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ПАНАИР НА НАУКАТА

SCIENCE FAIR

Грета Димитрова Стоянова
ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, Бургас

Greta Stoyanova
Alexander Georgiev–Kodzhakafaliata Secondary School, Burgas

Abstract: For the successful implementation of the new Life sciences and Biology and health education cur-
riculums it is essential to put the emphasis on the research approach. 

As a teacher who embraces innovations, I encourage and apply both the practical and project-orientated ed-
ucation. „Science Fair“ is a method of teaching and learning in which the students acquire new knowledge, de-
velop skills and competencies, while planning, putting in practice and presenting the projects that they have cre-
ated (individually and in teams). Working on projects turns the act of learning into an exciting and intriguing pro-
cess, provokes the natural curiosity and research desire of the students, enhances their motivation for learning, 
improves the collaboration between the teacher and the students, supports the active and interactive learn-
ing, combines knowledge, experiences and actions in an innovative way with the aim of solving real and actual 
problems. The students are the main driving force, as they experiment, seek and find their own answers, which 
makes them feel like explorers and inventors. By doing so, I stimulate the development of the potential, creativ-
ity, proactivity, creative thinking and imagination of each individual student. 

Keywords: Science Fair, project-based training
Динамичните промени в обществото, поставят задача пред съвременното училище – да подготвя лич-

ности, готови за предизвикателствата на новото време, способни да използват усвоените знания, умения 
и компетентности на практика. 

„Панаир на науката“ е иновативен метод за успешно прилагане на изисквания, заложени в новата 
учебна програма по човекът и природата в 5 клас1, осигуряващ на учениците възможност за наблюдение, 
анализиране, моделиране, работа с различни източници на информация, извършване на опити, работа в 
екип, изработка и защита на проекти. 

През учебната 2017/2018 година, ученици от пети клас на оу „Александър Георгиев – Коджакафали-
ята“ гр. Бургас, работиха по проекти и ги представиха в края на учебната година на организирания в учи-
лище „Панаир на науката“. 

Създаването на учебни проекти е изключително надежден метод, който осмисля това, което се нау-
чава за какво е необходимо и за какво може да се използва. „Панаир на науката“, като педагогическа тех-
нология е необходима и за усвояване на учебно съдържание с интегративен характер, насочена не към 
интегриране на фактически знания, а към тяхното използване и придобиване на нови такива. Този метод 
предоставя възможности за самостоятелно учене, сътрудничество, критично мислене. Интегрира образо-
вателното съдържание с актуални проблеми от реалния живот, което мотивира учениците в изпълнение-
то на поставените пред тях изисквания. Планирането, реализирането и защитата на проектите в рамки-
те на „Панаир на науката“ позволява на учениците да постигнат реален краен резултат, следвайки своите 
интереси, надграждайки собствените си способности, развивайки творчество и свобода на учене.

„Панаир на науката“ предоставя възможност на учениците да си поставят цели, да участват в изпъл-
нението на разнообразни дейности, свързани с проучване и събиране на информация от различни източ-
ници, комуникация и работа в екип, планиране, организиране, изпълнение и оценяване на научни факти, 
явления и процеси и тяхното приложение в живота.

Проектно базираното обучение поставя взаимоотношенията „учител – ученик“ на качествено ново 
равнище – на равнището на взаимодействието, взаимосвързаността и изграждането на ценности. учени-
ците не са пасивни слушатели, а активни участници в конструиране на новите знания, умения и опит, а 
учителят не е основен източник на информация, а съветник, партньор и сътрудник в целия процес. 
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Методика на обучението

В основата на реализирането на „Панаир на науката“ стоят:
 y разработените от учениците проекти на разнообразни теми, свързани с Космоса, Слънчевата сис-

тема, черни дупки, образуване на дъга, смяна на сезоните, устройство на човешкото тяло – моде-
ли на храносмилателна, дихателна, отделителна, опорно-двигателна система, на зъби, око, нервни 
клетки, човешко лице, едноклетъчни организми. 

 y Демонстрации на: тест на слуха на човек, фонтан, лава лампа, температурно разширение и свиване 
на телата, повърхностно напрежение на различни течности, свойства на водата и въглеродния ди-
оксид, химични процеси (изригване на вулкан, влияние на киселина върху черупка на яйце), пре-
чупване на светлината. 

 y Еко идеи за: алтернативни източници на енергия – макет на къщи със соларни панели, соларни 
лампи, вятърни турбини, макет на пиезо електричество, енергия от картоф, зарядно за телефон със 
соларна батерия, захранване на машини с природни източници, изработване на красиви и практич-
ни предмети за дома от стари вестници. 

 y Експерименти с растения, доказващи различната плътност на кората на плодовете, цветни хризан-
теми, как най – добре да пукаме пуканки. 

 y Модели на: апарат за предаване на съобщение чрез морзовата азбука, любовен тестер, летящо на-
секомо.

  

  

  

Фигура 1. Панаир на науката
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основните етапи на самостоятелно изпълнение на проектите от учениците са:
 y Подготовка – сформиране на екипите и първоначално проучване, свързано с избор на тема, форму-

лиране на основната идея и цел на проекта. 
 y Планиране – образователното съдържание не се поднася в готов вид от учителя, а учениците са-

мостоятелно анализират информацията в процеса на нейното търсене, подбират и набелязват ос-
новните дейности, с оглед постигане на крайната цел. Така те активно овладяват съдържанието, 
при това в конкретен контекст, което прави техните знания личностно значими и трайни. определят 
методите за работа, необходимите материали и нужния за тяхното осигуряване бюджет. Разпреде-
лят си задачите и определят формата на представяне на крайния продукт. 

 y Изпълнение – практическо изпълнение на набелязаните дейности, научно описание и обяснение 
на демононстрираните явления и процеси в проекта. оформяне на крайния вид на проекта и под-
готовка за представянето му чрез изработване на постер и презентация. 

 y Представяне – демонстрация на крайния продукт на проекта и неговото приложение в клас. Пуб-
лично представяне на проекта пред съученици, учители, родители, експерти.

 y оценяване – оценяване на проекта и работата на екипа по предварително зададени критерии, като 
се изтъкват силните и слаби страни и се набелязват конкретни стъпки, при нужда от корекции. Кри-
терии за оценка: научност (всички твърдения в проекта са научно коректни и надграждат изучава-
ното в клас), мултидисциплинарност, разработване (отборът сам е измислил темата, експеримента 
и е намерил източници за разработването), представяне (екипът има интересно украсен щанд, екс-
перимент, презентация, постер, викторина, други материали за зрителите), стил на говорене (гово-
ри ясно, високо, използва правилната терминология), език на тялото (ученикът стои уверено, из-
ползва подходящи подпомагащи жестове, има добър контакт с публиката), изложение на инфор-
мацията (ясно, последователно, с разбиране, отговаря на въпроси на публиката, вмества се в пред-
варително обявеното време 10 минути), подбор на подходящи методи, коректно цитирани източ-
ници на информация.

организирано по този начин, учене чрез проектно базирано обучение, води до формиране на нови 
способности у учениците, които съвременното общество поставя, като изискване пред младите хора: из-
следване и решаване на реални проблеми посредством задаване на въпроси, обсъждане на идеи и прог-
нози, събиране, анализ и интерпретация на данни, формулиране на хипотези и изводи, ползване на ин-
формационни технологии, комуникационни умения, лична и социална отговорност, самоконтрол и оцен-
ка.

„Панаир на науката“ създава образователна среда, стимулираща самостоятелното и творческо ми-
слене. Това е модел на обучение, свързан с по – голяма продължителност на учебните дейности, но и с 
по – дълготрайни резултати, придобити от ученика чрез собствените му усилия в процеса на самостоятел-
но усвояване на знания. Активно придобитите знания и умения са свързани с личния опит на учениците. 

 „Панаира на науката“ е гъвкав по отношение на организация, времетраене и съдържание.

Endnotes:
1 . https://www.mon.bg/bg/2000 учебна програма по човекът и природата 5 клас


