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Предговор
Имаме удоволствието да ви представим проектите на 7-те
български учители, избрани на осмия национален фестивал
„Наука на сцената” https://scienceonstage.bg/home/fest/, за да
представят страната ни на Европейския фестивал „Science on
Stage – 2022”.
От 25 до 27 юни 2021 г. за 8-ми път се проведе Националното издание на фестивала „Наука на сцената – България“
https://scienceonstage.bg/home/fest/. Домакин на събитието за 7ми път бе град Севлиево, а организацията на фестивала и провеждането му се дължи основно на преподавателския състав и
учениците на СУ „Васил Левски” – най-старото училище в града.
Организатори на събитието са Национален организационен комитет (НОК) и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община
Севлиево. НОК на фестивала се подпомага от Съюза на физиците,
химиците и учените в България, както и от фондация „Еврика”.
От тази година партньорството на българския център за развитие на технологичния гигант SAP и Фондация „Работилница за
граждански инициативи” (ФГИ) надграждат върху усилията на
организационните комитети на Националния фестивал, чрез
разширяване на обхвата на дейностите по европейската Програма „Наука на сцената” за България. Медийни партньори на фестивала бяха Националното издателство „Аз-Буки”, сп. „Светът на
физиката” на Съюза на физиците в България (СПБ) и сайтовете
Science OFFNews и MediaBricks.

Заради Covid фестивалът се проведе в хибридна форма. От
една страна присъствено, от друга виртуално с помощта на SAP в
България и ФРГИ. Това беше предизвикателство, но имаше своите предимства, тъй като така успяха да се включат повече участ3

ници и посетители. Една от целите на този форум е учителите да
бъдат информирани и да популяризират съвременните научни
постижения. Ето защо НОК предложи на публиката и участниците –учители и ученици 5 пленарни лекции, чрез които всеки можеше да се запознае с някои от най-новите постижения в науката.
На 8-мия национален фестивал 28 проекта бяха представени на
щандове, което е задължително, 11 от тях бяха представени онлайн и 17 лично. От тях 6 бяха представени допълнително като
семинари и 16 като компютърни презентации на сцена. Нашият
домакин – иновативното СУ „Васил Левски“ – Севлиево участва с
най-много проекти – 8. Националното жури, избрано от НOКБългария, се състои от добра комбинация от предишни и нови
членове, университетски преподаватели и преподаватели по
различни природни науки, се ръководи от основните и допълнителни критерии за оценяване, определени от Науката на сцената
в световен мащаб. Три екипа на журито оценяваха проектите във
всяка една от формите на участие: щандове, работилници и презентации на сцена. На общата финална среща журито оформи
окончателното класиране на представените проекти и по този
начин избра делегацията, която ще представи България на предстоящия Европейски фестивал Science on Stage 2022.

проф. д. н. Ана Гергиева,
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите,
Българска академия на науките
Ръководител на Националния организационен комитет на „Наука
на сцената-България“
Главен секретар на Съюза на физиците в България
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Preface
We are pleased to present the projects of the 7 Bulgarian teachers selected at the eight national festival “Science on stage”
https://scienceonstage.bg/home/fest/ to represent our country at the
European Science on Stage festival 2022.
From June 25 to 27 2021 year for the 8th time the National
Edition
of
the
festival
"Science
on
Stage
Bulgaria"
https://scienceonstage.bg/home/fest/ was held. For the 7th time the event
was hosted by the town of Sevlievo, and the organization of the festival and
its execution were mainly due to the teaching staff and students of Secondary school "Vasil Levski" - the oldest school in the town. The organizers of
the event are the National Steering (NSC) and Local Organizing Committee
with co-organizers the Ministry of Education and Science and the Municipality of Sevlievo. The Unions of Physicists, Chemists and Scientists in Bulgaria,
as well as the “Evrika'' Foundation assist the NSC of the festival. As of this
year, the partnership of the Bulgarian development center of the technology
giant SAP and the “Workshop for Civic Initiatives” Foundation (WCIF) builds
on the efforts of the Organizing Committees of the National Festival by expanding the scope of activities under the European Science on Stage Program
for Bulgaria. Media partners of the festival were the National Publishing
House "Az-Buki", the magazine "The World of Physics"of the Unions of Physicists in Bulgaria (UPB) and the websites Science OFFNews and MediaBricks.

Due to Covid-19, the festival was held in a hybrid form. On the one
hand, it took place in presence, on the other hand virtually with the help of
SAP in Bulgaria and WCIF. It was a challenge but it had its perks as it was
able to invite more participants and visitors.

One of the goals of this forum is for teachers to be informed and to
promote modern scientific achievements. That is why the NSC offered to the
audience 5 plenary lectures through which everyone can get some of the
latest achievements in science.

At the 8th National Festival, 28 projects were presented on stands,
which is mandatory, 11 of them were presented online and 17 in person
from Sofia, Botevgrad, Plovdiv, Stara Zagora, Sliven, Parvomay, Pleven,
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Gabrovo, Srediste - Silistra, Sevlievo. Of these, 6 were additionally presented
as workshops and 16 as computer presentations on stage. Our host - the innovative Secondary School "Vasil Levski" - Sevlievo participated with the
most projects - 8.

The national jury, elected by the NSC-Bulgaria, consisted of a good
combination of previous and new members, university professors and
teachers of various natural sciences was guided by the main and additional
evaluation criteria set by the Science on Stage globally. Three teams of the
jury evaluated the projects in each of the forms of participation: stands,
workshops and on-stage presentations. At the general final meeting, the jury
formed the final ranking of the presented projects and in this way selected
the delegation that will represent Bulgaria at the upcoming European Science on Stage festival 2022.

The publishing of this booklet aims at popularizing the activities and
good practices of our best natural sciences teachers not only in Bulgaria bit
in Europe as educational material or qualification courses. In this way,
teachers’ innovative ideas could reach thousands of schoolchildren and students all over Europe. They could be motivated to choose carriers in science
and technologies across national boundaries.

This is an occasion to express the gratitude of “Science on stage –
Bulgaria” to the Ministry of Education and Science, SAP in Bulgaria and
WCIF, the Unions of chemists and scientists in Bulgaria as well as to the local
organizers from “Vasil Levski” high school, Sevlievo for their assistance in
organizing the National festival. We would also like to acknowledge the financial help of a colleague – honorary member of the UPB, which made possible the participation of our delegation in the European festival.
Prof. DSc. Ana Georgieva,
Institute for Investigations of the Climate, Atmosphere and Water,
Bulgarian Academy of Sciences, Head of the National Steering Committee of
“Science on Stage-Bulgaria”
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The use of microcontrollers in Physics education
The author: Milena Gosheva, Greta Raykovska
School/institution: Sofia Vocational High School /SVHS/
"John Atanasov"
Town: Sofia, Bulgaria
Involved disciplines: Physics, Mathematics, Electrical engineering and Programming
Guiding Theme: Technologies in STEM Education
Age group (of the students): 12-16
The workshop gives an idea on how to increase students’ motivation and interest in Physics and make them study through the basic
knowledge of Robotics. To successfully integrate into the digital society, students need to be flexible, creative and able to work in collaboration with others. Inclusive education, adaptability, dynamics and problem-based learning are a must in the 21-century schools. Experimental
exercises should be presented in a new and modern way, be relevant,
intriguing and meet the Ss’ need of knowledge and skills. The training
kits, used and demonstrated during the workshop, are developed and
tested in our pedagogical practice and help the learning process in
Physics classes.
Project description

The aim of the workshop is to give an idea to the teachers of
Physics and science to increase students’ motivation and interest in
Physics and make them study the subject through the basic knowledge
of Robotics. It shows how the combination of skills to program microcontrollers can help the teachers of Physics to deliver the knowledge
in an intriguing way. In order for students to successfully integrate
into the digital society, they need to be flexible, creative and have the
ability to work in accordance with the others. An inclusive education,
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adaptability, dynamics and problem-based learning are necessary at
the 21st-century schools. Science education has turned into a bigger
challenge recently. In the era of digital technologies, experimental exercises in Physics should be presented in a new and modern way, be
relevant, attractive and meet the students’ need for knowledge and
skills. The questions we need to answer are “How to use technology to
help the process of learning and how to make it more interesting and
intriguing for the students? How to bring curiosity and science together? How can we learn by doing?” The workshop suggests and presents
a reasonable answer to these questions. A training kit, developed and
tested in our pedagogical practice, helps the learning process and
training in Physics classes. A description, goals and results of its implementation are the subject of this workshop.

The demonstration includes physical laws and dependencies between basic quantities. The connection between them is experimentally shown through the microcontrollers. The training set is designed for
students 14-16 years and combines disciplines such as physics, electrical engineering, programming, science.
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1. Ohm's law

The main task is for students to follow the process from the
power supply of the board to a 9-volt battery or directly from a laptop
to the output current on the display. They will be shown how to program the microcontroller so that it can process the information received from the current module and convert it into a screen-readable
format. With a potentiometer, they will see how the current changes in
relation to the resistance in the form of a graph. They must learn to
read the graphs and make analyses and conclusions from them.
2. Determination of distance by ultrasonic sensor:

The aim is, through the formula for the speed of sound, to measure distances, visualizing them with LEDs at certain intervals. The
main task is for students to understand how to determine the distance
to an object. For this purpose, it is necessary to follow the work process.

The microcontroller is powered by a battery and through the
signals sent and received by the ultrasonic sensor, students will measure the distance between the sensor and the wall in front of them. The
operation of the ultrasonic sensor is based on the transmission and
reception of ultrasound with a frequency of 40 kHz. It emits sound
waves with the help of which we find objects at a certain distance. The
formula S = u.t / 2 determines the distance to the studied object. The
sensor sends sound waves and receives a signal that starts the program. Depending on the code, the set parameters may change. When
the button is pressed, the microcontroller sends a signal to the emitter
and the indicator light. The signal in the ultrasonic range is transmitted from the pulse emitter.
Required materials: microprocessor Atmega 328, Breadboard,
oscillator (16Mhz), 2 ceramic capacitors 22pF, resistors 220 ohms,
jumpers, ultrasonic transceiver HC-SR04 and LED indicators.
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Together we will make an alarm and show how we can control
the amount of current and the action of the ultrasonic sensor.
3. Let's make an alarm!

Objectives: To show the application of knowledge of sound and
electricity
Required materials: clothes pegs, batteries, cables, buzzer.

Drill a hole in each jaw of the clothes peg. Insert a screw and nut;
the nut should be on the inside. The two nuts will make contact with
the buzzer. Solder two cables to the screws! Attach the battery to the
peg with duct tape. Connect the cables in series with the battery and
the buzzer. Place a card between the jaws of the clothes peg.
4. Let's play with electricity

Objectives: To show how the change in resistance through potentiometers changes the amount of current in LEDs.

Required materials: prototype board (Breadboard), potentiometers, LEDs, resistors, cables, power supply battery (9V).

Place the three potentiometers on the prototype board and then
the LEDs. Insert the three resistors, one for each LED. Connect the potentiometers, resistors and LEDs in parallel with the three cables! Insert the battery. Start controlling the current in the LEDs!
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Използването на микроконтролери в обучението по
физика
Автор: Милена Гошева, Грета Райковска
Училище: Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“
Град: София, България
Включени дисциплини: Физика, Математика, Електротехника, програмиране
Водеща тема: Технологии в STEM образованието
Възрастова група (от ученици): 12-16
Уъркшопът дава идея как да повишим мотивацията и интереса на учениците към физиката и да ги накараме да учат чрез
основните познания по роботика. За да се интегрират успешно в
дигиталното общество, учениците трябва да бъдат гъвкави, креативни и способни да работят в сътрудничество с други. Приобщаващото образование, адаптивността, динамиката и проблемно
базираното обучение са задължителни в училищата на 21-ви век.
Експерименталните упражнения трябва да бъдат представени по
нов и модерен начин, да бъдат уместни, интригуващи и да отговарят на нуждите на Ss от знания и умения. Учебните комплекти,
използвани и демонстрирани по време на работилницата, са разработени и изпробвани в нашата педагогическа практика и подпомагат учебния процес в часовете по физика.
Описание на проекта

В ерата на цифровите технологии експерименталните
упражнения по физика трябва да бъдат представени по нов и
съвременен начин, да бъдат актуални, атрактивни и да отговарят
на нуждите на учениците от знания и умения. Въпросите, на които трябва да отговорим, са „Как да използваме технологията, за
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да подпомогнем процеса на учене и как да го направим поинтересен и интригуващ за учениците? Как да обединим любопитството и науката? Как да се учим чрез правене?" Семинарът
предлага и представя разумен отговор на тези въпроси. Обучителен комплект, разработен и изпробван в нашата педагогическа
практика, подпомага учебния процес и обучението в часовете по
физика. Описание, цели и резултати от прилагането му са предмет на този семинар.
Демонстрацията включва физически закони и зависимости

между основните величини. Връзката между тях е експериментално показана чрез микроконтролерите. Учебният комплект е
предназначен за ученици 14-16 години и съчетава дисциплини
като физика, електротехника, програмиране, природни науки.
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1. Закон на Ом

Основната задача е учениците да проследят процеса от захранването на платката до 9-волтова батерия или директно от
лаптоп до изходния ток на дисплея. Ще им бъде показано как да
програмират микроконтролера, така че да може да обработва
информацията, получена от текущия модул, и да я преобразува
във формат, четим от екрана. С потенциометър те ще видят как
токът се променя спрямо съпротивлението под формата на графика. Те трябва да се научат да четат графиките и да правят анализи и изводи от тях.
2. Определяне на разстояние чрез ултразвуков сензор:

Целта е чрез формулата за скоростта на звука да се измерват разстоянията, като се визуализират със светодиоди на определени интервали. Основната задача е учениците да разберат как
да определят разстоянието до обект. За целта е необходимо да се
следи работният процес.

Микроконтролерът се захранва от батерия и чрез сигналите, изпратени и получени от ултразвуковия сензор, учениците ще
измерват разстоянието между сензора и стената пред тях. Работата на ултразвуковия сензор се основава на предаване и приемане на ултразвук с честота 40 kHz. Излъчва звукови вълни, с
помощта на които намираме обекти на определено разстояние.
Формулата S = u.t / 2 определя разстоянието до изследвания
обект. Сензорът изпраща звукови вълни и получава сигнал, който стартира програмата. В зависимост от кода, зададените параметри могат да се променят. При натискане на бутона микроконтролерът изпраща сигнал към излъчвателя и индикаторната
светлина. Сигналът в ултразвуковия диапазон се предава от импулсния емитер.
Необходими материали: микропроцесор Atmega 328, макет,
осцилатор (16Mhz), 2 керамични кондензатора 22pF, резистори
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220 ома, джъмпери, ултразвуков трансивър HC-SR04 и LED индикатори.
Заедно ще направим аларма и ще покажем как можем да
контролираме количеството тока и действието на ултразвуковия
сензор.
3. Да направим аларма!

Цели: Да покаже приложението на знанията за звука и електричеството

Необходими материали: клечки за дрехи, батерии, кабели,
зумер.

Пробийте дупка във всяка челюст на щипката за дрехи. Поставете винт и гайка; гайката трябва да е от вътрешната страна.
Двете гайки ще влязат в контакт със зумера. Запоете два кабела
към винтовете! Прикрепете батерията към колчето с тиксо.
Свържете кабелите последователно с батерията и зумера. Поставете карта между челюстите на щипката за дрехи.
4. Да си поиграем с електричеството

Цели: Да се покаже как промяната в съпротивлението чрез
потенциометрите променя количеството тока в светодиодите.
Необходими материали: прототипна платка (Breadboard),
потенциометри, светодиоди, резистори, кабели, захранваща батерия (9V)

Поставете трите потенциометра върху прототипната платка и след това светодиодите. Поставете трите резистора, по един
за всеки светодиод. Свържете потенциометрите, резисторите и
светодиодите успоредно с трите кабела! Поставете батерията.
Започнете да контролирате тока в светодиодите!
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DISTANCE LEARNING - WHEN THE KITCHEN IS A LAB
The author: Nasko Stamenov
School/institution: National High School of Science and
Mathematics
Town: Sofia, Bulgaria
Involved disciplines: Chemistry, Physics, Biology
Guiding Theme: Technologies in STEM Education
Age group (of the students): 6-10 & 16-18
In times of a pandemic, we need to improvise. If the school is
closed, does that mean that we need to forgo the classroom experiment? Of course not! The experiment just needs to be modified to accommodate what every student has at home. This project shows two
types of experiments done in two different age groups - a science
workshop for the youngest which was streamed all around the country at the same time and a series of classroom experiments in physical
chemistry, thermochemistry and kinetics done with multiple classes of
high school students in my school.
Project description
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The
project
consists of workshop ideas for two
age groups. The
main goal of that
project is for the
students to do experiments in times
of lockdown or distance
education.
The project aims to

provide easy workshops that can be done in home conditions while
being enough for the needs of the topics from the curriculum.
Age group I: 6-10 years of age, Topic: Science with toilet paper,

In this workshop, students are introduced with some of the
properties of toilet paper and other materials. The aim of the workshop is to introduce students to basic principles of materials science
without the need of any specialized equipment whatsoever. How materials behave, how their molecules interact with each other and other
substances and what is the physics and chemistry behind are all explained. There are six experiments in that workshop, which are briefly
described as follows:

1. Strength. Students are introduced to the idea of how paper is
made and what that process means for its strength - as the fibers of
the paper are rolled they get turned in one direction. Students try to
tear pieces of toilet paper in directions that are perpendicular or parallel to the fiber direction. The result is that parallel tearing is quite
easy and perpendicular is often impossible. This is an opportunity to
discuss (given enough time and/or interest from the students) anisotropic materials and their real life applications.
2. A paper rope. Students are asked to make a wick by twisting a
piece of toilet paper. Then they pull both ends and observe how strong
the material has become. It is discussed how the fibers (introduced in
the previous experiment) are now closer together and 'hold' each other more.

3. Wet paper. Students are asked to wet the middle of their wick
then they are to yank it once more. The wick breaks and two points
are discussed - where is the point of failure (it is at the border of wet
and dry paper) and what else is there aside the fibers (water molecules, which interact strongly with the cellulose in the fibers but do
not 'stick' as well to keep the material together)
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4. Up. Students are already familiar with how paper gets wet and
how water propagates through it. To drive that further students cut
out strips of the paper and draw a line 1cm from the edge using black,
gray or brown marker. The result is water going up because of capillary motion and division of the dyes in the marker ink due to differences in their size. Points of discussion are the capillary force and how
different dyes move different amount (such an experiment can be
used for introduction in chromatography)
5. See-through. Now students are well aware that there is space
between the fibers and we discuss what is the space filled with, we
talk about the color and how other things like snow and salt also seem
white despite that water and sodium chloride should be colorless. The
reason is found to be air so the question is what we can put in it’s
place to make the paper see-through. Students are asked to draw
something on a sheet of normal paper. A piece of the toilet paper is put
on top - the writing is not visible. The toilet paper is dipped in a small
quantity of cooking oil, it is placed again on the sheet and everything is
now visible. We discuss what is the process and what changed.

6. Who holds the water? The last experiment is mostly for the
‘wow effect’ as it is not so strongly connected to the others. The students are asked to fill a water bottle to the brim or almost there. Then
they place a piece of toilet paper on top and fasten it with a rubber
band. The bottle is flipped upside down and the water doesn't come
out. There is a discussion about the properties of the paper that make
that possible and the atmospheric pressure.
This concludes the workshop for young children. The high
schoolers get to do a thermochemistry experiment to calculate the
enthalpy of dissolution.

The normal experiment asks for two salts NH4NO3 and CaCl2,
Styrofoam cups, scale and lab thermometer. From these only the cup
may be readily available for students. This calls for the following mod17

ification - one salt NaCl, Styrofoam or paper cup, a spoon and a body
thermometer.

Procedure: Students fill the cup with lukewarm water. They
measure the temperature, put a spoonful of salt in (without touching
the water with the spoon) and with the thermometer they swirl while
taking the temperature once more. Every student then writes the two
temperatures in an online table. The table automatically gives the difference in the temperature (ΔT). The students calculate the mean ΔT
and proceed as per usual with the next calculations.

Usually the result is around 8 kJ/mol which is close to the literature of around 3.9 kJ/mol.

The result being close to the literature makes the experiment
successful enough but the difference provokes discussion - what are
the errors: measurement, process etc., all-important factors to consider when we do real word experiments.
These two workshops cover the aim of the project, as they are
easy to do, use readily available materials and are aligned with the
curriculum according to the Bulgarian educational system.
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ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – КОГАТО КУХНЯТА Е
ЛАБОРАТОРИЯ
Автор: Nasko Stamenov
Училище: Национална природо-математическа гимназия
Град: София, България
Включени дисциплини: Физика, Химия, Биология
Водеща тема: Технологии в STEM образованието Възрастова група (от ученици): 6-10 & 16-18
Във времена на пандемия трябва да импровизираме. Ако
училището е затворено, това означава ли, че трябва да се откажем от експеримента в класната стая? Разбира се, че не! Експериментът просто трябва да бъде модифициран, за да побере това,
което всеки ученик има у дома. Този проект показва два вида
експерименти, направени в две различни възрастови групи научна работилница за най-малките, която се излъчваше в цялата страна по едно и също време и серия от експерименти в класната стая по
физическа химия, термохимия и кинетика, извършени
с множество
класове
от
гимназиален
етап в моето
училище.
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Описание на проекта
Проектът се състои от идеи за работилници за две възрастови
групи. Основната цел на този проект е учениците да правят експерименти по време на блокиране или дистанционно обучение. Проектът има за цел да осигури лесни работилници, които да се правят
в домашни условия, като същевременно са достатъчни за нуждите
на темите от учебната програма.
тия.

I възрастова група: 6-10 години, Тема: Наука с тоалетна хар-

В тази работилница учениците се запознават с някои от свойствата на тоалетната хартия и други материали. Целта на семинара
е да запознае учениците с основните принципи на материалознанието, без да е необходимо никакво специализирано оборудване.
Обяснено е как се държат материалите, как техните молекули взаимодействат помежду си и други вещества и каква е физиката и химията зад тях. В този семинар има шест експеримента, които са описани накратко, както следва:

1. Сила. Учениците се запознават с идеята за това как се прави
хартията и какво означава този процес за нейната здравина - когато
влакната на хартията се търкалят, те се обръщат в една посока. Учениците се опитват да разкъсат парчета тоалетна хартия в посоки,
които са перпендикулярни или успоредни на посоката на влакното.
Резултатът е, че успоредното разкъсване е доста лесно, а перпендикулярното често е невъзможно. Това е възможност за обсъждане
(при достатъчно време и/или интерес от страна на учениците) анизотропните материали и техните приложения в реалния живот.

2. Хартиено въже. От учениците се иска да направят фитил, като усукват парче тоалетна хартия. След това те дърпат двата края и
наблюдават колко здрав е станал материалът. Обсъжда се как влакната (въведени в предишния експеримент) сега са по-близо един до
друг и се „държат“ повече.
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3. Мокра хартия. От учениците се иска да намокрят средата на
фитила си, след което трябва да го дръпнат още веднъж. Фитилът се
счупва и се обсъждат две точки - къде е точката на повреда (той е на
границата на мокра и суха хартия) и какво друго има освен влакната
(водни молекули, които взаимодействат силно с целулозата във
влакната, но не "залепват", за да поддържате материала заедно)

4. Нагоре. Учениците вече са запознати с това как хартията се
намокря и как водата се разпространява през нея. За да го направят,
други ученици изрязват ленти от хартията и начертават линия на 1
см от ръба с черен, сив или кафяв маркер. Резултатът е водата, която се покачва поради капилярно движение и разделяне на багрилата в мастилото на маркера поради разликите в техния размер.
Въпросите за дискусия са капилярната сила и как различните багрила преместват различно количество (подобен експеримент може
да се използва за въвеждане в хроматографията)
5. Прозрачен. Сега учениците са наясно, че има пространство
между влакната и обсъждаме с какво е запълнено пространството,
говорим за цвета и как други неща като сняг и сол също изглеждат
бели, въпреки че водата и натриевият хлорид трябва да са безцветни. Установено е, че причината е въздухът, така че въпросът е какво
можем да поставим на негово място, за да направим хартията прозрачна. От учениците се иска да нарисуват нещо върху лист обикновена хартия. Отгоре се слага парче тоалетна хартия - надписът не се
вижда. Тоалетната хартия се потапя в малко количество олио, слага
се отново върху листа и вече всичко се вижда. Обсъждаме какъв е
процесът и какво се промени.

6. Кой държи водата. Последният експеримент е най-вече за
„уау ефекта“, тъй като не е толкова силно свързан с останалите. От
учениците се иска да напълнят бутилка с вода до ръба или почти до
там. След това поставят парче тоалетна хартия отгоре и го закрепват с гумена лента. Бутилката е обърната с главата надолу и
21

водата не излиза. Има дискусия за свойствата на хартията, които
правят това възможно, и за атмосферното налягане.
С това работилницата за малки деца приключва.
II-ра възрастова група: 16-18 години

Учениците от гимназията трябва да направят термохимичен
експеримент, за да изчислят енталпията на разтваряне.

Нормалният експеримент изисква две соли NH4NO3 и CaCl2,
чаши от стиропор, кантар и лабораторен термометър. От тях само
чашата може да бъде лесно достъпна за учениците. Това изисква
следната модификация - една сол NaCl, стиропорова или хартиена
чаша, лъжица и термометър за тяло.

Процедура: Учениците напълват чашата с хладка вода. Измерват температурата, слагат лъжица сол (без да докосват водата с
лъжицата) и с термометъра се въртят, като измерват още веднъж
температурата. След това всеки ученик записва двете температури в
онлайн таблица. Таблицата автоматично показва разликата в температурата (ΔT). Учениците изчисляват средното ΔT и продължават
както обикновено със следващите изчисления.
Обикновено резултатът е около 8 kJ/mol, което е близко до литературата от около 3.9 kJ/mol.

Резултатът, близък до литературата, прави експеримента достатъчно успешен, но разликата предизвиква дискусия - какви са
грешките: измерване, процес и т.н., всички важни фактори, които
трябва да вземем предвид, когато правим истински експерименти с
думи.
Тези две работилници покриват целта на проекта, тъй като са
лесни за изпълнение, използват лесно достъпни материали и са
съобразени с учебната програма според българската образователна
система.
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MELISSA (MICRO ECOLOGICAL LIFE SUSTAINING SYSTEM ALTERNATIVE)
The author: Hristina Kostadinova
School/institution: High Language School „Ivan Vasov”
Town: Plovdiv, Bulgaria
Involved disciplines: Biology, Chemistry, Physics
Guiding Theme: Sustainable Development Goals (SDGs) in
Education
Age group (of the students): 15-18
Our main goal is building a life-sustaining system for astronauts
on a mission to Mars.
In achieving it we have performed the following investigations:
• A complete dietary analysis for an 8-membered crew for an 800-dayspace mission.
• Proposing and trying different methods of recycling water.
• Researching the effect of the physical activity on the air consumption
required for breathing.
• Tracking the influence of different types of LED light on the morphometric characteristics and accumulation of photosynthetic pigments in radishes (Raphanus sativus) and spirulina (Arthrospira
platensis).
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Project description
Building a life-sustaining system for astronauts on a mission to
Mars is our main goal. For the development of an effective lifesustaining unit for use on long space and crewed flights, we need fresh
food. The plants we selected are radishes (Raphanus sativus) and
spirulina (Arthrospira platensis) but it is also necessary to work on
the supply of proteins and fats. By calculating the specific nutritional
needs of astronauts, we can keep them healthy on long duration space
explorations. Water recycling is absolutely necessary. It reduces the
load on board the spacecraft. After running gray water (light brown,
pH-4,5, vinegar odor and particles floating on its surface) through the
constructed water filtering system, we collected an odorless and colorless filtrate with pH close to the neutral 6,8-7,5. The filtered water had
the properties of the clean water.
The effect of the physical activity on the oxygen consumption has
to be taken into account on spacecraft. The constructed system for
measuring the breathing requirements at rest and after physical activity represented that the physical activity exerted a significant influence on the amount of inhaled air. The number of respiratory movements increased, too. At rest the number of the respiratory movements was 18 per minute, while the amount of exhaled air was 150ml
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or 2700ml per minute. After squatting 50 times, the respiratory rate
increased up to 28, while the amount of air reached 8400ml per minute.
For the successful growth of radishes and spirulina, the photosynthetic active radiation supply has to be at least 2μmol/m2/s. After selecting an appropriate nutritive medium and sterilizing the seeds, we
placed them in jars and then in special self modified chambers with
LED illumination – flashing lights.
The jars were put in chambers with different LED light – red,
blue, green, yellow and white. The data were collected 10 days later.
First, we weighed the mass of cotyledons in photosynthetic active radiation 2 μmol/m2/s. According to collected data, the green and the
yellow light were the most favorable for the cotyledon mass. Then we
measured the cotyledon length. According to the collected data the
most effective lights on the cotyledon length were the green and the
yellow ones, when photosynthetic active radiation is
2 μmol/m2/s.
The concentration of the photosynthetic pigments gives us relatively precise information about the development of the tested plant.
We analyzed the concentration of chlorophyll A and chlorophyll B in
the cotyledons. Under the influence of blue and green lights, chlorophyll A and B were accumulated in a huge amount. The most favorable
influence on the accumulation of carotenoids exerted the green and
the yellow light.
.
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After selecting an appropriate nutritive medium and preparing the jars
for the spirulina growth, we placed
them in special self modified chambers
with LED illumination – flashing lights.
The jars were put in chambers with
different LED lights –red, blue, green,
yellow and white. The data were collected 7 days later. First, we weighed
the mass of spirulina in photosynthetic
active radiation 2 μmol/m2/s. According to collected data, the green and the
red light were the most favorable for
the accumulation of biomass of spirulina.
The concentration of the photosynthetic pigments gives us relatively
precise information about the development of spirulina. We analyzed
the concentration of chlorophyll A and chlorophyll B in the biomass.
Under the influence of yellow and red lights, chlorophyll A and B were
accumulated in a huge amount.
The most favorable influence on the accumulation of carotenoids
exerted the green and the yellow light.
The project MELiSSA (Micro Ecological Life Sustaining System
Alternative) is with a well defined aim, which incorporates practical
applications of the STEM subjects in the secondary school. It contains
rather complete and well formulated problems to be investigated and
solved by the students. It is done in a productive collaboration with
University teachers and investigators in a real scientific laboratory.
The obtained results are not only observations, but are also analyzed
by the participating students. It covers to a very high extend the evaluation criteria for inquiry-based learning.
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MELISSA (СЪЗДАВАНЕ НА ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩА
СИСТЕМА ЗА АСТРОНАВТИ НА МИСИЯ ДО МАРС)
Автор: Христина Костадинова
Училище: Езикова гимназия „Иван Вазов“
Град: Пловдив, България
Включени дисциплини: Биология, Химия, Физика
Водеща тема: Цели за устойчиво развитие (ЦУР) в образованието
Възрастова група (от ученици): 15-18
Описание на проекта
Изграждането на система за поддържане на живота на астронавтите на мисия до Марс е нашата основна цел. За разработването на ефективно животоподдържащо устройство за
използване при дълги космически полети и полети с екипаж се
нуждаем от прясна храна. Растенията, които избрахме, са репички (Raphanus sativus) и спирулина (Arthrospira platensis), но е
необходимо да се работи и върху снабдяването с протеини и мазнини. Чрез изчисляване на специфичните хранителни нужди на
астронавтите можем да ги поддържаме здрави при продължителни космически изследвания. Рециклирането на водата е абсолютно необходимо. Това намалява натоварването на борда на
космическия кораб. След изтичане на сива вода (светлокафява,
pH-4,5, мирис на оцет и частици, плуващи по повърхността й)
през изградената система за филтриране на водата, събрахме
филтрат без мирис и цвят с pH близко до неутралното 6,8-7,5.
Филтрираната вода имаше свойствата на чистата вода.
27

Ефектът от физическата активност върху консумацията на
кислород трябва да се вземе предвид на космически кораб. Изградената система за измерване на изискванията за дишане в
покой и след физическа активност показва, че физическата активност оказва значително влияние върху количеството на вдишвания въздух. Броят на дихателните движения също се увеличи. В покой броят на дихателните движения е 18 в минута, а количеството на издишания въздух е 150 ml или 2700 ml в минута.
След 50 пъти клякане дихателната честота се увеличава до 28, а
количеството въздух достига 8400 ml в минута.

За успешния растеж на репички и спирулина, фотосинтетичното активно излъчване трябва да бъде най-малко 2
μmol/m2/s. След подбор на подходяща хранителна среда и стерилизация на семената ги поставихме в буркани и след това в
специални самопроменени камери с LED осветление – мигащи
светлини.

Бурканите бяха поставени в камери с различна LED светлина – червена, синя, зелена, жълта и бяла. Данните са събрани 10
дни по-късно. Първо, претеглихме масата на котиледоните във
фотосинтетична активна радиация 2 μmol/m2/s. Според събраните данни зелената и жълтата светлина са били най28

благоприятни за масата на котиледоните. След това измерихме
дължината на котиледона. Според събраните данни найефективните светлини за дължината на котиледона са зелените
и жълтите, когато е фотосинтетично активно лъчение 2
μmol/m2/s.
Концентрацията на фотосинтетичните пигменти ни дава
относително точна информация за развитието на тестваното
растение. Анализирахме концентрацията на хлорофил А и хлорофил В в котиледоните. Под въздействието на сини и зелени
светлини хлорофил А и В се натрупват в огромно количество.
Най-благоприятно влияние върху натрупването на каротеноиди
оказват зелената и жълтата светлина.

След като избрахме подходяща хранителна среда и подготвихме бурканчетата за отглеждане на спирулина, ги поставихме
в специални самопроменени камери с LED осветление – мигащи
светлини. Бурканите бяха поставени в камери с различна LED
светлина – червена, синя, зелена, жълта и бяла. Данните бяха
събрани 7 дни по-късно. Първо, претеглихме масата на спирулина във фотосинтетична активна радиация 2 μmol/m2/s. Според
събраните данни зелената и червената светлина са били найблагоприятни за натрупване на биомаса на спирулина.

Концентрацията на фотосинтетичните пигменти ни дава
относително точна информация за развитието на спирулина.
Анализирахме концентрацията на хлорофил А и хлорофил В в
биомасата. Под въздействието на жълти и червени светлини
хлорофил А и В се натрупват в огромно количество.
Най-благоприятно влияние върху натрупването на каротеноиди оказват зелената и жълтата светлина.

Проектът MELiSSA (Micro Ecological Life Sustaining System Alternative) е с добре дефинирана цел. Включва практически приложения на STEM предметите в средното училище. Той съдържа
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доста завършени и добре формулирани проблеми, които да
бъдат изследвани и решавани от учениците. Извършва се в продуктивно сътрудничество с университетски преподавател и изследовател в истинска научна лаборатория. Получените резултати не са само наблюдение, но и се анализират от участващите
ученици. Той обхваща в много голяма степен критериите за
оценка на обучение, базирано на запитвания.
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PURITY AND COLORS - MISSION POSSIBLE
The author: Katya Trifonova, Aleksandar Asenov
School/institution: “Stoyan Zaimov” Secondary School
Town: Pleven, Bulgaria
Involved disciplines: Biology and Health Education, Chemistry and Environmental Protection, Informatics, Electronics
Guiding Theme: Sustainable Development Goals (SDGs) in
Education
Age group (of the students): 16-18
In the project, topics on environmental pollution caused by different reasons in Chemistry and Environmental Protection and the
impact they have on ecosystems in Biology and Health Education are
studied and discussed. To solve them two STEM models – a filter model and a color perception model (separation of color products) are
created by joint ideas and mutual work of high school students and
teachers. The strong bond between theoretical knowledge and its application in human life develops students' skills for analysis and enriches their scientific knowledge. The fact that the models are related
to environmental protection and that students construct them, proves
that education is a mission possible!
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Project description
Tackling topics on environmental pollution caused by different
reasons in Chemistry and Environmental Protection, and studying the
impact they have on ecosystems in Biology and Health Education, we
asked ourselves: Which pollution caused by people has a greater impact on us - the air pollution, the water pollution, or the pollution
caused by household waste? How can everyone reduce pollution daily? It turns out that water pollution is one of the most affecting and at
the same time neglected problems. There are many different kinds of
pollutants, such as large size organic and inorganic (plastic packaging,
polyethylene, petroleum waste), smaller size (various discarded
waste, fertilizers), micro size (metal cations, hormones, microplastic
particles, surfactants) and many others. It also turns out that the pollution caused by domestic water is mainly with surfactants and microplastic particles released by washing machines, and the pollution of
natural water is mainly related to accumulation of plastic objects and
particles (e.g. plastic bottles, bags and microbeads). Therefore, we
have created two STEM models to solve the following main tasks set in
the projects:
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1. Creating a model of a sewage filter for household wastewater
treatment made of very environmentally friendly materials, practical
and affordable for the most of consumers;

2. Creating a model to demonstrate light sensitivity (light intensity) and color perception.
The achieved goals are:

1. Broaden the knowledge about the water pollutants, the methods for water purification, the technologies, the materials, about the
color perception, about the work of the traffic light systems and others, related to the project;
2. Improving the research skills of students;

3. Attracting partners for production and testing of the models;

4. Promoting the benefits of the models to manufacturers, companies, users, classmates, parents.

After theoretical studies, the filter model that we create for domestic water purification from surfactants and microplastic particles
consists of three layers - zeolite, polymer membranes and activated
carbon.
The second model that we created in the project is related to the
possibility of pre-sorting plastic items collected by recycling compa33

nies, based on plastic color. We developed it using our knowledge of
visual receptors in the human eye and how it functions, and the capabilities of electronics and programming, i.e. this is a model showing
the importance of Bionics.

Color perception is an important human process. What is the
reason that causes it? How is it done? What does it depend on? What
application does the knowledge of color perception find? How to understand this process better when we study it? Using this model, every
student will be able experimentally to reach the conclusions related to
color perception.
This model consists of several main elements and a module, and
it is applicable to some areas:

- the first is related to demonstrating the functions of the human
eye and its color perception;
- the second direction – by changing the mode (menu), making a
prototype of an energy efficient traffic light system that provokes
pleasant perception, i.e. smarter traffic lights which change the intensity of their lights, depending on whether it is day or night, sunny or
cloudy day.
- the third regime is in favor of ecology and waste sorting based
on its color. An example of this is sorting of plastics or other materials
according to their primary colors.
The following elements were used:

- One main mainboard, on which all the elements are attached;
- Several basic LEDs for display;

- Arduino, so that the model can work independently;

- Light sensitivity module- for measuring the light intensity;
- Line tracking module that is used for color recognition.
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This STEM model also has the advantages that it can be made of
affordable and cheap materials, and in addition to its use in the learning environment, it solves significant problems in reality.

How is this model used in a learning environment? In Biology
classes, the functions of the human eye and especially the mechanism
that induces excitation of receptor cells in the retina and respectively
color perception are investigated. By changing the intensity of the
light source, it is possible to determine which "receptors" are excited.
Thus, students experimentally come to the conclusions about the role
of light intensity for color perception, when we see color, and when
we see black - white.

The observation and study of organisms and processes in nature
develop students' skills for analysis and enrich their scientific
knowledge. This evokes questions about the application of some of
these processes in human life, and this is Bionics, although unconscious at this stage of human life (student age). Such adolescents’ qual35

ities are provoked by conducting practical activities and experiments
in laboratories under the guidance of teachers. Both STEM models, the
filter model and the color perception model (separation of color products), created by joint ideas and mutual work of high school students
and teachers, prove the strong bond between theoretical knowledge
and its application in human life. The fact that the models are related
to environmental protection - domestic water treatment, waste separation, which is a global environmental problem of our time and that
they are constructed by students, prove that education is a mission
possible!
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ЧИСТОТА И ЦВЕТОВЕ - МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА
Автор: Катя Трифонова, Александър Асенов
Училище: Средно училище “Стоян Заимов”
Град: Плевен, България
Включени дисциплини: Биология и здравното образование, Химия и опазване на околната среда, Информатика, Електроника
Водеща тема: Цели за устойчиво развитие (ЦУР) в образованието
Възрастова група (от ученици): 16-18
В проекта се изучават и обсъждат проблеми за замърсяването на околната среда, причинено от различни причини в програмите по химия и опазване на околната среда, както и влиянието му върху екосистемите в биологията
и здравното образование. За решаването
им чрез съвместни идеи и съвместна работа на гимназисти и учители се създават два STEM модела – модел на филтър
и модел на цветово възприятие (разделяне на цветни продукти). Силната
връзка между теоретичните знания и
тяхното приложение в човешкия живот
развива уменията на учениците за анализ и обогатява техните научни знания.
Фактът, че моделите са свързани с
опазването на околната среда и че са
конструирани от ученици, доказва, че образованието е възможна
мисия!
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Описание на проекта
Разглеждайки теми за замърсяването на околната среда,
причинено от различни причини в часовете по Химия и опазване
на околната среда, и изучавайки въздействието, което то оказва
върху екосистемите по Биология и здравното образование, ние
се запитахме: Kое замърсяване, причинено от хората, има поголямо въздействие върху нас - замърсяването на въздуха и водата или замърсяването, причинено от битови отпадъци? Какво
може да се прави ежедневно от всеки, за да се намали замърсяването? Оказва се, че замърсяването на водата е един от найзасягащите ни и в същото време пренебрегвани проблеми. Има
много различни видове замърсители, като големи органични и
неорганични (пластмасови опаковки, полиетилен, петролни отпадъци), по-малки размери (различни изхвърлени отпадъци, торове), микроразмер (метални катиони, хормони, микро пластмасови частици, повърхностноактивни вещества) и много други.
Оказва се също, че замърсяването, причинено на битовата вода, е
основно с повърхностно активни вещества и микро пластмасови
частици, отделяни от пералните машини, а замърсяването на
естествената вода е свързано основно с натрупване на пластмасови предмети и частици (например пластмасови бутилки, торбички и микроперли). Затова създадохме два STEM модела за решаване на следните основни проблеми, поставени в проектите:

1. Създаване на модел на филтър за отпадни води за пречистване на битови отпадни води, изработен от изцяло екологични материали, практичен и достъпен за повечето потребители;
2. Създаване на модел за демонстриране на светлочувствителност (интензитет на светлината) и цветово възприятие.
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Постигнатите цели са:

1. Разширяване на знанията за замърсителите на водата,
методите за пречистване на водата, технологиите, материалите,
за цветовото възприятие, за работата на светофарните системи и
други, свързани с проекта;
2. Подобряване на изследователските умения на учениците;

3. Привличане на партньори за производство и тестване на
моделите;

4. Популяризиране на предимствата на моделите пред производители, компании, потребители, съученици, родители.

След теоретични проучвания, моделът на филтъра,
който създаваме за пречистване на битова вода от
повърхностно активни вещества и микропластмасови частици, се състои от три слоя зеолит, полимерни мембрани
и активен въглен.

Вторият модел, който
създадохме в проекта, е свързан с възможността за предварително
сортиране
на
пластмасови
артикули,
събрани от фирми за рециклиране, въз основа на пластмасов цвят. Разработихме го, използвайки нашите познания за
зрителните рецептори в човешкото око и как функционира то,
както и възможностите на електрониката и програмирането, т.е.
това е модел, показващ важността на биониката.
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Възприемането на цветовете е важен човешки процес. Каква
е причината, която го причинява? Как се случва? От какво зависи? Какво приложение намират познанията за цветовото
възприятие? Как да разберем по-добре този процес, когато го
изучаваме? Използвайки този модел, всеки ученик ще може
експериментално да стигне до изводите, свързани с цветовото
възприятие.

Този модел се състои от няколко основни елемента и модул
и е приложим в някои области:

- първият е свързан с демонстриране на функциите на човешкото око и неговото цветово възприемане;

- второто направление – чрез промяна на режима (менюто),
създаване на прототип на енергийно ефективна светофарна система, която предизвиква по-добро възприемане, т.е. по-умни
светофари, които променят интензитета на светлините си в зависимост от това дали е ден или нощ, слънчево или облачен ден.

- третият режим е в полза на екологията и сортирането на
отпадъците според цвета им. Пример за това е сортирането на
пластмаси или други материали според основните им цветове.
Използвани са следните елементи:

- Една основна дънна платка, на която са закрепени всички
елементи;
- Няколко основни светодиода за дисплей;

- Arduino, за да може моделът да работи самостоятелно;

- Модул за светлочувствителност - за измерване на интензитета на светлината;

- Модул за проследяване на линии, който се използва за разпознаване на цветове.
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Този STEM модел има и предимствата, че може да бъде
направен от достъпни и евтини материали и освен използването
му в учебната среда решава значителни проблеми в реалността.

Как се използва този модел в учебна среда? В часовете по
биология се изследват функциите на човешкото око и особено
механизмът, който предизвиква възбуждане на рецепторни
клетки в ретината и съответно цветово възприемане. Чрез промяна на интензитета на източника на светлина е възможно да се
определи кои "рецептори" се възбуждат. Така учениците експериментално стигат до изводите за ролята на интензитета на
светлината за възприемането на цветовете, когато виждаме цвят
и когато виждаме черно – бяло.

Наблюдението и изучаването на организми и процеси в
природата развиват уменията на учениците за анализ и обогатяват научните им знания. Това поражда въпроси относно приложението на някои от тези процеси в човешкия живот и това е
биониката, макар и несъзнателна на този етап от човешкия живот (ученическа възраст). Такива качества на подрастващите се
провокират чрез провеждане на практически дейности и експерименти в лаборатории под ръководството на учители. И двата
модела STEM, моделът на филтъра и моделът на цветовото
възприятие (разделяне на цветни продукти), създадени от
съвместни идеи и съвместна работа на ученици и учители, доказват силната връзка между теоретичните знания и тяхното
приложение в човешкия живот. Фактът, че моделите са свързани
с опазването на околната среда - пречистване на битови води,
разделяне на отпадъци, което е глобален екологичен проблем на
нашето време и че са конструирани от ученици, доказва, че образованието е възможна мисия!
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BOTTOM-UP, A STORY FOR 20 SUGAR CRYSTALS
The author: Zlatina Dimitrova
School/institution: Izzi Science for Kids
Town: Sofia, Bulgaria
Involved disciplines: Physics, Chemistry, Biology
Guiding Theme: Science for the Youngest
Age group (of the students): 7-10
Flipped classroom is a mode in which students do research at
home and solve unknown tasks in class. In this project, the only prerequisite is the curiosity of the children. Pupils are divided in teams
and the task is to design and explain a class lab experiment for the
teacher to perform. The students are free to choose what will be the
hypothesis and what should be done to prove it. The assets are - the
pupils learn how to form hypotheses and the requirements for their
proof. Moreover students learn the difficulties in designing an experiment and what can go wrong under given instructions. This not only
helps them remembering better but also makes them more thoughtful
when the roles are flipped back.
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Project description
1. Parameters

1.1. Task: Students are given the task to invent an experiment for
the teacher to do. Conditionally, they must make a list of the necessary
materials and tools, set a goal and give instructions to the teacher.
1.2. Conditions: Students are divided into teams of 2-3, and have
10 minutes to complete the task.

2. Performance: After the time has elapsed, the teams take turns
explaining their experiment and then instructing the teacher. After
each experiment, the experience is discussed both from the students'
point of view and from the teacher's point of view.

3. Results: A week later, the experiment was discussed with the
titular teacher. In the discussion, students show that they are surprised at how difficult it is to prepare and organize an experiment and
describe what happened and what did not.
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ОТДОЛУ НАГОРЕ - ИСТОРИЯ ЗА 20 КРИСТАЛА ЗАХАР
Автор: Златина Димитрова
Училище: Частно Начално Училище“Лесна наука за
деца”
Град: София, България
Включени дисциплини: Физика, Химия, Биология
Водеща тема: Наука за най-младите
Възрастова група (от ученици): 7-10
Обърната класна стая е метод на обучение, при който учениците правят изследвания у дома и решават непознати задачи в
клас. В този проект единственото условие е любопитството на
децата. Учениците се разделят на екипи и задачата е да проектират и обяснят лабораторен експеримент в клас, който учителят
да извърши. Учениците са свободни да избират каква ще бъде
хипотезата и какво трябва да се направи, за да се докаже. Ползата
от това е, че учениците се учат как да формулират хипотези и
изискванията за тяхното доказване. Освен това учениците
научават трудностите при проектирането на експеримента и
какво може да се обърка, когато им бъдат дадени инструкции.
Това не само помага за по-доброто запомняне, но и ги прави обмислящи експеримента, когато ролите се обръщат обратно.
Описание на проекта
1. Параметри

1.1.
Задача: На учениците се поставя задача да измислят
експеримент за учителя. По условие трябва да направят списък с
нужните материали и пособия, да определят цел и да дадат инструкции на учителя как да го проведе.
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1.2.
Условия: Учениците са разпределени в отбори от 23, и имат 10 минути да изпълнят задачата.

2.
Изпълнение: След изтичане на времето отборите се
редуват да обяснят експеримента си, а след това дават инструкция на учителя. След изпълнението на всеки експеримент се дискутира преживяването и от гледна точка на учениците, и от
гледна точка на учителя.
3.
Резултати: Седмица по-късно експериментът е дискутиран с титулярния учител. При дискусията учениците показват, че са изненадани, колко трудно е да се подготви и организира експеримент и описват какво се е получило и какво не.
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UPDATED AND SHARED ACTIVITIES in STEAMS EDUCATION
The author: Rumyanka Galchavova
School/institution: "Tsanko Tserkovski" Primary School
Town: Srediste village, Silistra region, Bulgaria
Involved disciplines: Biology, Physics, Ecology, Art, Sports
Guiding Theme: Sustainable Development Goals (SDGs) in
Education
Age group (of the students): 10-15
In the project an update of a "catalog" of exercises for the whole
human body is developed. Participating in it, each student creates and
shares products, such as types of sports equipment, exercises and
games for fitness corners. The used materials are residues from daily
used products. Тhe results of the work in a team of students and parents is the introduction in the educational environment products like:
"Remind me"; "Smile"; drawings made by "breathing exercises", implementation of physical laws, anatomical knowledge and motor activity. The project is universal and can be used by everyone at any
time. Students develop practical, cognitive and creative skills and increase their scientific and health literacy.
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Project description
The new circumstances - prolonged sitting in front of the
"screen" and the emergence of unforeseen social constraints - provoked the creation of this project, which aims is to induce the diagnosis of physical activity and to show the benefits of scientific prevention
of immobilization and the benefits of teamwork, regardless of the professional and individual characteristics of the participants. The creation of a "Catalog" - exercises for the human body, built on the idea
and subsequent multiplication, maintains motivation and gives meaning to education.
1. Objectives:

1.1. The main goal - to diagnose the physical activity of students
and show the benefits of scientific prevention and the positives of
teamwork, regardless of professional and individual characteristics.
1.2. Specific objectives:
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⮚ Formation of habits in students to self-analyze, as well as the
implementation of physical exercises at every opportunity, at any
time, in all conditions and by all;
⮚ Аctivating communication between participants, understanding situations, finding solutions and applying ideas;
⮚ Realizing that health is a gift and the need for inspiration and
sharing among people around the world.

2. Presentation.

The good pedagogical practice reflected in the project "Step by
step... activities" refers to the creation of products through a rediscovered up-to-date "Catalog" of exercises for the whole human body,
which is:
⮚ Creation of package of physical activities according to STEAM
education and global goals for sustainable development;
⮚ Applicable in everyday life and for everyone at any time
/including institutions, younger and older students, such as project
activities, at school - in activities of interest, organized recreation, etc .;
⮚ Based on a research and competence approach, provoking adequate scientific literacy;
⮚ Emphasizing the formation of the nine key competencies in
the field of health.
48

49

АКТУАЛИЗИРАНИ И СПОДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО НА STEAMS
Автор: Румянка Гълчавова
Училище: Основно училище “Цанко Цeрковски“
Град: с. Средище, област Силистра, България
Включени дисциплини: Биология, Физика, Екология,
Изкуство, Спорт
Водеща тема: Цели за устойчиво развитие (ЦУР) в образованието
Възрастова група (от ученици): 10-15
В проекта е разработена актуализация на „каталог” от
упражнения за цялото човешко тяло. Участвайки в него, всеки
ученик създава и споделя продукти, като видове спортно оборудване, игри и упражнения за фитнес кътове. Използваните материали са отпадъчни, неизползваеми и подръчни и се срещат ежедневно. Резултат от работата в екип от ученици и родители е
въвеждането в образователната среда продукти като: "Напомни
ми"; "Усмихни се"; рисунки, направени чрез "дихателни упражнения", прилагане на физически закони, анатомични
знания и двигателна активност. Проектът е универсален и може да се
използва от всеки по всяко време. Учениците развиват практически, познавателни и творчески
умения и повишават своята научна и здравна гра50

мотност.

Описание на проекта

Новите обстоятелства - продължително седене пред "екран"
и появата на непредвидени социални ограничения - провокира
създаването на този проект, който има за цел да предизвика диагностика на физическата активност на учениците и да покаже
ползите от научната превенция на обездвижването и от екипната
работа, независимо от професионалните и индивидуалните характеристики на участниците. Създаването на творческия „Каталог” – упражнения за човешкото тяло, изградени върху идеята и
последващото и развитие, поддържа мотивацията и осмисля образованието.
1. Цели:

1.1. Основна цел - да се диагностицира физическата активност на учениците и да се покажат ползите от научната превенция и позитивите на екипната работа, независимо от професионалните и индивидуалните характеристики.
1.2. Специфични цели:

⮚ Формиране на навици у учениците за самоанализ, както и
изпълнение на физически упражнения при всяка възможност, по
всяко време, при всякакви условия и от всички;
⮚ активиране на комуникацията между тях, разбиране на
ситуации, намиране на решения и прилагане на идеи;
⮚ осъзнаването, че здравето е дар и необходимостта от
вдъхновение и споделяне между хората по света.
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CREATE MAGIC AND SAVE THE PLANET
The author: Kinka Ivanova
School/institution: Vasil Levski Secondary School
Town: Sevlievo, Bulgaria
Involved disciplines: Maths, Natural science, Bulgarian language, Bulgarian literature, Art, Technology and Еntrepreneurship
Guiding Theme: Science for the Youngest
Age group (of the students): 7-10
The aim of the project is for all the students to be bounded to
the idea of preserving nature and saving our planet. It took the form of
a fairy tale in which the characters are the students themselves. They
performed three magic tricks that lead to the rescue of mother Earth.
The first one is called “The Little Window Garden”: The second - “Let's
make toys out of plastic caps” and the third one is a miniature called
“Save the planet Earth”.

In general, the project is about how to keep nature clean by reducing pollution and to give children the opportunity to think and create themselves. The
project was implemented with the
help of recyclable
waste
materials,
seeds and products
that are available in
every household.
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Project description
The project took the form of a fairy tale in which the characters
were the students themselves. They performed three spells that save
the planet Earth.

The first magic is "The Little Window Garden". The students
were divided into teams and performed the mission "Researcher". The
first team planted herbs, the second - lentils, corn, beans, the third
team - houseplants and garden flowers, and the fourth team - made
Uncle Trevichko. The children took great care of the plants and explored the necessary living conditions. They realized that plants are
part of wildlife and people need to take care of them. The students
came to the conclusion that plants absorb carbon dioxide from the air
and release oxygen, thus purifying the air.
The second magic is "Making
toys from plastic caps". In order to
keep the nature clean, we should reduce the use of plastic products and
collect waste separately. That is why
the children gave free rein to their
imagination and created original toys
by using handy and waste materials.

The third magic is the model
"Let's save the planet Earth", and the
posters through which the children
send a message to their peers and
parents.

The proof that the project works is the experiments made, the
plants planted and the objects made by the children. The emphasis is
on the environmental issues from other classes and the parents’ involvement in the cause: "Save the planet Earth".
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ВЪЛШЕБСТВА СЪТВОРИ И ПЛАНЕТАТА СПАСИ!
Автор: Кинка Иванова
Училище: Средно училище „Васил Левски”
Град: Севлиево, България
Включени дисциплини: Математика, Природни науки,
Български език, Българска литература, Изкуство, Технологии и предприемачество
Водеща тема: Наука за най-младите
Възрастова група (от ученици): 7-10
Целта на проекта е да приобщи всички ученици към идеята
за опазване на природата и спасяване на нашата планета. Той е
реализиран под формата на приказка, в която героите са самите
ученици. Те изпълниха три магически трика, които водят до спасяването на Майката Земя. Първата се нарича “Градината на малкия прозорец”. Вторият - "Да направим играчки от пластмасови
капачки." Третата е миниатюра, наречена „Спасете планетата
Земя“.
Като цяло проектът е за това как да запазим природата чиста, като намалим замърсяването и дадем възможност на децата
да мислят и творят. Проектът е реализиран с помощта на рециклируеми отпадъчни материали, семена и продукти, които са
налични във всяко домакинство.
Описание на проекта

Целта на проекта е да включи младите ученици в идеята за
опазване на природата и проблемите на околната среда. Проектът е под формата на приказка, в която героите са самите ученици. Те изпълняват три заклинания, които спасяват планетата
Земя.
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Първата магия е „Градината на малкия прозорец“. Учениците бяха разделени на отбори и изпълниха мисията „Изследовател“. Първият отбор засади билки, вторият - леща, царевица, боб,
третият отбор - стайни и градински цветя, а четвъртият отбор направи чичко Тревичко. Децата се погрижиха много за растенията и проучиха необходимите им условия за живот. Те осъзнаха,
че растенията са част от дивата природа и хората трябва да се
грижат за тях. Учениците стигнаха до извода, че растенията поглъщат въглероден диоксид от въздуха и отделят кислород, като
по този начин пречистват въздуха.
Втората магия е „Изработване на играчки от пластмасови
капачки“. За да се запази природата чиста, е необходимо да се
намали използването на пластмасови изделия и отпадъците да се
събират разделно. Ето защо децата дадоха воля на въображението си и създадоха оригинални
играчки,
използвайки
подръчни и отпадъчни материали.
Третата магия е моделът
„Да спасим планетата Земя” и
плакати, чрез които децата
изпращат послание към ученици от други класове и родители.

Доказателството, че проектът работи, са направените
опити, засадените растения и
предметите, направени от децата. Акцентът е върху екологичните проблеми от други предмети в училище. Включени са и
родителите в подкрепата на каузата: "Спасете планетата Земя".
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Контакти на преподавателите:
Contacts of the teachers:
Наско Стаменов
Nasko Stamenov

Милена Гошева
Milena Gosheva

Христина Костадинова
Hristina Kostadinova
Катя Трифонова
Katya Trifonova

Златина Димитрова
Zlatina Dimitrova

Румянка Гълчавова

Rumyanka Galchavova
Кинка Иванова
Kinka Ivanova

Проф. д. н. Ана Гергиева
Prof. DSc. Ana Georgieva

nasko.stamenov@npmg.org
milena_mig@abv.bg
h.lisichkova@egiv-plovdiv.bg
katj_trifonova@yahoo.com
zlatina.i.dimitrova@gmail.com
rgal4avova@mail.bg
ivanova.kinka@su-sevlievo.com
upb@phys. uni-sofia.bg
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Организатори
на Националния Фестивал „Наука на сцената 8“:

Спонсори:

Медийни партньори:

