоредно и смесено свързване на консуматори.

учениците могат да правят измервания директно в симулацията. те изследват как се променят основ-
ните величини – електричен ток, електрично напрежение и електрично съпротивление при различните 
видове свързване. на тази основа те формулират основните зависимости при тях. След това анализират, 
обобщават резултатите и правят съответните изводи.

заключение
PhET симулациите са мощни визуални средства, допълващи традиционните демонстрации в класна-

та стая. В този смисъл те са много важен и полезен дидактически материал. могат да се използват при 
всички видове уроци по физика. при прилагането им учениците се включват в активна познавателна дей-
ност. те изследват причинно-следствени връзки между физични величини както качествено, така и коли-
чествено. това предполага формиране на качествени знания по физика и развитие на основни интелекту-
ални мисловни операции- анализ, синтез, конкретизация, обобщение и др. у учениците се формират мо-
делни представи за физическата картина на света.

Симулациите могат да се включат като част от презентации и да се проектират на голям екран чрез 
мултимедиен проектор или на интерактивна дъска. Възможността за съчетаването им с новите техноло-
гии ги прави още по-атрактивни. по такъв начин те съдействат за повишаване на интереса на учениците 
към учебния предмет физика и засилват мотивацията им за учене.
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