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Abstract: The sudden shift to distance learning caused by the COVID-19 virus emergency has posed a serious challenge to schools. This article presents a successful model for applying the STEM approach in science education at the Alexander Georgiev-Kodzhakafaliyata Primary School in Burgas. In the conditions of synchronous
distance learning in MS Teams environment, students conduct experiments with handy tools and materials at
home, during online classes or as homework assignments, then describe the experiments in presentations and
share them with their classmates during the project week ( April holidays and at the end of the year). The application of STEM home laboratory combines knowledge from different disciplines, diversifies and facilitates learning, enables learning by doing things, which most stimulates the curiosity of students. Thus, they casually acquire skills for planning and conducting a scientific experiment, generating hypotheses and reasoning, measuring results and formulating conclusions. At the same time, soft skills for teamwork, creative and critical thinking,
presentation skills are formed and upgraded.
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Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки за борба с разпространението на вируса наложиха
преминаване към дистанционно обучение. В ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ гр. Бургас синхронно дистанционно обучение в MS Teams среда стартира от самото начало. За мен като учител беше важно да намеря работещ механизъм за създаване на мотивация и ангажираност (когнитивна, поведенческа и емоционална) в учениците, с цел максимална ефективност на процеса на учене, а не просто поднасяне на материала под формата на лекция. Досегашният ми опит в прилагането на STEM подход в обучението по природни науки се трансформира в идеята за STEM домашна лаборатория, в която с подръчни
и лесно достъпни материали и уреди учениците създават работещи прототипи, провеждат експерименти, като изследват свойствата на стурктури, процеси и явления, чрез конструираните от тях модели, правят наблюдения, анализи, изводи и по този начин актуализират стари знания, сами достигат до научното
познание, придобиват нови умения и собствен опит.
STEM образователният подход, интегрира науката, технологиите, инженерството и математиката в
модел на обучение, който е базиран на учене чрез действие, в най-голяма степен свързва теория и практиката, доближавайки науката до реалния живот, като превръща учениците в изследователи, творци,
мечтатели, запазили любопитството в себе си.
Основни етапи при реализиране на STEM домашна лаборатория в условия на дистанционно обучение са: предварителна подготовка на учителя, провеждане на опитите и изработка на моделите от учениците, споделяне и представяне на готовите крайни продукти под формата на презентации, обратна връзка и оценка по предварително зададени обективни критерии.
Предварителната подготовка на учителя е свързана с разработването на материали за учениците: работни листи и критерии (за подготовка на опитите и моделите, за изработка на презентациите, за оценка на представянето). Работните листи включват задължителни елементи: заглавие, въведение в темата и проблема (чрез кратък текст, видео), цел, материали, направи (дейностите стъпка по стъпка), открий
(наблюденията в текст, таблици с числови данни), научих (анализ и обобщение на резултатите чрез текст,
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графики, диаграми), фантазирай (надграждане на първоначалния вариант, с цел разширяване на изследването) и сподели (презентация на крайния продукт, снимки, видео).
Темите за работа в STEM домашна лаборатория са свързани изцяло с учебното съдържание. Началото
на дистанционното обучение в 5. клас, Човекът и природата, стартира с урок „Разтвори и кристали“, в който учениците изрязват хартиени снежинки. Приготвят наситен разтвор на вода и сол, с който заливат снежинката. Следващият час отчитат резултата –снежинки покрити с кристали сол (Фигура 1.). Дейността улеснява разграничаването на наситен от ненаситен разтвор и процеси, които протичат при кристализация.

Фигура 1. Кристална снежинка
В следващия онлайн урок „Изследване разтворимостта на вещества във вода“ учениците изследват
как влияе температурата на разтворимостта на веществата захар и сол. Изсипват по 10 с.л. топла вода в
2 чаши и 10 с.л. студена вода в други две чаши. Добавят по 1 ч.л. сол в две от чашите със студена и топла
вода и 1 ч.л. захар в останалите две чаши (Фигура 2.). Наблюдават количествата неразтворена захар и сол
и сами достигат до извода, че с увеличаване на температурата разтворимостта на солта почти не се променя, а на захарта нараства. Експерименталната работа улеснява обяснението и работата с криви на разтворимост.

Фигира 2. Разтворимост на вещесвата
Петокласниците извършват опити, подпомагащи разбирането за процесите, които протичат при кръговрата на водата, тяхната взаимната връзка и условията, които са необходими. Наливат топла вода в чаша, покриват я с парче фолио за свежо съхранение, залепено с тиксо за чашата и върху фолиото поставят
кубче лед (Фигура 3.). Наблюдават капките вода по вътрешната страна на фолиото и правят изводи за процеси изпарение и кондензация.

Фигура 3. Процеси изпарение и кондензация при кръговрата на водата
Опит 2, онагледява образуването на облаци и валежите от тях. В чаша със студена вода поставят пяна за бръснене (аналог на облаците) и започват да капят боя върху пяната (Фигура 4.). Така както след натежаване на капките в облака започва да вали, така и в чашата се наблюдава боя преминала през пяната
във водата – аналог на валежите.
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Фигура 4. Процеси образуване на облаци и валежи при кръговрата на водата
В края на часа, с цел обобщение на онагледените чрез опити процеси от кръговрата на водата, моделират „гривна на кръговрата на водата“, от 5 различни цвята материали – например: копчета, мъниста
(жълто – Слънце, зелено – организми, синьо – източници на вода и валежи, сиво – изпарение, бяло – облаци и кондензация ), които нанизват на конец (тънък ластик) в логическа последователност на етапите
на кръговрата на водата. Обясняват защо са подредили в съответната последователност елементите. За
домашна работа създават модели на кръговрат на водата. Върху 2 броя пликче с „цип“ рисуват основните процеси, които включва кръговрата на водата, пълнят пликчетата с оцветена в синьо боя, залепват на
прозорец с различно изложение готовите модели, наблюдават процесите изпарение, кондензация в реални условия, сравняват и отчитат промените при различна температура (Фигура 5.).

Фигура 5. Кръговрат на водата
Учениците влизат в ролята на инженери по време на урок „Пречистване на водата“. Проектират и изграждат системи за пречистване на водата, чрез филтри (Фигура 6.) Изследват ефективността им, като
сравняват филтрираната вода по цвят, прозрачност, наличие на твърди примеси.

Фигура 6. Пречистване на водата чрез филтърна система
Биоремедиацията е отрасъл в инженерството на околната среда. Както инженерите по околната среда използват живи микроорганизми за почистването на замърсители в околната среда, така и учениците използват дрожди от хлебна мая за почистването на „замърсител“ – захар. Изследват кои фактори (например температура) влияят върху растежа на микроорганизмите, защото колкото условията са по-благоприятни и скоростта на разлагане на замърсителя (захарта) е по-голяма (Фигура 7.).
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Фигура 7. Пречистване на водата чрез дрожди
За да изучат клетката, петокласниците проектират и правят рамка за сапунени мехури от тел, която
огъват в желаната форма и обвиват с по-дебел конец. С нея изследват свойствата на сапунените мембрани, аналогични на клетъчните мембрани и транспорта на вещества през тях. Потапят рамката в смес от 1
част веро и 10 части вода и експериментират с получената сапунена мембрана – първо прекарват пръст
през нея, който е натопен предварително във вода, в сапунения разтвор или е сух (Фигура 8.). Отчитат,
че потопеният във вода или сапунен разтвор пръст не пука мемраната, защото има контакт с подобен разтвор, а при сух пръст се пука. По същият начин през клетъчната мембрана преминават вещества с подобен химичен състав. И в двата случая мембраните са полупропускливи, което означава, че позволяват на
някои вещества да преминат, докато други не могат. Някои вируси, като новият COVID-19, са заобиколени от същия тип мембрана, която заобикаля човешките клетки. Сапунът има подобни свойства на компонентите на мембраната на вируса и той може да разруши вирусната мембрана при контакт, инактивирайки вируса (повод за актуална дискусия за хигиенни мерки за предпазване от заразяване с корона вирус,
чрез измиване на ръцете със сапун).

Фигура 8. Изследване свойствата на клетъчната мембрана чрез рамка за сапунени мехури
По време на онлайн час на тема: „Едноклетъчни и многоклетъчни организми“ учениците от 5. клас
извършват опити за да установяват полезното значение на бактериите: за производство на кисело мляко (правят сами кисело мляко и изследват каква е оптималната температура за действието на бактериите), за разграждане на растителни отпадъци (залагат опит – парче вестник в почва и изследват при какви
условия и за какъв период от време ще се разгради под действие на бактериите в почвата) и вредно значение – развалят хранителните продукти (експериментално наблюдават условия, при които бактериите
развалят хранителни продукти, които са неправилно съхранени, като оставят парче сварен картоф, загънат в домакинско фолио на стайна температура за няколко дни). Опитите провокират дискусия за хигиенни мерки за предпазване от заразяване с вредни бактерии (Фигура 9.).

Фигура 9. Полезни и вредни бактерии
С цел онагледяване на дихателни движения – вдишване и издишване и по-лесно изучаване на органите на дихателна система на човек и техните функции, петокласниците проектират и изграждат модел
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на бял дроб от пластмасово шише, балони, сламки, тиксо и пластелин (Фигура 10.)

Фигура 10. Модел на бял дроб
По време на проектната седмица учениците от 6. клас демонстрират направените с подръчни материали в STEM домашна лаборатория проекти, свързани с учебното съдържание за сили, видове сили, действие на силите. Конструират работещи силомери (Фигура 11.), с които измерват големината на силата на
триене и на тежестта в останалите опити. Сами планират и извършват опити, в които изследват как силата на триене зависи от масата на тялото и от вида на триещите се повърхности.

Фигура 11. Силомер
Изграждат опитни постановки, с които доказват, че с лоста и с подвижната макара се печели сила, а с
неподвижната макара само удобство (Фигура 12.).

Фигура 12. Прости механизми – лост и макара
Направените модели на лакътни стави (Фигура 13.), илюстрират приложението на лостовете и в
човешкото тяло, както и онагледяват уроците за устройство на опорно-двигателната система (видове кости, начини на свързване).

Фигура 13. Модели на лакътна става
В уроците за електричен ток, шестокласниците създават хартиени електрически вериги, оформени
като картички. Докато „готвят“ в кухнята замесват електрично тесто, с което изследват електичния ток,
моделират светещи фигурки (Фигура 14.). Сглобяват и демонстрират работата на собсвен електромагнит.
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Фигура 14. Електрично тесто
В STEM домашна лаборатория, в онлайн часовете по Химия и опазване на околната среда седмокласниците изследват различни видове храни за наличие на нишесте (чрез йодна проба). Ако хранителният
продукт съдържа нишесте се наблюдава характерно оцветяване в лилаво. Правят оценка нормално ли е
наличето на нишесте в даден хранителен продукт (например в кисело мляко – не, в картофи – да). Опитите илюстрират приложното значение на химията и в частност знанията за свойствата на простото вещество йод от халогенната група.
Учениците изучават по-интересен начин водороден показател, като установяват pH на различни вещества с помощта на приготвен от тях природен индикатор от сок от червено зеле (Фигура 15.). В блендер смилат червено зеле с малко вода, прецеждат и разпределят сока в чаши.. Добавят към всяка чаща
различен разтвор, например: сок от лимон, различни марки минерална вода, газиарни напитни, перилни препарати и други. Разпределят разтворите на основни, неутрални и киселинни, в зависимост от оцветяването им.

Фигура 15. Изследване на pH на различни разтвори с индикатор от червено зеле
По темата звук, в онлайн часовете по Физика и астрономия, планират опит, с който да „видят“ звуковите вълни. Правят математично махало с подръчни средсва (конец, хартия), което трепти в близост до
източника на звук (Фигура 16.). Изследват как зависи периода на математично махало от дължината на
нишката и масата му с направеното от тях махало.

Фигура 16. Звукови вълни
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Конструират физични играчки – телефон от чашки, свързани с конец (Фигура 17.), за да изследват как се предават звуковите вълни.

Фигура 17. Телефон
Акцентът при оценката на ученика, относно работата му в STEM домашна лаборатория е на цялостното му развитие и постижение, в търсене на прогрес и фокус върху силните му страни, а не в сравнение с
останалите ученици. Оценка на умения за критично мислене, които са свързани с мисловни операции като анализ, сравнение, обобщение, самостоятелно използване на информация.
STEM домашна лаборатория осигурява на учениците най-високо равнище на когнитивна, емоционална и поведенческа ангажираност в онлайн обучението. Когнитивна ангажираност се изразява в това, че
учениците развиват умения сами да регулират ефективността на стратегии на учене, за постигане на трайно и задълбочено разбиране на материала. Докато извършват опити и изработват модели разбират съответното научно знание, прилагат наученото и сами стигат до решения на реални проблеми, имат повече време за осмисляне и подготовка. Позитивните емоции като интерес, любопитство, радост и удовлетворение от постигнатото са предпоставка за емоционална ангажираност. Поведенческата ангажираност
е свързана с ралните усилия, които учениците полагат и постоянството, с което учат. Непринудено и забавно в STEM домашна лаборатория учениците придобиват умения за самостоятелна работа, творческо
мислене, анализ на наученото на базата на собствен опит и наблюдения. Учат се от своите грешки, търсят
начини за тяхното коригиране, прилагат придобитите знания в нов и непознат контекст. Поставят си цели
и последователно и дисциплинирано работят за тяхното постигане в определен срок.
При дистанционна форма на обучение още по-ясно личи нуждата от прилагането на STEM подход на
обучение, като учениците са активната страна, а учителят ги подпомага да интерпретират знанията, да ги
приложат в практиката чрез направените от тях опити и сами да стигнат до практическото приложение на
научните знания, което да ги мотивира, да им даде отговор на въпроса „Защо учим?“ даден материал, да
ги ориентира към професии на бъдещето.
STEM домашна лаборатория е позитивен модел за прилагане на STEM подход в условия на дистанционно обучение. Прави уроците интересни и забавни, показва че науката е навсякъде около нас и всички
трудности могат да бъдат преодоляни с креативност и желание за работа, качества, които подпомагат
реализацията на учениците в бъдеще.
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