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Голяма част от колегията ни е свикнала с представата за Олимпиадата
по физика като архетип на ученическите състезания. Има обаче и други
интересни състезания, които развиват още повече ценни умения, върху които, уви, не се работи в нашата образователна система. Тука ще
стане дума за Турнира на младите физици, който присъства в календара
на МОН вече повече от 15 години, но все още не е достатъчно популярен. Неговата концепция е напълно противоположна на Олимпиадната, практически във всичките си елементи. Нашият национален турнир
представлява местно издание на Международния турнир на младите физици (IYPT), провежда се върху задачите за Международния турнир и с
максимално близък регламент.
Най-характерното за Турнира е съчетаването на два нетипични за образователната ни система елемента:
• изследователските задачи – задачи с отворен край, за които по
принцип не съществува понятие за „правилен отговор“ и
• дискусионният формат, в който протича състезанието.
Заслужава да се отбележат, обаче, и другите му специфични черти:
• ударението е върху количествения подход към проблема;
• съществено е да се достигане до аргументирани изводи, получени
в резултат на проведените от учениците експерименти;
• състезанието е отборно, а не индивидуално;
• отборите работят в продължение на месеци.
По време на работата си те могат да търсят и да ползват всякакви научни
статии, учебници и монографии; могат да ползват научна апаратура от
университети, институти, специализирани лаборатории; могат да търсят и да получават консултации от експерти.
Те ще бъдат оценявани, обаче, според достигнато разбиране на проблема и техния собствен принос към представеното решение.
ISSN 1314–8478 c 2020 Heron Press Ltd.
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МАЛКО ИСТОРИЯ
Замисълът за Турнира възниква в специфичната интелектуална атмосфера на Московските ученически школи, водени от учени от Академията и университетите. Основателят му, Евгений Юносов, продължава да
е активен и присъства като почетен гост на Международните турнири.
Нещо повече, през 2013 г. той основа аналогичен Турнир за ученици до
16 години със задачи от всички естествени науки – International Young
Naturalists’ Tournament (IYNT).
Започнал като местно състезание, Турнирът бива отворен за международно участие (за страни от социалистическия лагер) през 1988 г. За
наша гордост, България се класира на първо място в първите два международни турнира през 1988 и 1989 г.1 , но след това започва дълга пауза
в участието ни, продължила чак до 2000 г.
Турнирът отдавна е надраснал младенческата си възраст и е уважавана международна организация с юридическо седалище при Европейското физическо дружество (EPS) в Милюз, Франция. През 2013 г. той бе
отличен с медала на Международния съюз за чиста и приложна физика
(IUPAP) за „изключителен принос към образованието по физика на международно ниво“. В Международните турнири напоследък участват 35–
40 страни, като дълго време Южна Корея беше „дежурният“ победител,
а сега Сингапур е в тази позиция.
Генезисът на Турнира е свързан с желанието учениците да се потопят
в атмосферата на реалните научните изследвания, доколкото това е възможно на тяхната възраст. Подходът е „отгоре-надолу“ т.е. адаптиране
на научната работа към учениците, а не плавно надграждане на учебния
процес и без стриктно обвързване с учебно съдържание и учебни планове.
По тази причина Турнирът не представлява реализация на някаква
конкретна дидактическа концепция. Възникнал много преди да започне
да се говори за модни понятия като напр. IBSE (обучение по природни
науки, базирано върху изследователски методи) и „умения за XXI век“,
той дава пример за това, как тези концепции могат да оперират в средното образование. Заслужава да се отбележи, че въпреки сегашната вълна на интерес към IBSE единственото голямо международно състезание,
1
Първият турнир с международно участие се провежда в Москва през 1988 г. Българският отбор, воден от покойния Людмил Василев, е съставен от ученици от Националната гимназия по природни науки. За наша гордост той печели първо място сред отборите,
които не са от СССР. Този успех се затвърждава и на следващия турнир (1989 г.), когато отново българският отбор (ръководител Людмил Василев, състав: Стефан Пиперов,
Ивайло Величков, Румен Бачев, Чавдар Чавдаров и Николай Николов) е на първо място пред отбора на ФРГ. Любопитен факт е, че придружаващият наблюдател на отбора е
бъдещият министър-председател на Република България Жан Виденов. – бел. ред.
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Фиг. 1. Българските участници на турнира в Екатеринбург, юли 2016 г.
Отляво надясно: Никола Каравасилев, Иван Димитров (ОМГ „Акад. К. Попов“
Пловдив), Калина Стоименова – капитан (СМГ), Димитър Томов (МГ „Баба Тонка“ Русе), Симеон Стефанов (МГ „Баба Тонка“ Русе), Александър Иванов (СМГ),
Олег Йорданов, Асен Кюлджиев.

оценяващо уменията за решаване на изследователски задачи, е именно
Турнира на младите физици (заедно с неговите производни като IYNT).
Още по-впечатляваща е връзката с концептуалната отправна система на PISA, стояща зад нейните изследвания. Сама по себе си PISA не
е обвързана с конкретна дидактическа теория, но е показателно, как са
дефинирани основните компетентности в областта на природните науки:
• научно обясняване на природни и технологически процеси и явления;
• научно тълкуване на данни и аргументи (вкл. и достигане до научни
изводи);
• планиране и оценяване на научно изследване (вкл. и умение за научно
подхождане към спорни въпроси).
Човек наистина може да се запита, дали пък PISA не e била повлияна от
концепцията и практиката на Турнира ...
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I. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЗАДАЧИ
От концептуална гледна точка най-голямото интелектуално предизвикателство пред участници и ръководители е изследователският характер
на задачите, върху които трябва да се работи. (Всъщност, по-редно би
било да се говори за изследователски теми, но по силата на инерцията
продължава да се използва понятието задача.)
Понятието изследователска задача не е много популярно и в случая
ние ще го разбираме като изследване с отворен край, при което целта
е достигането до изводи за изследваното явление и което задължително
включва експериментална част. За да стане по-ясен смисъла на това определение, ще изброим няколко дейности, които не го удовлетворяват:
измерването на величина, само по себе си; лабораторно упражнение с
подробна инструкция за действия стъпка по стъпка с цел добиване на
умения за работа с апаратура; използване на готова опитна постановка
и постъпкова инструкция с цел проверка на физичен закон и т.н. Голяма
част от научните изследвания в областта на природните науки представляват решаване на изследователски задачи, но чисто теоретичните
разработки излизат от рамките на тази класификация, предназначена
за употреба в областта на образованието.
През втората половина на ХХ век има и други експерименти за прилагане на изследователски задачи за целите на образованието. На Запад например се цитира въвеждането на такива задачи в програмата за
началните лабораторни курсове за студенти през 60-те и 70-те години.
Това се свързва най-често с името на проф. Джон Кинг от MIT и използваното понятие е Project Lab [1]. Имаме пример за използването им и у
нас в извънкласната работа [2].
Изследователските задачи може да не са популярни като методическо понятие, но това не означава, че те не са били около нас. Много колеги
са получили вдъхновение от уникалната книга Летящият цирк на физиката [3], а телевизионните епизоди на Mythbusters по Discovery Channel
ни представят много добре режисиран процес на решаване на изследователски задачи и достигане до крайното заключение. С удоволствие бих
посочил и учебникът [4], където, благодарение на проф. Драгия Иванов,
като домашни опити присъстват темите на поне пет задачи, давани на
Турнира по-късно.
Задачите от Турнира
По правило тези задачи сблъскват учениците с лесно възпроизводими
явления (дори и в домашни условия), при които се наблюдава неочаква48
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но поведение и се провокира тяхното изследователско чувство. Напълно
съзнателно задачите са формулирани по твърде общ начин, без педантични уточнявания на условията и много често те приключват с фразата
„изследвайте явлението”. Това дава възможност условията да се интерпретират по най-различни начини и всеки да си избере собствена посока
на изследванията. Крайната оценка няма да е според това дали участникът е избрал правилния „прочит“ на условието, а според това, колко
далеч е отишъл по избрания от него път, какви са оригиналните елементи в решението и до какви изводи е достигнал. От участниците се очаква
да покажат количествен (а не разказвателен) подход към всеки аспект на
проблема и достигането да аргументирани изводи. Повечето от задачите предполагат даване на някакво теоретично обяснение (математичен
модел) и провеждане на сравнение между теорията и експерименталните резултати.
Огромната част от задачите, които трябва да решават нашите ученици в училище, са упражнения за заместване в някаква формула от урока
или прилагане на елементарни модели и така те свикват да се изправят
само пред изкуствено опростени проблеми. От своя страна, задачите от
Турнира предполагат излизане от границите на приложимост на популярните модели на разглежданите явления. Изключително рядко могат
да се намерят задачи, където е несъмнено ясно, какъв теоретичен модел
може да опише по изчерпателен начин явлението.
Тъй като целта на Турнира не е да се оценяват усвоените до момента
знания, а по-скоро умението да се добива ново знание, то тематиката на
задачите не е ограничена от обхвата на учебните програми в странитеучастнички. Не е необичайно да има задачи, където присъстват напр.
нелинейни колебания, хаотична динамика, хидродинамични нестабилности и т.н. Такива задачи са по-интригуващи, но и поставят допълнителното предизвикателство пред участниците, не само да достигнат някакво ниво на осъзнаване на по-сложната материя, но и да успеят да я
представят по разбираем за цялата аудитория начин.

Един пример за различните подходи към една и съща задача
Красотата на Турнира е в това, че различните отбори могат да тръгнат
по най-различни пътища в изследванията си върху една и съща задача.
Няма правилни или неправилни пътища (доколкото се остава в рамките
на много общата формулировка на проблема) – отборите ще бъдат оценявани според това, колко далеч са стигнали по избрания от тях път и до
какви изводи са стигнали.
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За да илюстрираме разнообразието от подходи ще припомним задачата „Дебела леща“ от 2015 г.:
Бутилка, пълна с течност, може да действа като леща. Твърди се, че
такава бутилка може да е опасна, ако стои върху маса в слънчев ден.
Може ли с такава „леща“ да се повреди повърхността?
По-долу ще представим един спор (частично автентичен, частично
измислен) за посоката, в която трябва да тръгне изследването при тази
задача.
Състезателят, готвещ се за Международната олимпиада по физика :
„Ама това е задачата за фокусното разстояние на сферична леща
от сборника, който решавах наскоро. В случая на вода, то беше точно равно на два пъти радиуса на сферата.“
Търсещият изводите :
„А всъщност, кога опасността ще е по-голяма – при по-голямо или
по-малко фокусно разстояние?“
Усложняващият всяка тема :
„За какво фокусно разстояние ми говорите? Та това е една фикция!
Само лъчите, които са съвсем близо до централната ос ще се концентрират там. Другите лъчи ще се фокусират в точки, които са поблизо до бутилката. В най-добрия случай можем да говорим за различни фокусни разстояния за лъчи с различно отстояние от оста. А
освен това, лъчите, които са близо до централната ос, ще се поглъщат най-силно и следователно са най-малко интересните в случая.“
Ентусиазираният от теорията на катастрофите :
„Вие хубаво говорите за фокусиране на лъчи, но само не си мислете,
че ще виждате ярко петно зад бутилката. Ще виждате каустика
със сложна форма, но никой не пише за това явление в школските
учебници.“
Компютърджията :
„Хайде спрете да спорите. Няма проблем да напиша една програмка,
която да ми направи raytracing (проследяване хода на лъчите). Като
ѝ задам формата на бутилката и коефициентите на пречупване, тя
ще ми даде всичко.“
Усложняващият всяка тема :
„И отражението от стените на бутилката трябва да се отчете, и
отражението!“
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Експериментаторът, стоящ наблизо :
„Докато ти напишеш програмата и я тестваш дали тя дава верни
резултати, аз ще закрепя едно джобно лазерче на статива и като
го премествам и накланям ще получа много по-бързо реалния ход на
лъчите“.
Астрономът :
„Абе, хора, това е задача за Слънчевата константа. Тя е определена отдавна и е добре известна както над атмосферата, така и на
морското равнище.“
Осмокласникът :
„Ами тогава да се вдигнем по-нагоре за да избегнем поглъщането в
атмосферата, например под Еверест.“
Деветокласникът :
„Там пък е много студено. Заради ниската околна температура може да загубим всичко, което печелим с качването по-нависоко.“
Термодинамикът :
„И това ни напомня, че по съществото си това е термодинамична
задача. Имаме да решим диференциалното уравнение на топлопроводността, като вземем предвид радиационните топлинни загуби,
както и тези поради конвекцията. Само така ще можем да намерим
оптималните параметри за достигане до повреждане.“
Осмокласникът отново :
„Ами тогава да отидем на Екватора – там е по-топло, а и слънчевите лъчи ще падат под оптимален ъгъл.“
Минаващият наблизо учител по география :
„... само си припомнете, че повечето време там има облаци и превалявания около и след обяд.“
Спектроскопистът :
„Тук трябва да се намерят данните за поглъщането на светлината
в различните течности и в материала, от който е направена бутилката. Повечето конкуренти вероятно ще направят това само за
видимата част от спектъра, но ние ще направим това и за инфрачервените лъчи, тъй като те са отговорни за топлинните ефекти,
и така ще ги ударим в земята.“
Химикът :
„Имаше едно съединение, което бе непрозрачно за видимата светлина и прозрачно за инфрачервената. Ще проверя в справочниците си
и ще ви го кажа.“
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Любителят на екстремалности :
„Поглъщането следва експоненциален закон, а концентрацията на
енергията расте полиномиално. Някъде трябва да има екстремум и
ще очаквам най-накрая да можете да ми кажете при какъв размер
бутилките ще са най-опасни: 10 cm, 1 m, някъде помежду, или пък при
още по-големи стойности?“
Практичният организатор :
„Хайде в голямото междучасие бягайте до супермаркета зад ъгъла и
донесете каквито бутилки намерите. Ще ги подредим на слънце пред
кабинета, ще сложим тънка черна хартия зад тях и след края на часа
ще отидем да видим къде е прогорено.“
Човекът с добрите връзки :
„Знам къде имат добра инфрачервена камера. Шефът ми е приятел,
ще отидем един ден там с няколко бутилки и ще наснимаме разпределението на температурата върху повърхността.“
Търсещият изводи :
„Нищо не чух за това, дали хоризонтално или вертикално поставените бутилки ще са по-опасни?“
А вие какво можете да добавите? Има още важни аспекти на тази задача, които нарочно не бяха споменати ...
Съмненията за несамостоятелност
Едно опасение, което често възниква у много колеги, е дали не е възможно някой да връчи на избрани участници професионално изработени решения и така да ги изстреля на челните места в класирането. Искам веднага да разсея тези съмнения, тъй като от дългогодишния си опит много
добре знам, че за аудиторията много бързо става ясно, кой докъде разбира това, което презентира. Освен това, докладващият трябва не просто
да изказва верни твърдения, но преди всичко трябва да ги обосновава
и ясно да покаже какъв е неговият принос и къде се цитират чужди резултати (което, естествено, не е забранено, когато се прави коректно).
Още по време на самата битка, Опонентът, който води дискусията, има
възможност да извади наяве голяма част от това, което един докладчик
с „връчено решение“ не е разбрал и не е направил. След това Рецензентът има възможност за още един залп от неудобни въпроси. Кулминацията обаче ще настъпи, когато журито започва да задава въпросите си.
За един университетски преподавател, който е изпитал стотици студенти, е кристално ясно, къде са проблемните моменти и кои са ключовите
въпроси, които веднага изваждат истината наяве.
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Журиране
Задачите с отворен край представляват предизвикателство и за седящите от другата страна. Неизбежно, журирането е субективно и зависи от
очакванията на всеки журиращ за задълбочеността на представените решения и за адекватността на критичното им анализиране, а също и от
времето, отделено за предварително запознаване със задачите.
Не е необичайно, както на Националния ни турнир, така и на Международния различни журиращи да дават силно отличаващи се оценки.
Това, само по себе си, не е проблем, стига след това съответните колеги
да обяснят и добре да аргументират своите съображения.
II. НАУЧНАТА ДИСКУСИЯ НА СЦЕНАТА
Това е другата необичайна черта на състезанието. Почти през цялото
време учениците дебатират помежду си на сцената без участието на журито. (Журиращите могат да задават кратки уточняващи въпроси едва в
самия край на битката.) Обикновено се очаква, че в една дискусия участват две страни, но по време на турнирните битки състезателите влизат
в три възможни роли: Докладчик, Опонент и Рецензент. Заслужава да се
отбележи, че общо от опониране и рецензиране може да се спечелят точно толкова точки, колкото и от докладване, така че подготовката за тези
роли не бива да бъде омаловажавана. По-долу ще резюмираме очакванията към всяка от трите роли, но трябва да се подчертае, че, за да се
получи истинска представа за Турнирната практика, трябва да се гледат
видеозаписи от битки или, още по-добре, да се присъства на живо.
Докладчик
Докладчикът представя решението си на задачата, насочвайки вниманието към основните физически аспекти и направените заключения.
От него се очаква да представи качествено обяснение на разглежданото явление; ясно да изложи каква теория/модел предлага и какви
предсказания могат да бъдат направени; какви експериментални резултати и с каква опитна постановка са били получени; какво показва сравнението между предсказанията и опитните резултати; да изпълни заданието в условието на задачата (когато има явно дефинирано такова);
да участва пълноценно в дискусията и да спомага за по-задълбоченото
обсъждане на проблема. Заключенията следва да са изведени от резултатите на проведените експерименти. От него се очаква също и да положи
усилия да обясни по ясен и разбираем начин сложните понятия, идеи,
теории, които са използвани в решението.
53

АСЕН КЮЛДЖИЕВ

Наличието на оригинални елементи в решението се оценява високо.
Докладчикът следва ясно да посочи какъв е неговият принос и къде са
използвани чужди идеи и резултати.
Опонент
Опонентът задава въпроси към Докладчика, прави критичен анализ на
представения доклад, и провежда дискусия с Докладчика.
Той насочва вниманието към възможни неточности и грешки в разбирането на проблема и в начина на решаването му. Опонентът трябва
да анализира предимствата и недостатъците както на решението, така
и начина на представянето му от Докладчика.
От него се очаква да оспори разбирането на явлението и адекватността на използвания модел/теория; да обърне внимание на пропуски и неясни твърдения; да коментира доколко използваната опитна постановка и начина на обработка на резултатите от измерванията гарантират
валидността на експерименталните данни; да даде преценка за обосноваността на изводите и за това, до каква степен е изпълнено заданието
в условието на задачата (когато има такова).
По време на дискусията се обсъжда само решението на Докладчика.
Не се допуска по време на дискусията Опонентът да представя собственото си решение.
Рецензент
Рецензентът задава въпроси както на Докладчика, така и на Опонента,
и прави обективен анализ на представянето им.
Той следва да направи преценка за коректността на решението, направените изводи и за начина на представянето им; за това, доколко
адекватен е бил критичният анализ на Опонента и доколко водената
от него дискусия е допринесла за по-доброто разбиране на проблема и
изясняване на това, което е останало недоизяснено в доклада. От него
се очаква да изкаже собствено мнение по въпросите, около които е възникнал спор по време на дискусията; да посочи какво е пропуснато от
Докладчика и/или Опонента; и да даде преценка, до каква степен в доклада е изпълнено заданието в условието на задачата (когато има такова)
и дали преценката на Опонента за това изпълнение е адекватна.
Основната тежест на анализите и оценките на Опонента и Рецензента следва да бъде върху физическите аспекти на решението. От тях се
очаква по ясен начин да откроят кои са най-важните и съществени техни критики и забележки.
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III. ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД ТУРНИРА У НАС
Уви, все още у нас има много малко центрове, където всяка година се
готвят отбори/ученици за Турнира. Също така не са много и колегите от
университетите и институтите на БАН, които се включват в подготовката на отборите. Вярно е, че подготовката за Турнира не е лесна, изисква
се много време и усилия, но това пък се отплаща с развиването на умения у учениците, които трудно могат да се получат от другаде.

Фиг. 2. Снимката с Дъглас Ошероф (носител на Нобеловата награда по физика
за 1996 г.) и съпругата му е направена по време на Турнира в Таоюан, Тайван
през юли 2013. Отляво е Виктор Кузманов от Американския колеж, а отдясно
Николай Николов от ПМГ „Н. Попович“ Шумен.
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Ние не правим добра услуга на нашите ученици, като ги държим в
оранжерийни условия и не ги изправяме пред по-трудни и комплексни
задачи. След като никога не са били подлагани на сериозни изпитания,
те няма как да получат истинска увереност в своите способности (вж.
също [5]).
При първия си сблъсък с толкова необичайно състезание много колеги остават озадачени. При повечето от тях настроението бързо се променя и веднъж „заразени“ те имат желание да присъстват на все повече
битки. Сравнително малко, обаче, са тези, които започват да обмислят
как могат да започнат и те самите да подготвят отбори. Това не е неразбираемо, като се има предвид малкото време за работа след обявяването
на задачите, върху които ще се провежда Националния турнир и състоянието на повечето училищни лаборатории. Влияние оказва липсата на
помощни материали, както и това, че част от уменията, необходими за
увереното ръководство на участници в Турнира, представляват по-скоро
„неявно знание“ (в духа на М. Полани [6]) и се постигат най-лесно при
съвместна работа и обсъждане с колеги, които вече са минали по този
път.
Много е жалко, че след края на Националните турнири не остава време дори за кратък разговор с ръководителите на отборите без голям
опит, в който те да осъзнаят какви са критериите при журирането, да чуят какви са били слабостите им и да получат съвети за преодоляването
им. Това би могло да се преодолее и чрез участие в семинарите на разширения национален отбор, но не всеки може да отделя по един уикенд
месечно, за да присъства на тях.
Какво се прави у нас
В помощ на сегашните и бъдещите ръководителите на отбори има вече
традиция в късната есен да се провеждат тренинг-семинари „Умения за
решаване на изследователски задачи“ (последният, четвърти поред, бе
през ноември–декември 2019 г.). Те имат за цел да популяризират изследователските задачи и да дадат практически насоки, имащи отношение както към Турнира на младите физици, така и към този на младите
природоизпитатели.
Другото събитие, което представлява интерес за всички ентусиасти на Турнира, е провежданият в София непосредствено след Великден
Young Physicists’ Tournament & Workshop (YPT&W). Това е тренинг-турнир
с международно участие, който се съпътства от работен семинар и обсъждане на току-що протеклите битки. В досегашните два Турнира през
2018 и 2019 г. от чужбина участваха отбори от Словакия, Гърция и Сър56
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бия (а участието на Румъния бе отменено в последния момент по независещи от нас причини). Уникалното за YPT&W е, че предоставя платформа за дискусии и обмяна на опит между учители и ръководители. За
по-силните отбори това е възможност за тестване на техните решения
преди предстоящия Международен турнир на младите физици, а за послабите – да чуят съвети за подобряване на тяхната подготовка и представяне. Този Турнир дава възможност на всички интересуващи се български учители и ученици да видят на живо, как протича един Международен
турнир и да вземат участие в дискусиите след битките.
Към новите отбори
Най-общо, основната трудност при новите участници в Националния
ни турнир е необходимостта от преодоляване на култивирания вече у
нас „разказвателен“ подход към физичните явления. От участниците се
очаква да подходят количествено, навсякъде където това е възможно, и
да покажат как достигат до аргументирани изводи.
Другата трудност е свързана с преодоляването на разбирането за презентацията на решенията като някаква компилация от формули от учебника, както и факти, твърдения и картинки от Уикипедия, имащи някаква далечна връзка с темата, но без ясна логическа структура. Същността
на представените решения трябва да е описание на замислените и проведени експерименти и следващите от тях изводи.
Отбор, който участва за пръв път, не бива да е разочарован, ако не
успее да стигне до финалите на Националния турнир, но това няма да
попречи на обещаващи и амбициозни участници в него да попаднат в
разширения национален отбор и продължат работата по задачите си на
много по-високо ниво. Съвсем не е вярно твърдението, че само ученици от най-елитните гимназии могат да бъдат успешни на Турнира. Имало е доста случаи, когато отбори от подобни гимназии са тръгвали към
участие с нагласата „Хайде да отидем и да спечелим и оттам още малко
медали“ и са приключвали помъдрели и без отличия.
Елитно, но не масово състезание
Въпреки че отдавна присъства в календара на МОН, Турнирът на младите физици не се превърна в масово състезание у нас, а по-скоро присъства като бутиково бижу. Ценността му остава недоразбрана, като че
ли и за физическата колегия, и той е оставен на грижата на малък брой
ентусиасти.
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Може само да завиждаме на практиката в Словакия, където през ноември се провежда подготвителен семинар с участието на около 200 ученици от цялата страна. На него преподаватели от университетите и Академията представят базовите теоретични основи, нужни за ориентирането в тематиката на Турнирните задачи за следващата година, и показват експерименти, демонстриращи явленията.
Така както при Олимпиадите има начални кръгове, които са достъпни за много повече участници, така и тук има нужда от намирането на
форми, при които повече учители и ученици да придобиват опит както
в работата по изследователски задачи, така и в научното дискутиране.
Нови оригинални идеи винаги могат да се появят, както например
при провежданото в Словения състезание [7], където с ентусиазъм участват хиляди ученици на възраст до 12 години. Специфичното там е, че на
участниците се дава достатъчно време да изследват експериментално (у
дома или в училище) дадено явление и едва след това им се задават въпросите, на които трябва да отговорят и да покажат доколко задълбочено
е било разбрано то.
Надзъртане в бъдещето?
Рано или късно нашата образователна система ще трябва да се събуди,
да отвори очи и да види какво се случва по света в областта на образованието. Рано или късно компетентностите, които се оценяват от PISA, ще
трябва да проникнат в нашето образование не на думи, не като отбиване на номер, а като осъзната практика. Рано или късно всеки учебник,
всяко училище, всеки учител ще започнат да се оценяват и според това
доколко спомагат за развиване на тези компетентности.
Дали пък Турнирът не ни дава възможност да надзърнем в бъдещето
и да видим нещичко от чертите на бъдещото ни масово образование?
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Полезни линкове:
Сайтът на Националния турнир: iypt-bg.org
Сайтът на Международния турнир: iypt.org
Архив на Международния турнир (всички задачи, давани от 1988 г. насам, и решения, споделени от отделни отбори): archive.iypt.org
Сайтът на канадския турнир, където има множество полезни съвети за изготвяне
на опитни постановки, литература, видеозаписи и др.:
stemfellowship.org/competitions/caypt-2020
Reference Kit – Литература, имаща отношение към задачите от предишните години (и други полезни съвети): kit.ilyam.org
Видеоклипове от турнирни битки: YouTube.com (след търсене по ключови думи
като IYPT, IYPT Finals ...)
IYPT Magazine: iyptmag.phy.ntnu.edu.tw
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