


КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Модулът От строежа на веществото към неговите свойства е част от профилираната 

подготовка на учениците по химия и опазване на околната среда във втория гимназиален етап 

на средното образование. Обучението е насочено към надграждане на знанията, 

усъвършенстване на уменията  и  обогатяване  на  ценностните  отношения,  формирани  в  

задължителната  подготовка.  Съдържателната  същност  на  учебната програма е насочена към 

строежа на веществата и  произтичащите от това закономерности в периодичната система; 

видове химични реакции; приложните аспекти на химичното знание, което е основна 

предпоставка за изграждане на природонаучна грамотност на учениците, необходима за 

бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях технологии.  

 

    

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

• задълбочаване и разширяване на знания, свързани с основни понятия, основни положения и 

приложения на съвременни теории за химичната връзка и строежа на веществата; 

представяне на термодинамични и кинетични характеристики на химичните процеси; 

• задълбочаване и разширяване на знания, свързани със специфични свойства на прости 

вещества и химични съединения (хидриди, оксиди и пероксиди, хидроксиди, киселини и 

соли)  от  гледна  точка  на  съвременните  теории  за  химичната  връзка,  физиологичното  

им  действие  и  тяхното  значение, възможностите за приложение и въздействието им върху 

околната среда;  

• усъвършенстване на умения за: сравняване на неорганичните вещества по състав, строеж и 

свойства; формулиране и доказване на хипотези; разкриване на закономерности, 

формулиране на изводи, обобщения, прогнози и представянето им по различен начин, 

решаване на логически и изчислителни задачи; 

•  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. 

 

 

       СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

•     Работа върху тестове; 

•     Решаване на логически и експериментални задачи; 

• Изготвяне и защита на проекти с презентация; 

• Попълване на работни листи;  

• Извършване на лабораторен и виртуален експеримент 


