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„Иновативно училище за инвестиране в бъдещето чрез Проектно-базирано обучение  със STEM елементи  

в природните науки, математиката и специалната професионална подготовка в направление здравеопазване“ 
 

ПРОЕКТ ЗА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

XI клас ФУЧ 

 
 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Модулът Клетката – елементарна биологична система е част от профилираната подготовка на учениците по 

биология и здравно образование ФУЧ във втория гимназиален етап на средното образование. Обучението е 

насочено към надграждане на знанията, усъвършенстване на уменията и обогатяване на ценностните отношения. 

Съдържателната същност на учебната програма е насочена към изучаване на клетката като основна структурна и 

функционална единица на живата материя, структурирано в следните направления : химичен състав на клетката – 

молекули, йони, неорганични, органични съединения  и надмолекулни комплекси;  основни клетъчни процеси и 

структурите, които ги осигуряват; биотехнологични процеси на равнище микросистема;  методи за изследване на 

клетката. Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, осигуряващи приложението на 

знанията за решаване на познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са 

анализът, синтезът, приложението и оценката в личностен, социален и икономически план. 

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати в модул Клетката – елементарна биологична система 

насочват обучението на учениците към: 

o задълбочаване и разширяване на знанията  за химичния състав, структурата и процесите в клетката, методите 

за нейното изследване и приложението на знанията за клетката за развитие на биологичните, икономическите и 

социалните науки и практики. 
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o усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и 

доказателства; разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки  и методи за изследване на клетката; 

да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с клетъчната организация на материята; 

да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от ключовите 

компетентности в сферата на науката.обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за 

причинно-следствената обусловеност на явленията в природата, за единството между човека и природата, за 

влиянието на науката върху развитието на обществото и чрез повишаване на нагласите и мотивацията за познание 

и отговорно отношение към околната среда. 

Модулът Многоклетъчна организация на биологичните системи е за профилирана подготовка във втори 

гимназиален етап. Учебната програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до многоклетъчния 

организъм като структурна и функционална единица на живата материя (мезосистема), структурирано в 7 

съдържателни центъра: специализация на клетките и функционалното им групиране в тъкани; същност и форми 

на проява на движението в многоклетъчния организъм; регулация и хомеостаза в многоклетъчния организъм; 

наследственост и изменчивост; размножаване, растеж и развитие; поведение; методи за изследване на 

многоклетъчния организъм. 

o задълбочаване и разширяване на знанията  многоклетъчния организъм като структурна и функционална 

единица на живата материя, изследването му като  като самостоятелна жива система, структурата и процесите в 

многоклетъчния организъм и механизмите на регулация на хомеостазата, методите за тяхното изследване и 

приложението. Задълбочаване и обогатяване на знанията за многоклетъчния организъм , като цялостна система за 

развитие на биологичните, икономическите и социалните науки и практики. 

o усъвършенстване на умения за за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и 

доказателства; разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки  и методи за изследване на 

многоклетъчния организъм.  
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o формиране на интерес у учениците към природните науки  (използване на знания за равнищата на 

организация в многоклетъчния организъм на структурна и функционална основа за обосноваване на връзки и 

взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на 

основните характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – 

ограничения и рискове); засилване на тяхната нагласа и убеденост в необходимостта от научното познание; 

оценяване значението на изученото и влиянието му върху здравето на човека; формиране на отговорност за 

опазване на околната среда, на собственото здраве и здравето на другите. умения за здравословен начин на живот. 
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Теми  Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия 

МОДУЛ 1. КЛЕТКАТА – ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА 
 
Тема 1. Атоми, 

молекули и 

надмолекулни 

комплекси 

 

 

 

1.1 Равнища на 

организация в 

микросистемата 

Eлементен състав на 

живата материя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роля на химичните 

елементи в организма 

Радиоактивни изотопи 

и използването им от 

човека 

 

 

Описва в определена последователност структурата ан компонентите 

на ( на молекулно, надмолекулно и органелно равнище)  и 

взаимодействията между тях. 

Разпознава структури на всяко равнище независимо от начина на 

представяне (чрез текст, формула, схема, символ, модел, 

микроскопски снимки) 

Назовава групи хим.елементи,съединения, органели и клетки използва 

правилно специфичната терминология,с която са 

означени компоненти на клетката 

 

Обосновава токсичното действие на тежки метали и радиоактивни 

изотопи върху организмите и изброява начини за тяхното проникване 

в човешкия организъм. 

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме по избрани критерии. 

Аргументира значението на различни химични елементи за 

функционирането на живите системи и за здравето на човека. 

Аргументира единството на материалния свят на атомно равнище и 

илюстрира с примери. 

Проучва фактори, които водят до нарушаване на баланса на химичните 

елементи в клетката и дискутира последствия за здравето на човека. 

 

 

 
 

 

 

биогенни елементи 
макроелементи 

микроелементи 

ултрамикроелементи 
 

 

 
 

 

 

 
 

слаби взаимодействия 
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1.2 Химични 

съединения -

неорганични 

съединения.  

Водата и живите 

системи 

Неорганични  

молекули и йони.  

 

 

 

 

1.3 Химични 

съединения -органични 

съединения. Малки 

органични 

молекули. Енергийна 

функция на малките 

молекули 

 

 

 

1.4 Макромолекули 

Въглехидрати, 

белтъци, ензими и  

нуклеинови киселини 

 

 

 

 

Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) молекулата 

на водата, йони и взаимодействия между йони и молекули. 

Описва и представя схематично видове слаби взаимодействия във 

водни разтвори в живите системи. 

Обосновава взаимовръзката „структура-свойства” на водната 

молекула и илюстрира с примери. 

Дискутира значението на различни йони за нормалното 

функциониране на клетката. 

Аргументира единството на материалния свят на ниво неорганични 

молекули и йони. 

Проучва фактори, които водят до нарушаване на йонния баланс, и 

дискутира последствия за здравето на човека. 

 

Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) 

функционални групи и малки органични молекули в клетката и 

взаимодействия между тях. 

Описва и представя схематично видове взаимодействия между малки 

органични молекули и илюстрира с примери. 

Групира и сравнява малки органични молекули въз основа на избрани 

признаци (свойство да се хидролизират, функционални групи). 

Дискутира и аргументира биологичната роля на малки органични 

молекули за функционирането на живите системи и за здравето на 

човека. 

Дискутира проблеми, свързани с нарушаване на баланса на малки 

органични молекули в човешкия организъм, причинените заболявания 

и тяхната превенция в личностен и социален аспект. 

Проучва информация и представя резултати за значението на малки 

органични молекули (витамини, стероиди, монозахариди, нуклеотиди, 

аминокиселини, мастни киселини) за човешкото здраве. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
стероиди 

восъци 

каротиноиди 
макроергични съединения 

НАД 

ФАД 

 
 

 

 
 

хомобиополимери 

хетеробиополимери 
периодични 

хетерополимери 

денатурация 

ренатурация 
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1.5 Надмолекулни 

комплекси.  

Надмолекулни 

комплекси. 

Протеидни и 

нуклеопротеидни 

комплекси 

Хроматин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неклетъчни форми на 

живот – вирусите. 

Строеж, 

възпроизвеждане. 

природа  и значението 

им за човека 

Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) 

макромолекули в клетката, равнища на организация, денатурация, 

ренатурация, 

хибридизация, механизъм на действие и регулация на ензимната 

активност. Групира и сравнява макромолекули въз основа на 

молекулна маса, брой и вид на мономерите, нативна конформация, 

реактивоспособност, стабилност. 

Конструира твърдения за макромолекули („ако... то…”) въз основа на 

данни за взаимоотношението „структура – свойства – функции” и 

илюстрира с примери. Аргументира биологичната роля на 

макромолекулите за функционирането 

на живите системи и за здравето на човека. 

Проучва фактори, които водят до нарушаване на структурата на 

макромолекули и илюстрира с примери. Определя на структурна и 

функционална основа общо и различно между молекулно и 

надмолекулно равнище. Представя (чрез текст, схема, символ, модел) 

и описва видове надмолекулни комплекси на структурна и/или 

функционална основа. Групира и сравнява надмолекулни комплекси 

въз основа на съставящите ги макромолекули. Описва структурата на 

хроматиновия комплекс и образуването на елементарната 

хроматинова нишка 

 

Групира вируси по различни критерии: структура начини на навлизане 

в клетката, възпроизводство, начини на напускане на клетката. 

Описва хипотези за произхода на вирусите и изяснава значението на 

вирусите в еволюцията на общия генофонд на Земята. 

Характеризира вирусните заболявания и оценява социално 

икономическия ефект.  

Илюстрира с примери използването на вирусите в генното 

инженерство.  

 
белтъчни комплекси 

липопротеинови комплекси 

нуклеопротеинови 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вируси  
ретровируси 

 

 
 

 

 

Тема 2. Клетката – 

структура 

Описва същността на основните постулати на клетъчната теория, 

клетъчното равнище на организация в йерархията на живите системи 

компартменти 
универсални клетъчни 
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и функциониране 

 

 

2.1. Вътреклетъчна 

организация. 

Клетъчна теория 

Прокариотна клетка 

Еукариотна клетка 

Вътреклетъчна 

Организация. 

Клетъчно ядро 

Клетъчен граничен 

апарат – строеж и 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2Обменни процеси на 

границата „клетка-

среда“ и „клетка-

клетка“Мембранен 

транспорт. Осмотично 

поведение на 

еукариотни клетки  

и илюстрира с примери. Аргументира значението на клетъчната теория 

за развитието на биологичната наука. 

Представя (чрез текст, схема, символ, модел) на структурна и/или 

функционална основа структури в клетката. 

Групира и сравнява клетки и клетъчни структури на структурна и/или 

функционална основа. Представя (чрез текст, схема, символ, модел) 

структури в прокариотната клетка. 

Групира и сравнява прокариотни клетки и клетъчни структури в 

прокариотната клетка. 

Описва и аргументира ролята на клетъчни структури в прокариотната 

клетка и връзките между тях за функционирането ѝ. 

Дискутира проблеми, свързани със заболявания, причинени от 

прокариоти.  

Представя (чрез текст, схема, символ, модел) структури в 

еукариотната клетка. 

Групира и сравнява клетъчни структури в еукариотната клетка на 

структурна и на функционална основа. 

Описва и аргументира ролята на клетъчни структури и връзките между 

тях за функционирането на живата система. Аргументира значението 

на клетъчната теория за развитието на биологичната наука. 

Дискутира проблеми, свързани с нарушения на структурата и 

функцията на клетъчни структури и произтичащите от това 

заболявания. 

Проучва и дискутира проблеми, свързани с практическото приложение 

на знанията за структурата в клетката. 

 

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на видове 

мембранен транспорт, възприемане на информация чрез мембранни 

рецептори. 

Сравнява по съществени признаци пасивен и активен транспорт, 

ендоцитоза и екзоцитоза. 

органели 
специализирани клетъчни 

органели 

клетъчен граничен апарат 
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Механизъм на 

провеждане на нервен 

импулс 

Механизъм на 

мускулно съкращение 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Метаболитни 

процеси в клетката. 

Видове обмяна на 

веществата  

 

 

 

 

 

2.4.Генетични процеси 

в клетката. Процеси в 

клетката и структури 

които ги осигуряват. 

 

 

 

Обосновава взаимоотношението „мембранен транспорт – 

осигуряващи го структури“ и илюстрира с примери. 

Описва и аргументира ролята на клетката като отворена система за 

функционирането на живата материя. 

 

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на 

механизъм на протичане на нервен импулс. 

Сравнява по съществени признаци  

потенциал на действие и потенциал на покой. 

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на 

механизъм на съкращение на саркомер. 

Обосновава взаимоотношението „мускулно съкращение – 

осигуряваща го структура“ и илюстрира с примери. 

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за обмяна 

на вещества, енергия и информация на клетката с околната среда. 

 

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание на етапи 

на катаболитни и анаболитни процеси в клетката по единен алгоритъм. 

Сравнява по съществени признаци етапи на катаболитни и анаболитни 

процеси в клетката. 

Обосновава взаимоотношението „метаболитен процес – осигуряваща 

го структура” и илюстрира с примери. 

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за 

клетъчния метаболизъм. 

 

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на 

генетични процеси в клетката по единен алгоритъм. 

Проследява в необходимата последователност пътища за пренасяне на 

генетична информация и етапи на генетични процеси в клетката. 

Описва и илюстрира с примери механизми за регулация в 

информационната програма на клетката.Сравнява по съществени 

признаци етапи на генетични процеси в клетката. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
гликолиза 

ферментация 

 цикъл на Кребс 
фотосинтеза 

бактериална фотосинтеза 

хемосинтеза 

фосфорилиране 
цикъл на Калвин 

електрон-транспортна 

верига 
 

 

зреене на РНК 
централна догма 

матричен принцип 

 

 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

2.5. Жизнен цикъл на 

Клетката 

 

 

 

 

 

Аргументира единството „част – цяло” на генетичните процеси в 

клетката и илюстрира с примери. 

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за 

генетични процеси в клетката. 

 

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание за видове 

делене и етапите им, видове ендоредупликация, делителен апарат на 

клетката по единен алгоритъм. 

Проследява в необходимата последователност етапи от делене на 

клетката, механизми за възникване на видовете ендорепродукция и 

обосновава същността им. 

Определя общо и различно между видове делене на клетката, 

структура на делителния апарат при растителни и животински клетки. 

Обосновава биологичния смисъл на регулаторни механизми в 

жизнения цикъл на клетката и илюстрира с примери. 

Аргументира причинно-следствената връзка между фактори на 

средата и възникване на ракови клетки и необходимостта от 

профилактика като част от здравната култура на човека. 

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за 

клетъчната репродукция.  

 
 

 

 

ендоредупликация 
цитокинеза 

кросинговър 

клетъчна смърт 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Методи за изследване 

на клетката 

Изброява методи за изследване на химичния състав, структурата и 

функцията на клетката. 

Избира подходящи методи за изследване в съответствие с поставена 

цел и представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати 

от наблюдения и експерименти, свързани с клетката. 

Обосновава необходимостта от използване на различни методи за 

целите на биологичната наука и медицинската практика. 

микроскопски методи 
метод на белязаните атоми 

 метод на клетъчните 

култури 

рекомбинантни ДНК 
технологии 

МОДУЛ 2. МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

 
1. Специализация и 

организация на 

клетките в 

Представя (чрез текст и/или схема) връзката между структурни 

равнища на организация в многоклетъчния организъм и илюстрира с 

примери. 

клетъчни контакти 
клетъчна сигнализация 

клетъчно разпознаване 
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многоклетъчния 

организъм 

 

1.1Свързване  на 

клетките в 

многоклетъчните 

организми. Клетъчни 

контакти.  Клетъчна 

сигнализация 

Растителни тъкани. 

Тъкани при животните 

и човека 

Функционално 

групиране на тъканите 

 

 

 

 

Изброява клетъчни контакти и представя (чрез текст и/или схема) 

същността на разпознаването, контактите и сигнализацията между 

клетките на структурна и функционална основа. 

Описва и разпознава (в текст, схема, модел) основни механизми за 

регулация на генната активност, механизми на клетъчната 

специализация и диференциация, видове тъкани и илюстрира с 

примери. 

Групира и сравнява на структурна и функционална основа растителни 

и животински тъкани. 

Сравнява по определени признаци видове клетъчни контакти, 

клетъчна сигнализация и клетъчно разпознаване. 

Обосновава значението на клетъчните контакти, клетъчното 

разпознаване и клетъчната сигнализация за цялостността на 

многоклетъчната организация на структурна и/или функционална 

основа. Аргументира взаимоотношения „част - цяло“ и „структура - 

функция“ иилюстрира с примери от различни равнища на организация 

на многоклетъчния организъм. 

междуклетъчно вещество 
клетъчна диференциация 

 

 

 
 

 

 
 

2. Движение – същност 

и форми на проява в  

многоклетъчния 

организъм 

2.1 Движение при 

растенията 

Движение и опорно – 

двигателна система 

при животните и 

човека 

Физиология на 

мускулите 

 

Описва и сравнява по зададен алгоритъм видове движения (на части от 

организма или преместване на организма в пространството) и 

структурите, които ги осигуряват, и илюстрира с примери. 

Разпознава и означава (в текст, схема или модел) структури, 

осигуряващи движение на многоклетъчни организми в 

пространството. 

Обяснява механизма (чрез текст, схема, модел) на видове движения на 

организмите. 

Аргументира значението на движението за съществуването на 

организмите и илюстрира с примери. 

Дискутира проблеми, свързани с практическо приложение на знания 

за движението на многоклетъчните организми в пространството. 

Определя движението като основно свойство на живата материя. 

Локомоция 
 тропизми 

настии 

хидростатичен скелет 

екзоскелет 
ендоскелет 
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Назовава и описва видове движения на вещества в многоклетъчния 

организъм; видове движения на едноклетъчните и многоклетъчните 

организми в пространството. 

Описва и означава на изображение структури, които осигуряват 

движението на едноклетъчните и многоклетъчните организми в 

пространството. 

2.2. Транспортни 

системи и движение на 

вещества в 

многоклетъчния 

организъм 

Транспортни системи и 

движение на 

веществата в 

растителния организъм 

Транспортни системи и 

движение на 

веществата в 

животинския 

организъм 

Изброява и описва (чрез текст, схема, символ, модел) транспортни 

системи при многоклетъчните организми на структурна и/или 

функционална основа и илюстрира с примери. 

Сравнява по зададен алгоритъм транспортни системи при 

многоклетъчните организми. 

Описва механизми на движение на вещества в многоклетъчния 

организъм и илюстрира с примери. 

Обосновава биологичното значение на движението на вещества в 

многоклетъчния организъм и илюстрира с примери. 

Аргументира ролята на транспортните системи за осъществяването на 

обменните процеси в многоклетъчния организъм. 

 

транспортни системи 

ксилем 
флоем 

кореново налягане 

транспирация 
гутация 

перисталтика 

3. Регулация и 

хомеостаза в 

многоклетъчния 

организъм 

3.1.Хранене , дишане и 

отделяне при 

многоклетъчните 

организми  

Регулаторни процеси 

при растенията. 

Фитохормони 

Описва и представя (чрез текст или схема) обмяна на вещества, 

енергия и информация в многоклетъчния организъм и структурите, 

които ги осигуряват.  

Описва механизъм на действие на хормони и фитохормони в 

многоклетъчни организми и илюстрира с примери. 

Описва, сравнява по зададен алгоритъм и илюстрира с примери видове 

хомеостаза в многоклетъчния организъм. 

Представя и подкрепя с примери реакции на свръхчувствителност към 

различни алергени. 

Проследява (в текст, схема, модел) и описва взаимодействия между 

регулаторни процеси на структурно и функционално равнище. 

 

фитохормони 
регулаторни системи 

принципи на регулация 

имунна защита 
имунен отговор 

алергени 

нервна регулация 
хуморална регулация 

хормонална регулация 
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Хормонална регулация. 

Хуморална регулация 

Физиологични основи 

на зависимостите при 

човека 

Имунни реакции на 

организма. Имунитет 

Заболявания на 

имунната система 

Ваксини 

Обосновава връзката „структура – функция“ при регулаторни системи 

и описва заболявания в организма при нарушението й. 

Аргументира ролята на регулаторните механизми за цялостността на 

многоклетъчния организъм и приспособяването му към условията на 

средата. 

Дискутира физиологични основи на зависимостите при човека и 

оценява опасността от пристрастяване. 

Измерва, изчислява, решава задачи, свързани с параметрите, описващи 

дейността на регулаторни системи в норма и отклонение. 

4. Наследственост и 

изменчивост 

Генетиката като наука  

Закономерности в 

наследствеността 

Взаимодействия на 

гените 

 

Описва етапи в развитието на генетиката и изброява предпоставки за 

създаването на хромозомната теория. Изброява и описва по зададен 

алгоритъм признаци, скачени с пола, и илюстрира с примери. 

Представя (чрез схеми, символи, графики, таблици) видове алелни и 

неалелни взаимодействия между гените. 

Проследява по генотип и фенотип наследствени болести при човека и 

илюстрира с примери. 

Анализира резултати и обобщава закономерности при различни 

видове кръстосване и взаимодействия на гените. 

Решава генетични задачи, като прилага знания за генетични 

закономерности, и представя и интерпретира резултати (чрез символи 

и схеми). 

 

взаимодействие на гените 
кросинговър 

морганид 

хомогаметност 
хетерогаметност 

хемизиготност 

скачени гени 
мутагенни фактори 

генно модифицирани 

организми 

генно модифицирани храни 

4.3. Генетика и здраве 

Нследствени болести 

при човека. 

Постижения на 

съвременната генетика 

Нобелови лауреати по 

химия, физика и 

биология 

Изброява и описва по зададен алгоритъм наследствени аномалии при 

човека. 

Оценява необходимостта от дородова диагностика за прогнозиране и 

профилактика на наследствени аномалии и илюстрира с примери. 

Описва концепцията за генна терапия на наследствени аномалии и 

подкрепя с примери приложението й в практиката. 

Дискутира клонирането на човешки тъкани, органи и организми и 

привежда аргументи „за“ и „против“. 

Дискутира проблеми в личностен и социален аспект, свързани с 

практическо приложение на научните знания за генетика на човека. 

човешки геном 

синдром 
молекулни болести 

хромозомни болести 

дородова диагностика 
генна терапия 

клониране 

ДНК – ваксини 
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Оценява необходимостта от дородова диагностика за прогнозиране и 

профилактика на наследствени аномалии и ефекта от приложение на 

генната терапия при лечението им. 

Описва постиженията на съвременната генетика и новостите в 

световните научни открития. 

Препоръчително разпределение на часовете: Брой часове за изучаване в XIклас  72 часа 

 

За нови знания до 43 часа ~ 60% 

За преговор и обобщение до 5 часа ~ 7% 

За практически дейности (лабораторни упражнения, практикуми, 

дискусии, семинари, учебни екскурзии, работа по проекти и др.) 

не по-малко от 18 часа ~ 25% 

За контрол и оценка до 6 часа ~ 8% 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани 

резултати и дейности. Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за 

оценяване на постиженията му. 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка 

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40% 

Оценки от контролни работи 30% 

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, 

работа по проекти и др.) 

30% 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ 

ВРЪЗКИ 

 

 ключови компетентности по природни науки − използване на знания за структурата и процесите едноклетъчния и многоклетъчния 

организъм и за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата и прогнозиране на възможни техни приложения в практиката,  

за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното търсене и 

осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове;  

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт - използване на здравни познания за превенция 

на генетични увреждания и заболявания, взимане на решения, свързани с личното и общественото здраве, оценяване на рисковете за 

здравето в конкретна ситуация; подкрепяне на дейности, насочени към опазване на личното здраве и на околната среда; осъзнаване на 

личната отговорност за опазване на собственото здраве и природната среда; 

 математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – познаване и 

осмисляне на основни понятия и закономерности; записване с химични формули и образуване на наименования на 

неорганични и органични вещества; съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики, диаграми и представяне на 

закономерности в графичен вид; наблюдаване, сравняване, разпознаване, разграничаване, моделиране, прогнозиране, 

групиране, класифициране на организмите; планиране и извършване на биологични експерименти за изследване при 

спазване на правила за безопасна работа;  

 умения за учене – усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и упражняване на 

самоконтрол  при изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно проучване и анализиране на информация от различни 

източници; установяване на причинно-следствени връзки; обсъждане на съвместна дейност при работа в групи и 

аргументиране на мнение; планиране на изследователска дейност и конструиране на апаратури за извършване на 

експерименти и др.  

 компетентности в областта на българския език – развиване на техниката на четене и писмената  култура  на  учениците;  

обогатяване на езиковата им култура чрез използване на специфичната биологична терминология; развиване на умения за 

работа с различни видове текст (научен, научнопопулярен) и различаването им, за извличане на съществена информация от 

учебника, научнопопулярна литература и други източници, за работа с речник на чуждите думи в българския  език  и  

терминологичен речник; създаване на текст в устна или писмена форма – описание, съобщение, есе, доклад, разширен план, 
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протокол с резултати    и изводи от експериментална дейност и др. при спазване на правоговорните и правописните правила; 

усъвършенстване на  уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на мнение, и др. 

 дигитална компетентност – търсене, извличане, обработване и представяне на информацията; изготвяне на презентация по 

конкретна тема; използване и създаване на компютърни модели,  анимации  и  симулации на химични реакции; използване 

на мултимедия за представяне на резултати от изпълнението на конкретна изследователска задача и др. 

 умения за общуване на чужди езици – извличане на информация за вещества и процеси от различни източници на изучаван 

от учениците чужд език. Ползване литература на чужди езици и материали от Интернет по проблематика, свързана с 

изучаваното учебно съдържание 

 инициативност и предприемчивост – организиране и управление на познавателна дейност, планиране на експериментална и 

проектна дейност;  

 социални и граждански компетентности – общуване и партньорски взаимоотношения при работа в екип за разработване  на 

проекти, представяне на продукти от дейности пред аудитория, аргументиране на мнение във връзка с проблемите на опазване 

на околната среда, на собственото здраве и здравето на околните; проявяване на толерантно отношение и приемане на 

различни гледни точки при дискусии, критично и съзидателно мислене при вземане на решения. 

 културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – изработване на модели, макети и постери; проучване и 

представяне по подходящ начин на развитието на биологичната наука, постижения на известни учени и някои  по-важни  

технологични процеси; изготвяне на есе по конкретна тема и изразяване на позиции по различни проблеми; представяне на 

самостоятелни проучвания и проекти. 

 

За постигането на ключовите компетентности е необходимо да се осъществяват и интензивни междупредметни връзки с  

 другите учебни предмети: 

 Български език и литература – създаване на текст в устна или писмена форма при представяне на информация, изводи от 

експерименти, представяне и аргументиране на мнение; 

 Математика – извършване на математически изчисления; процент, работа с таблици, графики,  диаграми;  построяване  на  

графики на линейни и на квадратни функции и използването им за изводи и заключения; 

 Информационни технологии – търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език в  интернет;  използване 

на  уеб базиран електронен речник за превод на текст; дейности при разработване на проект; избор на необходимите 
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технологични средства за реализация на проект и участие в екипно му представяне с използването им по подходящ начин; 

разработване и представяне на презентация при спазване на правила; комбиниране на повече от една технологии при 

разработване на убедителна презентация; интерпретиране на данни от таблици, графики и диаграми; 

 География и икономика – природни ресурси; алтернативни източници на енергия, суровинно-енергиен и екологичен 

проблем; глобално затопляне; характеризиране на отраслите металургия (черна и цветна металургия), машиностроене и 

химическата промишленост (производство на органични и неорганични продукти);  

 Химия и опазване на околната среда -  прилагане на химични знания при изучаване химичния състав на клетката, при  

характеризиране на различни жизнени среди и жизнени процеси и свойства, 

 Етика и право – осъзнаване връзката между генетичен експеримент и етични норми, при групова работа. Прилагане  знания 

за етични норми като база за оценка на социални и личностни проблеми 

Физика и астрономия – използване на физични величини и понятия;  

 История и  цивилизация: Прилагат знания за развитието на обществото при изясняване на научни открития 

 Изобразително изкуство – за избор и използване на различни материали при моделиране на обекти и процеси и при 

изработване на модели, макети, постери. 
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МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

 С цел подобряване на ефективността на учебния процес се търсят промени и иновативни елементи в методиката на 

преподаване, както и начини за повишаване на мотивацията на учащите. 

 В сравнение с традиционните форми - обяснение, беседа, лекция, диалог, наблюдение, анализ, синтез, упражнение, 

демонстрация – реална или виртуална /явления, опити, събития, процеси и др/, иновативните форми и методи в процеса на 

обучение имат за цел да формират и развиват познавателните способности на учениците. Други методи, които използваме са 

работа по проекти, изработване на курсови работи, мозъчна атака, обмяна на опит, ролеви игри, изготвяне на презентации, 

работа в групи, възлагане на индивидуални задачи, участие в дискусии и разрешаване на проблеми. Иновативните подходи и 

методи превръщат ученика в активен участник в учебния процес и го поставят в центъра на образователното взаимодействие. 

Нашата работа е насочена към използването на различни интерактивни форми и методи в процеса на обучение, както и към 

разработването на методически модели за работа в учебния час. 

 Прилагането на ИКТ в учебния процес е съвременен подход за предоставяне на разнообразни елементи на учебната среда 

и по този начин за създаване на подходящи условия за реализиране на почти всички стилове на учене. 

Ние ще използваме всевъзможни аудиовизуални средства – мултимедия, интерактивна дъска, компютърни модели на реални 

обекти, интернет-базирани ИКТ системи, подходящ софтуер за предоставяне на учебни материали, изработени според 

съвременните педагогически теории. Учениците ще работят в групи, за да завършат задачите си колективно за да постигнат 

учебната цел. Ролята на учителя се променя и от източник на информация става помощник при обучението. 

 Кооперативни методи на обучение са еднакво ефикасни за всички степени на способност и за всички етнически групи; 

увеличава самочувствието и самооценката; създават се положителни връзки, приятелства, взаимодействия, което спомага за 

преодоляване на етнически, физически и ментални бариери; подобряват образователните успехи на учащите; повишава се 

нивото на разсъжденията; генериране на нови идеи и нови решения; осъществява се по-голям трансфер на знания. 

Дефинирани са пет основни елемента за успешното включване на този подход: положителна взаимозависимост, 

взаимодействие лице в лице, индивидуална отговорност, социални умения и лични и познавателни умения. 
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