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Abstract: The report presents a prac  ce-prac  cum with theore  cal, observa  onal and experimental ac  v-
i  es involved in the teaching of the natural science of students in a group for the whole-day organisa  on. The 
class is planned and conducted as a part of non-formal and alterna  ve educa  on. By means of separate work 
centers, under the leadership of the lecturers, experimental tasks have been realized on the „Natural science“ – 
IV – V grade and cover topics: „Proper  es of substances“, „Crystals and minerals“, „Movement and energy“ 
„Forces“ and others. Through the planned and realized ac  vi  es, a link is established between the diff erent ed-
uca  onal levels as well as the students’ interest in experimental ac  vi  es in order to develop skills for experi-
menta  on and analysis of the obtained results. The realized experiments are described in individual laboratory 
books. In the course of the session, a ra  ng of the experiments is made by assessing the sixth system. At the end 
of the binary class, each pupil determines with his emo  con his comfort zone „Interes  ng“, „Funny“ and „Use-
ful”. As a result of this prac  ce-lesson in non-formal learning, students have the opportunity to express their cre-
a  ve poten  al and to enrich the theory and prac  ce of non-formal learning in “Natural science”, as well as the 
connec  on with the training in this discipline in the next stage. The ac  vi  es carried out in the workshops and 
the fi nished products produced in them are part of the joint research and experimenta  on ac  vity between stu-
dents and teachers, a proof of con  nuity between the diff erent stages of educa  on.

Keywords: non-formal educa  on, natural science, skills, team work, experimental ac  vi  es

„Изкуството да се преподава е всъщност изкуството да се разпали жаждата за знания на мла-
дите и едва след това тя да се задоволи.”

Анатол Франс
Днес сме свидетели на реформата в българското образование, дълго очаквана и необходима, рефор-

ма на иновациите и информационните технологии, продиктувана от динамично променящите се соци-
ално-икономически, политически и културни характеристики на обществения живот и глобализацията на 
съвременното общество, но „за да бъде изцяло разбран научният прогрес трябва да се разглежда в кон-
текста на времето (което е история), на живота на великите учени (което е биография), да се разгледа вли-
янието, което са оказали социалните, икономическите и политическите необходимост.“ [1].

Успешната интеграция на младите хора в обществото минава по пътя на приобщаващото образова-
ние, водено от основния принцип за гъвкавост и динамичност при реализация „съобразено с потребно-
стите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот“1. Обучението в съ-
временното училище трябва да гарантира на обучаваните участието и изявата им в образователния про-
цес, да сътрудничи за тяхното личностно израстване чрез „екипна работа между учителите и другите пе-
дагогически специалисти“.

Изискванията на новото време и образователните предизвикателства в обучението, които ни предла-
га съвременното училище, провокира и нас като педагози да обединим опит и идеи в сферата на нефор-
малното образование – продължение на формалното. Предлагаме възможности за развитие на уменията 
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и изява на творческите способности у нашите ученици чрез природните науки, създавайки алтернативна 
образователна среда с динамична и гъвкава структура при реализация на проектните дейности, така че 
„направените открития да се съхраняват, за да бъдат подредени и изяснени, доразвити и разширени“ [1]. 
Неформалното образование има голям принос в изучаването на природните науки на различни равнища 
и подпомага ефективността на учебния процес по Човекът и природата като учебна дисциплина, спомага 
за познавателното развитие на учениците, за тяхната успешна интеграция в обучителния процес, допри-
нася за изграждане на „позитивен организационен климат“ и приобщаваща учебна среда. Неформална-
та образователна среда дава свобода на учителите и от тях „зависи дали децата ще обичат преподава-
ния от него предмет или ще бъдат обхванати от ужасно безразличие и апатия”, [2] а той, учителят, 
от своя страна стимулира и мотивира „обучавания и го насочва по такъв начин, че да може да се осъщест-
ви най-голямо количество откривателско научаване“ [1] чрез прилагане на нови дидактически постанов-
ки и съвременен подход в образователната и обучителната дейност.

Наблюдението и експерименталната дейност са философия за учене, основаваща се на мисловните 
процеси, провокирани от нашия опит. Чрез него ученици и учители формират и доразвиват разбиране-
то за света на различни възрастови и образователни равнища. Прилагането на алтернативна форма обу-
чение с конкретни дидактически задачи от учебния предмет Човекът и природата, с включени знания от 
науките Химия, Физика и Биология, спомага за откриване на самонаблюдението и осмислянето на опита, 
като намалява до минимум абстрактността в обучението. Ето защо актуалната задача пред съвременния 
учител е да предложи на своите ученици обучение от ново поколение, модерно, широкоспектърно, по-
лезно и практически приложимо „при решаване на проблеми и взимането на решения в различни житей-
ски ситуации, свързани с природните науки и технологията.“ [3], емоционално наситено, богато на впе-
чатления и преживявания.

Конструктивизмът и неформалното образование са обединени от експеримента, като основа за фор-
миране на умения, навици и компетенции. Определението за неформално образование дадено в Хар-
тата на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство и образование по правата 
на човека, определя целеполагането и усъвършенстването на знанията по природни науки, в частност Хи-
мия и Физика в алтернативна среда – „означава всяка планова програма за образование, създадена да 
подобри набор от умения и компетентности, извън формалната образователна среда.”2

С оглед преодоляването на инертността на учениците, бягството от скуката в учебния процес и вдъх-
новяването на детето да учи, се налага дидактическият процес да се активизира и прагматизира като 
се внесе разнообразие, което да буди любопитство, да създава настроения. Именно природните науки 
предполагат развитие на компетентностите на учениците в когнитивен и афективен аспект. Това може да 
се постигне чрез синхронизиране на традиционните методи на обучение и иновативните методи, форми, 
похвати, техники, които да предложат гъвкаво и подвижно възприемане с оглед „преодоляване на вече 
създалия се стереотип.

Към съвременния новаторски инструментариум, свързан с проектиране на модерно обучение, се отна-
ся и предложеният от нас модел за алтернативно обучение в неформална учебна среда, а именно – бинар-
но занимание с интердисциплинарен характер, което по своята същност е избираемо и в същото време из-
пълнява развиващи функции. Посоката на това развитие се наблюдава в опит да се гарантира, че занима-
нието е резултат от творчеството не само на учителите, но и на учениците. Дидактическата структура е из-
градена на база двоичния модел на обучение, при който органично са комбинирани личността на учителя 
и учителя-специалист, взаимодействието им един с друг, както и с обучаемите. Оформилият се комуника-
ционен триъгълник „учител – учител-специалист – ученици“, активизира потока на възприеманата инфор-
мация, стимулира сетивното възприятие, като изостря наблюдателността и провокира интензивното въоб-
ражение, подхранва творческата емоционалност, внушава у учениците способността за прилагане на теоре-
тичните знания в различни ситуации и при правилен подбор на подходите за тяхното реализиране.

Бинарното занятие разкрива връзката на различни предмети чрез цялостен и системен образовате-
лен подход. Двоичният модел, като обучителен формат, е интегриран образователен инструмент, който 
предлага богати възможности за прилагане на индивидуален подход и изграждане на интердисципли-
нарни връзки. В зависимост от преките цели на урока бинарният модел на учене би могъл да повиши ка-
чеството на фиксирания материал за учене по естествен път и да създаде дълготраен интерес към кон-
кретна тема. Така занятието с двоична технология позволява да се прехвърли теорията в практиката, как-
то и да формира умения и способности, за да се повиши нивото на смислена образователна дейност.
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Учителят е важен фактор в създаването на образователната среда, а това се постига чрез прецизен 
подбор на темите, свързани с конкретно учебно съдържание; градиране на дидактическите задачи, пред-
видени в занятието според времевия ресурс, степенуването им по трудност, материална обезпеченост на 
работния процес, възрастови особености на обучаемите и т.н.; правилен подбор на методическия инстру-
ментариум и съчетаването на традиционните форми на работа със съвременните, прилагането на инфор-
мационно-компютърни технологии (ИКТ) в обучението, интерактивни методи на обучение и прилагането 
на стари знания в нова ситуация. Така бинарните занимания ще допринесат за развитие на познавател-
ните интереси у подрастващите, ще спомогнат за насърчаване на развитието на личността на детето, а от-
там ще дадат възможност да се повиши мотивацията за учене.

Предложеният от нас бинарен модел „Занимателна лаборатория“, като алтернативна форма на обу-
чение, проведен в неформална образователна среда, бе разработен с ученици от четвърти клас, обхвана-
ти в група за целодневна организация на обучение и реализиран на 15. 05. 2017г. в часовете, определе-
ни за занимания по интереси и представя теми и проблеми от учебния предмет Човекът и природата в IV 
клас. Бинарното занятие е посветено на обявената от Съюза на физиците в България 2017 – година на Ис-
ак Нютон, както и на образователната сила на учебния предмет Човекът и природата и в частност Химия и 
Физика, на неформалното образование, като подпомагащо и развиващо формалното образование. Про-
вокацията да споделим нашия опит бяха резултатите на учениците, както и проявеният интерес към при-
родните науки3. Учебният предмет „Човекът и природата“ започва да се изучава в самостоятелен курс 
на българското училище в III клас и като такава дисциплина продължава изучаването му до VI клас вклю-
чително. От VII клас се диференцират трите учебни дисциплини, които обединява този учебен предмет, а 
именно Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия и Биология и здравно образование. 
Програмата включва знания, умения и отношения, свързани с определени ядра на учебно съдържание 
от държавни образователни изисквания (ДОИ) за начален и прогимназиалния етап на основната степен. 
Част от тези ядра са „Свойства на веществата“, „Кристали и минерали“, „Движение и енергия“, „Сили“ и 
други. Именно в тази връзка са обособени работни ателиета, под ръководството на преподаватели са ре-
ализирани експериментални задачи върху учебното съдържание в „Човекът и природата“ – IV – V клас и 
посочените ядра4. Чрез планираните и реализирани дейности се осъществява връзка между отделни об-
разователни нива на образователната система, както и формиране на интерес у учениците към експери-
ментални дейности в посока развитие на умения за осъществяване на опити и анализиране на получе-
ните резултати. Това е доказателство за съдържателната универсалност и приложимост, за развитието на 
критическото мислене на учениците на емпирично равнище чрез: наблюдения и експерименти, търсене 
на причинно-следствени връзки, за развитието на практическите умения и познавателните интереси и из-
граждане у учениците на научни представи за заобикалящия свят, за формиране на умения за самостоя-
телно получаване на физични знания.

Бинарното занимание предполага екипна работа между учителите. Отговорът на въпроса „Как е въз-
можно двама учители да представят определена задача от различни гледни точки в рамките на едно за-
нятие?“ се осъществява чрез „връзка с реалния живот; включване на основни природонаучни понятия и 
концепции; обществената значимост на научните открития“, съобразно [3] възрастовите особености на 
10 – годишните ученици.

Основната цел при планирането и реализирането на бинарното занимание е свързана с формира-
не на начални, природонаучни умения и компетенции, провокиране на познавателната активност като 
предпоставка за развитие и усъвършенстване на функционалната и природонаучната грамотност и фун-
дамент за реализиране на творчески изяви. Други основни цели, заложени при планиране и реализира-
не на бинарното занимание, са: умения за работа в екип; отговорност за собствените действия; повиша-
ване на самостоятелността и самоувереността; формиране на умения за избор и преодоляване на греш-
ките; умение за публична изява; повишаване на мотивацията за учебна работа; осигуряване на ефектив-
на обратна връзка; поощряване и развиване на творческото мислене и други.

На тази база бе изграден и моделът за научно-творчески процес в „Занимателна лаборатория“ – ал-
тернативен вариант на научно-изследователска дейност с активното участие на ученика – откривател, из-
следовател, анализатор на природни явления, генератор на идеи.

Важен момент, който също е водещ при организирането и провеждането на бинарното занимание, е 
осъществяването на приемственост между двете степени на основно образование – а именно премина-
ването от начален към прогимназиален етап. Той е реализиран чрез съвместна работа на четвъртоклас-
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ниците с учител-специалист в областта на природните науки, с който биха се срещнали в бъдеще и емо-
ционална провокация с положителен заряд и за двете страни. Прилагането на този подход е добър ка-
тализатор за постигане на по-добра самоорганизация, за развитие на практическите и интелектуалните 
умения, както и за успешно и ефективно партньорство между учителите, работещи в отделни етапи на об-
разователната система.

За създаването на позитивна учебна среда допринесе и предварително организираният интеракти-
вен интериор по отношение на пространственото разпределение и сформирането на кътове на природ-
ните науки. В залата, където се провежда бинарното занятие, са позиционирани проекти на ученици от 
шести клас, както и получени от шестокласниците кристали и минерали, изпратени от кристална зала „Ро-
допски кристал” – гр. Мадан. Тази атмосфера допълни заниманието – макар и без участието на по-големи 
ученици, се осъществи обучение на връстници от връстници чрез изработени материали. Така обучение-
то се обогатява с нови елементи – учениците са не само „автори на проект“, но и индиректно влизат в ро-
лята на „обучители“. Ресурсното обезпечаване на бинарното занимание е широкоспектърно и предизви-
ка огромен интерес сред децата – набор от лабораторни съдове: бехерова чаша, ерленмайерова колба, 
стъклена фунийка, епруветки и др.; материали – филтърна хартия, активен въглен, сяра, железни струж-
ки, мастило, стипца и др.; предпазно облекло, очила и ръкавици; уреди – термометър на Галилей, маха-
ло на Нютон, слънчева батерия и др. С оглед съвременните тенденции на обучение, заниманието е реа-
лизирано и чрез прилагане на ИКТ, материали за индивидуална работа. Богатият набор от нагледност га-
рантира интерес и активност от страна на учениците, предпоставка за материализиране на новите знания 
в изработена от всяко дете индивидуална „Лабораторна книжка“. (фиг. 1)

Фигура 1. Част от работната среда – постери, кристали и минерали, 
лабораторни съдове, индивидуална „Лабораторна книжка“

Според Здравка Костова „да обучаваме с мъдрост, с действие и с грижа. Да се обучаваме и да обуча-
ваме в комуникация. Да използваме различни езици – на словото, на образа, на числата, на физическо-
то действие. Да направим образованието привлекателно....” е образователен интерактивен механизъм 
за учене, в учебна неформална среда, където всеки ученик трябва да се научи да учи. Важен момент от 
образователния процес е учители, и ученици да работят в сътрудничество и „в такъв смисъл всеки учи от 
всеки и от всички заедно”. Този образователен механизъм бе водещ и в нашата педагогическа дейност 
при организирането и провеждането на бинарното занятие. [4]

Фигура 2. Работни ателиета
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Обособени бяха работни ателиета, в които всеки ученик има възможност да реализира избран от не-
го експеримент след приключване на занятието. В процеса на работа по работни ателиета четвъртоклас-
ниците влязоха в ролята на млади експериментатори (фиг. 2).

На структурно ниво, свързано с планирането и реализирането на бинарното занимание, се оформиха 
няколко етапа: организационен, мотивационен, операционен и оценъчен с включените във всеки един 
от тях два основни компонента – дейности на ученика и дейности на учителя. 

Организационният етап е свързан с обособяването на учениците в две групи – „Откриватели“ и „Из-
следователи“, според символния знак, който всеки от тях получи (лупа или микроскоп), индивидуално и 
на случаен принцип. Целта на групирането е прилагането на метод „Ролева игра“, както и с обезпечава-
не на предвидените дейности в хода на занятието. Задачите, по които работят двете групи, са свързани с 
изясняване лексикалното значение и произхода на думата „лаборатория“, фонетичното и съпоставяне с 
други езици, (английски, френски, испански), семантичната и употреба в речта, разкриване на специфи-
ката в интериора на лабораторната зала (уреди, прибори, пособия, материали), хората, които работят в 
нея, техните професионални характеристики и отличителни белези на тяхното облекло. В хода на диску-
сията на учениците е предоставена възможност, опирайки се на своя социален опит, натрупан до момен-
та, сами да групират правила за безопасност, които трябва да се спазват по време на експериментална-
та дейност чрез дискусия по две теми „Разрешено“ и „Забранено“ и намиране на отговори на въпросите: 
„Защо е разрешено?“, „Защо е забранено“, разкриване на причините – „Защо е важно да спазваме пред-
писанията за безопасен труд?“ и следствията – „Какво ще се случи, ако не спазваме правилата?“ Така чет-
въртокласниците се запознаха не само с организацията на лабораторната работа по принцип, а и с орга-
низацията на работата по време на урока, подготвиха се за своите дейности, които изискваха прецизност 
при следване на инструкции и указания, както и проведен първи инструктаж за безопасна работа.

Преходът между организационния и мотивационния етап се осъществява с творческа задача на те-
ма „Ако вие работите в лаборатория, какво откритие бихте искали да направите?“. Емоционалната реак-
ция от първосигнални предположения „разчупи“ обстановката и бе добър индикатор за повишена моти-
вация. Целта на задачата бе учениците да използват новите понятия в своята реч, с които вече се бяха за-
познали, с оглед формиране на умение за правилен научен изказ.

Мотивационният етап – чрез силата на живото художествено слово бе представена приказка, която ги 
отведе в света на науката. В този приказен свят се въведе „вълшебното цвете на природното познание“, 
чрез което учениците откриваха посланията на природата и природните закони, извеждаха мисли за зна-
нията и уменията, които всеки един от нас би трябвало да притежава. То зае централно място в хода на 
урока и бе пътеводител по пътя към знанието, експеримента и науката. Всяко негово листче криеше за-
гадка от природата, търсеше отговори на нови въпроси (фиг. 3). Участието в тази дейност на учениците ги 
провокира да изразят своите предположения, разсъждения и възможността да оценят случващото се. То-
ва бе въвеждащият и същевременно подготвителен етап за тяхната бъдеща дейност, при която се изис-
кват прогнозни резултати от всеки лабораторен експеримент и оценяването му.

В процеса на осъществяване на бинарното занимание учителите са и модератори, и фасилитатори, кои-
то насочват и стимулират учениците към желания за изява и поддържат добрия комуникационен комфорт.

Изпълнението на конкретни дидактически задачи, открояването на ролята на всеки един от участни-
ците – учителят-водещ, учителят-специалист по природни науки, който извършва експериментите и уче-
ниците са част от операционния етап на бинарното занимание. Именно и това е моментът, в който се ре-
ализираха планираните експерименти, а учениците попълваха резултатите от практическата дейност в 
първата си лабораторна книжка. Това е един от важните моменти за тях, предвид предстоящото обуче-
ние по природни науки в прогимназиален етап. Чрез попълването им се формират умения за изработва-
не на протоколи от лабораторни упражнения.

Експериментите са старателно подбрани, така че да кореспондират с ядрата, изучени от обучаемите в учеб-
ната дисциплина от съответния клас. Това е основен стълб за реализиране на бинарното занятие (Таблица 1).

Таблица 1. Тема от учебно съдържание и съответстващ лабораторен експеримент
Тема Лабораторен експеримент

„Свойства на веществата“ Разделяне на смес от сяра и желязо
„Кристали и минерали“ Получаване на кристали от стипца – безцветни и цветни
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„Температура” Термометър на Галилей
„Разделяне на смеси” Филтруване на смеси: вода и пясък, вода и мастило (чрез 

използване на активен въглен)
„Движение” Махало на Нютон
„Сили“ Картезиански водолаз
„Енергия“ Слънчева батерия

За всяко от лабораторните упражнения е отделена част в книжното тяло, чиято корицата, е с темати-
чен дизайн, и зрителна опора по време на мотивационния етап, а вместо предговор е използвано посла-
нието на „Цветето на природното познание“, чиито цветчета по-късно се превръщат в съдържание на те-
мите от лабораторната работа.

Отделният протокол в лабораторната книжка включва няколко компонента, съобразно типичните 
протоколи, които учениците ще изработват в обучението си по природни науки в прогимназиален етап: 
цел, пособия, реактиви, ход на занятието, схема на опитната постановка, резултати, изводи и други, съо-
бразно спецификата на експеримента. 

Фигура 3. „Цвете на познанието“, „Рейтингова скала на опитите“, „Зона на комфорт“

Технологичното изпълнение на експерименталната работа следва предварително избран алгоритъм 
на работа, включващ следните основни моменти:

  въведението в темата е свързано с извършването на конкретен лабораторен експеримент чрез из-
ползването на различни похвати – текст –описание, музикално изпълнение, загадка, които са скри-
ти в цветето на познанието;

  надграждане на знания за факти и събития, отнасящи се до конкретната тема чрез селектиране и 
представяне на допълнителна информация, свързана с конкретно откритие („Приложение на маг-
нита в нашето ежедневие“) и отговори на въпросите „Какво знаех преди?“, „Какво ново научих?“; 
природна или културна забележителност ( Виртуална разходка в известни музеи за кристали и ми-
нерали); биография на учен-откривател (Исак Нютон, Галилео Галилей). За тези дейности двете гру-
пи – „Откриватели“ и „Изследователи“ разполагат с определено време за подбор на любопитна ин-
формация, които да представят и да онагледят, използвайки Power Point чрез прилагане на метода 
„връстници обучават връстници“;

  осъществяване на експеримент е словесно описан от учителя на групата, демонстриран и обяснен 
от учителя-специалист и вписан в протокола от лабораторната книжка от учениците. (фиг. 4)

Описаното действие, относно осъществяване на експерименталната работа, може да бъде предста-
вено по-подробно, включващо основните моменти, както следва:

  Словесна визуализация на експеримента, свързана с предварително подбран текст за четене, при-
дружен от въпроси – репродуктивни и продуктивни, които са не само с научен характер, но и с прак-
тическо приложение в нашето ежедневие.

Например: „Нарисувайте това, което си представяте“, „ Определете етапите на работа, като се при-
държате към текста –описание на опита“ (при работа върху „Магнитни свойства“); „Как ще се промени 
цветът на водата, ако прибавим оцветител?“ (при работа върху„Кристали и минерали“), „Защо цветната 
колбичка изплува на повърхността?“ (при запознаване с „Термометъра на Галилей“);
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  „Посочете предимства и недостатъци на колите на бъдещето“ („Енергия“); „Къде в домакин-
ството използваме филтруване?“ („Филтруване“) и т.н.

  Допълване на текст, вследствие на възприетата вече нова информация. Така например, при запо-
знаване с „Люлката на Нютон“, на учениците бе предоставена следната задача: „Проследете опи-
та и допишете текста, за да получите пълно описание на експеримента: „Няколко стоманени топ-
чета за закачени на здрава рамка с корда. Когато залюлеете първото топче ….., а последното 
………със същата сила, с която сте засилили първото“.

  Наблюдение на опита и схематично представяне на опитната постановка при работата върху тема-
та за „Кристали и минерали“: „По зададена схема подредете думите в хронология: стипца, горе-
ща вода, кристали, разтвор“.

  Попълване на таблица с прогнозен и реален резултат, тяхното съпоставяне и извеждането на изво-
ди: „Наблюдавайте опита и попълнете таблицата с резултати преди и след филтруването 
на двата разтвора“ или разкриване на причинно-следствени връзки: „Защо във втория съд с во-
да не се наблюдава филтруване?“

  Поставяне на творчески задачи в резултат на придобитите знания и натрупаните впечатления от 
конкретен експеримент: „Какво име бихте дали на кристал, който сте получили?“; „Как ще изглеж-
да колата със слънчеви батерии, която вие бихте създали?“.

  С оглед създаване на рейтинг на представените експерименти, след приключване на всеки опит 
следва оценяването му по шестобалната система.

Разнообразието от задачи, по отношение на съдържание, техника на изпълнение, богатството от пох-
вати за тяхното реализиране, както и активната роля на учениците в процеса на работа, отключиха позна-
вателната им мотивация и превърнаха заниманието в емоционално преживяване.

Фигура 4. Попълнени лабораторни книжки

Оценъчният етап през който премина бинарното занятие, се реализира в няколко посоки:
  Графично представяне на рейнтинга на всеки опит от гледна точка на неговата значимост, полез-
ност и атрактивност. Получените резултати бяха в подкрепа на правилния избор на осъществените 
експерименти и сформираните работни ателиета. (фиг. 3)

  Графика – отговор на въпроса „Как се чувствам?“ и определяне зоната на комфорт на всеки един 
участник чрез емотикон и избор на един от секторите – „Интересно“, „Забавно“, „Полезно“. Полу-
чените резултати показаха, че бинарното занимание е доставило емоционална наслада и положи-
телни емоции у учениците. (фиг. 3)

  Осъществяване на обратна връзка и приемственост чрез писмени отговори на въпросите: „Какво 
ново научи от лабораторното занимание?“, „Кой от лабораторните опити бе най-интересен за теб?, 
„Какво друго би искал да научиш от света на неживата природа?“

Проследяването на настроенията на учениците и отношението им към случващото се са трамплин за 
бъдещи, личностно-ориентирани природни проекти. Чрез участие в подобни, алтернативни форми на 
обучение се изграждат умения у учащите за осъществяване на експерименти, водещо да развиване уме-
нията им за анализ на резултатите от опитите, както и уменията за селектиране на информация на проек-
ти върху теми, свързани с реализирани в хода на работа експерименти.

В своята книга „Училището – място за деца“ Хенри Плакроуз споделя спомен от ученическите си годи-
ни: „Стаята приличаше на лаборатория. Миришеше на химикали и опити. Докато работех, се чувствах ка-
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то учен, макар че не бях. Което е по-важно, това изостри апетита ми за обучение през следващите годи-
ни.“ Това бинарно занимание е в подкрепа на модерното обучение, при което учениците на емпирично 
ниво се докосват до красотата на природните науки и осъзнават полезността от научните знания, а емо-
ционалното въздействие повишава вътрешната мотивация на четвъртокласниците и допринася са фор-
миране на траен интерес към науките от природния цикъл.

Съвместната дейност между ученици и учители създава предпоставка за диалог, сътрудничество и 
партньорство. За учениците творческата и експерименталната работа е възможност да се докоснат до на-
учната импресия и природното познание, за волята и мотивацията им да бъдат основа и двигател за ка-
чествено образование. За учителите проведеното занятие е предизвикателство и безценен опит, механи-
зъм за формиране на обективен светоглед за взаимна връзка между природа и човек, между ученици и 
учители.
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