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Въведение
Пред Вас е ръководство за научни клубове и часове по науки, изготвено
от преподаватели. Включва готови практични уроци и приложения, които сме
адаптирали след прилагането им през различните клубове в три града в
страната - София, Хасково и Враца.
Програмата се базира на стратегии за развиване на научна грамотност.
По време на дейностите в програмата учениците се учат да правят разлика
между научен и ненаучен въпрос, да съставят хипотези, да планират
проучвания и експерименти, да анализират данни, да правят и представят
заключения. Пълна информация за умението “Научна грамотност” може да
намерите в Ръководство за умения на 21 век1.
Програмата цели да развива не само научна грамотност, но и социално емоционално учене. Това е процесът, чрез който всички млади хора и
възрастни придобиват и прилагат знанията, уменията и нагласите, за да
развият здрави идентичности, да управляват емоциите и да постигат лични и
колективни цели, да чувстват и да проявяват съпричастност към другите, да
установяват и поддържат подкрепящи взаимоотношения и да вземат отговорни
и грижовни решения. "2.
Пренасянето на умението в класната стая чрез преподаване на шест основни
житейски умения: самосъзнание, саморегулиране, социално осъзнаване,
положителна комуникация, решителност и отговорно вземане на решения,
допълнително ще снабди децата и тийнейджърите с инструментите, от които се
нуждаят, за да станат ангажирани, грижовни и находчиви членове на своите
общности (социално отговорни), да управляват себе си като балансират своите
интереси с интересите на другите (автономни) и надделяват пред трудностите
(устойчиви).3
В хода на изпълнение на програмата учениците работят в екипи от 2-4
души, като се учат да разделят задачите си, да общуват и да взимат решения,
да планират стъпки, планират и презентират напредък, рефлектират в екипа.
По време на изпълнението на програмата всеки обучител, наричан
по-долу модератор, работи в сътрудничество с ментори - хора от научната
сфера, които са партньори на Фондация “Сай Хай”. Един ментор може да
работи с един или няколко отбора. Менторите се срещат на регулярна база със
своите отбори, помагат им да работят по поставените задачи, дават идеи и ги
подкрепят в търсенето на информация и отговора на научния въпрос.
В хода на програмата отборите се стремят да ангажират представители
на местната общност - родители, съученици, местни лидери, граждани и
представители на институции. Това им помага да излизат извън зоната си на
комфорт, да се чувстват се като изследователи. Учениците посещават места и
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институции, провеждат срещи с експерти и граждански активисти, които да ги
обогатяват. Участието в програмата има ефект и за местната общност институции, НПО, работилници, които винаги откликват (с малки изключения).
Това е едно практическо ръководство, което цели да подпомогне
преподавателите, както в организиране на извънкласни дейности, така и в
прилагане на част от подходите в техните учебни часове. Според резултатите
от PISA една от причините за ниската научна грамотност, е ниските стойности
на
адаптивното преподаване спрямо по-скоро
преобладаващо
4
инструктиращото преподаване . Тук учителят, наричан модератор, по-скоро
подготвя средата и инструментите, насърчава и подкрепя учениците по пътя на
изследователския проект.
Желаем ви успешно и приятно приложение на предложените дейности и
нямаме търпение да споделяте за своите успехи, като ни пишете на
info@sci-high.org. 5
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Фондация “Сай Хай” предлага обучения на преподаватели от сертифицирани обучители как ефективно
да прилагат програмата.
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Урок 1

Запознаване

Дейност

Ход на урока

Представяне
със сърчица

Модераторът дава инструкции за играта.
На всяко дете и модератор се дава по едно листче с формата на сърце.
Всеки има 5 минути, за да запише името си и няколко неща, които го
представят (хобита, интереси, таланти). Инструкцията е да се запишат
поне 3 неща.
След това децата и модераторите си разменят листчетата и всеки
представя другия в рамките на няколко изречения.
Ако групата е много голяма, може да се пристъпи към самостоятелно
представяне с цел спестяване на време.
В онлайн среда тази активност може да бъде изпълнена под формата на
съвместна работа на обща интерактивна дъска – Jamboard, Mural и др.
подобни.
Прил. 1.2 – идеи за експерименти

Представяне
на клуб Еко
Шампиони

Модераторът представя идеята и целите на иновативната програма,
основните стъпки, през които ще минат децата с акцент – научния
фестивал в края на годината. Уточнява, че освен експерименти, в
програмата ще развива и презентационни умения.
В помощ на модератора е приготвена презентация – прил.1.1
По преценка на модератора могат да се пуснат видеа с ученически
проекти
Учениците задават въпроси по презентацията
Прил.1.1 – презентация; видеа с ученически проекти https://www.youtube.com/results?search_query=google+science+fair+projects
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Провеждане
на експерименти

Модераторът разделя децата на няколко групи (не повече от 4), които
едновременно правят един и същи опит. Дава указания в зависимост от
избрания опит и насърчава децата да обяснят със свои думи случващото
се в опита.
Учениците следват инструкциите на модераторите и извършват един
или два експеримента. Опитват се да обяснят защо се случва така
(например: балончетата в лава лампата се движат, слонската паста
прекипява...)
Тук важно условие е опитите да не са свързани с опазването на околната
среда и климатичните промени, за да не сугестираме децата по
отношение на избора на тема, по която впоследствие да работят. Друго
условие е опитите да са ефектни и въздействащи, за да събудим интерес
у децата към клуба.
В онлайн среда тази активност може да протече под формата на
представяне на видеа и презентации с работата на ученическите отбори
от първата година на изпълнение на програмата
Прил. 1.2 – идеи за експерименти

Мотивационн
Модераторът дава инструкции за написване на мотивационните писма
и писма
– разяснения по бланката (прил.1.3), критерии за оценка (прил.1.4),
оценителната комисия.
Учениците имат 15 минути, за да подготвят мотивационните си писма
за включване в клуба.
В онлайн среда тази активност може да се изпълни като се подготви
Google Form, който учениците да попълнят.
Бланки на мотивационни писма, Химикалки
Изходен
билет

Модераторът дава указания и сам изброява нещата, които на него/нея
са му били най-интересни в часа. В края на активността поздравява
децата за положените усилия и добре свършената работа и раздава
лакомства за поощрение.
Учениците споделят кои са трите неща от днешното занятие, които са
им били най-интересни/ са им направили най-голямо впечатление
Лакомства/стикери/поощрителни награди

Урок 2

Област на интерес

Дейност

Ход на урока

Разтопява-

Модераторът задава на учениците въпросите: Какво сънувах тази нощ?
В какво настроение съм днес? Как се чувствам?
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ме ледовете

Учениците се включват в дискусията с вдигане на ръка
Използваме дейността за проверка кои деца присъстват и отбелязваме в
присъствения списък

Ценности на
клуба

Модераторът пита децата какво разбират под „ценности“.
Обяснява какво са ценностите - важни и трайни убеждения или идеали,
споделяни от хората за това какво е добро или лошо, желателно или
нежелателно, правилно или неправилно. Ценностите са приоритетите на
хората за това как да живеят живота си – в личен, служебен и всякакъв
друг план. Пита ги какво им хрумва като чуят думата “ценност”?
Учениците се включват в дискусията
Модераторът пита децата защо ценностите за важни.
Учениците се включват в дискусията
Модераторът надгражда над техните отговори
Ценностите са важни, тъй като са пряко свързани с човешкото щастие или
нещастие. Когато постъпваш в унисон с твоите ценности ще се чувстваш
добре, щастлив и удовлетворен, тъй като изборите ти съвпадат с твоите
вътрешни убеждения и идеали за това кое е добро и лошо, правилно и
неправилно. Обратно, когато правиш неща, които са в разрез с твоите
ценности ще се чувстваш зле. Може би ще усещаш вина, тревога или
друго, но във всички случаи ще изпитваш негативни емоции. Ето защо е
важно да си наясно с ценностите си.
Споделя с децата списък с ценности (прил. 2.1*) и дава инструкции да
изберат 3те най-важни във връзка с участието им в клуба. Споделя с
децата списък с ценности и по три стикерчета (прил. 2.1*), които да бъдат
сложени на 3те най – важни ценности на клуба от всяко дете. Избират се
до 10 ценности, които са най-често посочвани от децата – това са
ценностите на клуба.
В онлайн среда упражнението може да бъде изпълнено през Jamboard или
Mural
*В списъка са включени 240 ценности, но броят им може да бъде
редуциран по усмотрение на модераторите
Прил. 2.1, стикерчета, маркер

Игра
„Статуя“

Модераторът разделя децата на 2 групи. На всяка група дава еднакъв
брой и еднакви по вид материали (тетрадки, химикали, пластелин и др.).
Разполагат с 8 минути да направят статуя с материалите, които са
получили. Когато са готови обясняват как са работили като екип и какви
трудности са срещнали (кой е дал идеята, кой е бил активен, имало ли е
спор...) Всеки отбор се снима с неговата статуя.
В онлайн среда модераторът разделя децата на 2 групи. Дава инструкции
в рамките на 8 минути всеки отбор да направи виртуална статуя, като
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използва различни формички в Jamboard. На отделна страница за всеки
отбор в Jamboard учениците трябва да направят виртуална статуя. Всяко
дете може да постави само по два елемента – снимка, лепящо листче,
кръгче или чертичка. След като са готови обсъждат по горния модел
екипната работа.
Тетрадки, химикалки, празни кутии, пластелин и други
Колелото на
баланса

Модераторът въвежда децата в активността като им казва, че ще
говорят за най-големите екологични проблеми в града/ общността/
училище/ класа/ семействата
1. Представя колелото на баланса като голяма пица с най-малко 8
парчета. Всяко дете записва 8-те най-значими проблема според него – по
един проблем във всяко парче на пицата. Ако не им стига мястото,
дописват допълнителни полета. Няма ограничения за брой, има условие
да са минимум 8.
2. Казваме на децата да защриховат 3 от изброените проблеми, които
искат/ мотивирани са да разрешат. Като средата е нула, а ръба на пицата
е 10. Т.е. ако искат да разрешат проблем с тежест 5 - защриховат
половината парче.
3 Питаме учениците какво им прави впечатление. Каним ги да изберат 1
проблем, който е най-реалистично да разрешат.
В онлайн среда може да се направи отделна страница в Jamboard за всяко
дете. Първоначално децата пишат проблемите на листчета в жълто. При
избор на проблеми по т.2 сменят цвета на синьо, а по т.3 – на зелено.
Прил. 2.2, химикалки

Формиране
на отбори

Модератор записва проблемите, посочени от децата, а под тях на
лепящи листчета имената и класа на децата, които са посочили дадения
проблем. Групира учениците според техния интерес - проблемът, който
искат да разрешат.
Учениците имат възможност да изберат дали искат да останат в
отбора). В края на занятието трябва да има 4 отбора, работещи по
различни теми.
Модераторите правят бързо разпределение помежду си и съобщават
кой от тях с кой от отборите ще работи.
В онлайн среда се работи по същия начин като се използва Jamboard,
разделен на колони според броя посочени от децата теми.
Лепящи листчета, флипчарт/ дъска, маркер/ тебешир
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Организационни
въпроси

Модераторът съобщава резултатите от оценката на мотивационните
писма и дава грамоти на най-високо оценените ученици. Поставя условие
до следващата среща родителите на децата да попълнят онлайн
формуляр – заявка за включване в клуба.
Обсъждат се ден и час за срещи на клуба.
Грамоти, линк към онлайн формуляр за регистрация, достъпен на:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони: https://eco-champions.eu/

Рефлексия
Какво си
сложих в
кошничката
днес?

Модератор дава инструкция всяко дете да напише на едно листче
онова, което взима за себе си в резултат от днешното занятие (кое му е
било интересно, какво е научило, какво е преживяло), събира листчетата и
ги прочита. Поощрение и награда /Раздава по един стикер/лакомство на
всяко дете
В онлайн вариант в Jamboard се слага снимка на кошница, а децата пишат
на лепящи листчета.
Кошничка, листчета, химикалки, стикери, лакомства

Урок 3

Работа в екип

Дейност

Ход на урока

Кутията

Модераторът кани учениците да се наредят в кръг. На всеки раздава по
1 ограничение
⎯
Не можете да използвате пръстите на ръцете си.
⎯
Трябва да подадете кутията, като си помагате с крака.
⎯
Трябва да затворите очи, сякаш сте слепи.
⎯
Трябва да подадете кутията без да ползвате ръце и крака.
Ползва голяма кутия и предмет, който поставя вътре малък предмет като
химикал, бижу, малка пластмасова играчка или др. Разказкажете история за
това как обектът има голяма стойност или значение. Целта е кутията да
премине около кръга, без да отбора да я изпуска. Всеки играч следва да
спазва ограниченията. Ако някой от групата изпусне кутията,
преминаването й започва отначало.
Учениците изпълняват упражението. То помага за изграждане на екип и
им помага да преодоляват заедно препятствия.
В онлайн среда модераторът казва само на един от участниците в
отбора някаква композиция (например сграда с наклонен покрив, ябълка с
червей). Останалите членове на отбора рисуват върху обща страница в
Jamboard, като следват инструкциите на разказвача, който няма право да
назовава директно предметите, а само да ги описва. Децата изпълняват
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инструкциите. Това е активност, която се фокусира върху интерпретация и
комуникация. Когато рисунката е готова, винаги е интересно да се види как
„художниците“ са интерпретирали описанието на разказвача.
Кутия, малък предмет, листове за рисуване, моливи
Правила на
Модераторът дава инструкции на учениците да обсъдят какви правила
отбора
искат да следва техният отбор и да ги запишат.
Учениците обмислят и обсъждат правила на отбора.
Лист, химикал, приложение
Инструкции
Модераторът представя „Дневника на отбора“ (прил 3.1) и изискванията
за работа в за съвместна работа в онлайн пространството посредством споделени
отбора
файлове. Създава се онлайн папка на отбора, в която се поставя дневника.
Модераторът създава група за бърза комуникация на отбора (във вайбър
или месинджър), в която на по-късен етап добавя и ментора.
Учениците започват с попълване на въвеждащата част на дневника –
тема на работа, име на отбора, кои са участниците в него, контактна
информация за всеки участник.
Учениците си разпределят ролите в отбора – презентатор, водещ записки,
фотограф, експериментатор, организатор, търсещ онлайн информация,
добро настроение и др.
Прил. 3.1
Подготовка
за среща с
ментора

Модераторът съобщава на отбора кой е неговият ментор. Приканва
децата да потърсят информация за него/нея в интернет и да подготвят
въпроси за първата им среща.
Учениците проучват ментора.
Генерират въпроси за срещата с ментора.

Рефлексия

Модераторът дава инструкции на учениците да застанат в кръг. За
по-интересно може да се ползва малка топчица, която децата да си подават
и да си връщат, когато си отправят комплименти и да подхвърлят нагоре,
когато казват какво им е харесало от днешното занятие.
Учениците могат да си измислят общ знак - скачане и Ура, пеят песен.
Малка топка, мека играчка
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Урок 4

Запознаване с ментора

Дейност

Ход на урока

Разчупване
на ледовете
– 2 лъжи и
една истина

Модераторът дава инструкции за играта: Всички (ученици, модератор,
ментор) написват по две лъжи и една истина за себе си. Условието е
лъжите да звучат правдоподобно. Останалите участници трябва да
разпознаят кое твърдение е истина (може да гласуват, да дебатират).
В онлайн среда играта може да се изпълни на дъска в Jamboard, където
всеки записва твърденията си, а останалите гласуват с поставяне на
лепящо листче или фигура.
Листи, химикали

Представяне
на ментора и
изясняване
на неговата
роля

Менторът разказва за себе си, обяснява каква е неговата роля, отговаря
на въпросите на децата. Представя им кратка/ интересна/ вдъхновяваща
информация по темата на отбора.
Учениците също се представят с няколко думи, задават въпросите,
които са подготвили, разказват докъде са стигнали с проучването си по
темата.

Правила за
работа с
ментора

Модераторът инициира обсъждане и намирането на консенсус по
следните въпроси:
●
Дни и часове, в които ще се провежда срещите с ментора (два
пъти месечно срещи с продължителност 1 час;
●
Канали за комуникация (google meet, фейсбук, вайбър)
Би било добре в края на срещата да има планирани и насрочени дати за
срещи с ментора, линкове и контакти.

Рефлексия

Модераторът дава инструкции на учениците да направят карикатура на
ментора, която да включва основните неща, които са разбрали за него/
нея. Аналогично менторът прави карикатура на отбора. Важно е да се
обясни, че тук няма да се оценяват уменията за рисуване.
Децата показват какво са научили за ментора под формата на
карикатура. Например ако менторът е споделил, че хобито му е да играе
футбол, в изображението могат да го изобразят как рита футболна топка.
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В онлайн среда може да “рисуват” като ползват фигури, картинки и снимки
на отделни дъски в Jamboard.
Лист хартия, моливи/ химикалки

Урок 5
Дейност

Научен въпрос, проблем и хипотеза
Ход на урока

Ice Breaker –
Модераторът дава инструкции за играта: всеки хвърля зарчето веднъж и
Зарчета
запомня числото, което се е паднало. След това, според написаното в
прил. 5.1, разказва за своя любим филм, книга, храна и др.
Учениците разказват в рамките на 4-5 изречения.
В онлайн среда могат да се използват виртуални зарчета, линкове, към
които са посочени в приложение 5.1.
Прил.5.1, зарче
Научен
въпрос

Питаме учениците знаят ли какво представляват научните въпроси,
могат ли да дадат пример за научен въпрос.
Дискутират какво са научните въпроси
Пускаме клипче за научния въпрос (прил. 5.2, субтитрите са налични в
отделен файл, в случай, че не тръгнат автоматично)
Учениците гледат видеото
Прил. 5.2

Научен или
не?

Даваме на учениците Прил. 5.3 и им казваме, че в него са написани
въпроси. Някои от тях са научни, а други – не. Децата трябва да зачеркнат
ненаучните въпроси
Децата работят като екип и дискутират по въпросите. Споделят и
обсъждат
Прил. 5.3

Генериране
на научни
въпроси

1.
Модераторът поставя за задача на децата да генерират
максимален брой въпроси (не е задължително да са научни) по темата на
отбора в рамките на 5 мин;
Децата генерират възможно най-много въпроси по тяхната тема, без
значение дали са научни или не.
2.
Дава инструкции да отсеят ключова от неключова информация като подчертаят думите, които са свързани директно с темата на отбора –
2 мин;
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3.
Дава инструкция да зачеркнат тези, които могат да се отговорят
само от директно събиране на готови отговори и информация от интернет
– 2 мин;
4.
Дава инструкция да махнат субективните въпроси - тези, които
могат да се манипулират като значение, в зависимост от човека, който ги
чете – 2 мин;
5.
Дава инструкции да отсеят общите, огромни въпроси и да оставят
въпросите, които са конкретни и имат думи, които отговарят едновременно
на (Какво, Как, Къде, Колко) – 2 мин;
6.
Дава инструкции да заградят тези въпроси, на които може да се
отговори като даден обект или явление се наблюдава директно и се
описва, след това анализира или ако може да се отговори като се ползват
други научни подходи - експеримент, проучване, целеви интервюта..) – 2
мин;
7.
Дава инструкция отборът да избере 1-3 въпроса, с които да
работи занапред.- 5 мин.
В края на упражнението трябва да имат един основен научен въпрос,
по който да започнат да работят.
Проблем
или
хипотеза?

Модераторът пита учениците дали знаят какво е проблем и какво
хипотеза. Ако децата не са наясно с тези понятия, модераторът ги
обяснява, като може да си помогне с първата страница на прил. 5.4.
След това дава на учениците списъкът с 25 твърдения, а те трябва да
определят кое е доказан проблем и кое – хипотеза.
Учениците се опитват да обяснят понятията проблем и хипотеза.
Заедно като отбор вземат решения кое твърдение е проблем и кое хипотеза
В онлайн среда може да се изпишат твърденията на лепящи листчета в
Jamboard, а учениците да ги разделят в две колони – едната с проблеми, а
другата с хипотези.
Прил. 5.4

Генериране
на хипотеза

Модераторът поставя задача учениците да генерират една или няколко
хипотези, свързани с проблема, по който работи отбора и научния въпрос,
който са избрали.
Децата формулират хипотези и ги записват в изследователския
дневник.

Рефлексия
”Аз обичам”

Модераторът дава на всяко дете по един лист, на който трябва да
нарисува нещо, което очите му обичат да виждат, ушите да чуват, устата да
вкусва, носа да помирисва.
Учениците рисуват на лист. След това всеки представя какво е
нарисувал.
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Листи, моливи/химикали

Урок 6

Първоначално проучване

Дейност

Ход на урока

„Кръгът на
имената“

Модераторът дава инструкции на учениците да се подредят в кръг.
Учениците са в кръг, едно влиза в кръга и си казва името, показва знак/
движение. Връща се в кръга и другите повтарят знака и името.
В онлайн среда може показването на движение да се замени с издаването
на звук – подсвиркване, конски тропот, въздишка и др.)

Видове
проучвания

Модераторът пита учениците за какви видове проучвания са чували/
знаят и какво точно представляват те. След това допълва с информацията,
която вече не е представена от прил.6.1. На по-любознателните и
по-големите ученици може да се представи Прил.6.2
Децата обясняват какви видове проучвания познават.
Прил.6.1, прил. 6.2

Първоначално
проучване

Модераторът поставя задача децата да търсят информация по тяхната
тема/ научен въпрос, да я копират заедно с линк към сайта в дневника на
отбора.
Тук не се поставя акцент върху достоверността на информацията, идеята е
да се формира максимален обем от информация.
Учениците извършват първоначално проучване

Рефлексия

Модераторът пита учениците, кое (кои три неща) е най-интересното
нещо, което са научили днес.
Учениците разказват/пишат на листче

Урок 7

Рефлексия

Дейност

Ход на урока

Снежни
топки”

Дава инструкции за играта.
На един бял лист учениците написват три свои качества, смачкват листа
да заприлича на снежна топка и го хвърлят на едно място (кутия/задна част
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на стаята) След 30 сек. всеки взима по един лист и трябва да познае кой го
е попълнил.
В онлайн среда всеки пише по три свои качества на лепящо листче в
Jamboard. Листчетата трябва да са в един и същи цвят. След това
модераторът избира едно листче и посочва дете, което да предположи на
кой участник от отбора е листчето. Редуват се докато не свършат
листчетата.
Листове, химикали
Моята
мечта/
мечтана
професия/
най-прести
жната
професия

Модераторът дава инструкции на учениците как да изпълнят задачата.
Представя на учениците списък с качества (Прил. 7.1), който не е
непременно изчерпателен и децата могат да го допълват. Той служи като
подсказка за учениците, които се затрудняват да посочват човешки
качества.
Учениците се броят на първи и втори. Първите записват на едно листче
любима/желана професия. Вторите - мечта, която искат да постигнат. Всяко
дете подава листчето на детето до него. Всеки ученик прочита написаното
на листчето и казва, кои от посочените качества са нужни, за да
упражняваш тази професия или за да сбъднеш тази мечта.
М Срещу всяко качество модераторът слага толкова точки, колкото пъти е
посочено.
Когато всички деца се изредят, заедно обобщават кои са най-важните
човешки качества, които трябва да притежаваме, за да сбъдваме мечтите
си, да работим нашата мечтана или най-престижна професия. След това
обяснява/ дава примери по какъв начин развиваме тези наши качества чрез
участието си в клуба
Прил. 7.1, маркер, химикалка, листчета

Екипна
работа

Модераторът връща учениците към първата част от техния дневник –
правила на отбора, роли в отбора, как си разпределят задачите, стъпки,
които са изминали. Дава им да попълнят самостоятелно прил. 7.2
Всяко дете попълва самостоятелно приложението в рамките на 15 мин.
След това всеки изчита какво е написал и отборът коментира. Ако е
необходимо, нанасят корекции на първите страници на дневника на отбора.
Прил. 7.2, химикали

Видеообръщение
към мен

Модераторът приканва децата да си измислят кратко обръщение към тях
самите. Всяко дете трябва да го изкаже в рамките на 30 сек. Модераторът
записва видео обръщенията и ги запазва за края на учебната година.
Всяко дете се обръща с послание към себе си.
Камера (на смартфон), програма за записване на екрана
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Тропически
дъжд

Учениците се изправят и затварят очи. Модераторът създава различни
звуци (пляскане с ръце, тропане и др.), а учениците трябва да го повторят
В онлайн среда активността може да се изпълни със спряна камера на
модератора.

Урок 8
Дейност

Източници на информация
Ход на урока

Жива статуя Всеки отбор получава по една ролка тоалетна хартия и хартиено тиксо.
Трябва да изберат един от участниците в отбора и да го превърнат в „жива
статуя“ в рамките на 10 мин.
Учениците се забавляват. След като статуите са готови, обясняват защо са
избрали да направят именно тази статуя и какво символизира тя. Правят си
снимки с „живите статуи“.
Тоалетна хартия, хартиено тиксо
Източници
на
информация

Модераторът пита учениците дали може да се вярва на всяка
информация в интернет и как те самите отсяват истината от фалшивите
новини/ информация.
Учениците коментират по темата
Представя им Прил. 8.1 и Прил. 8.2, а Приложение 8.3 им го оставя да го
разгледат за домашно.
Прил. 8.1, Прил. 8.2, Прил. 8.3

Проучване
по темата
на отбора

Модераторът връща отбора към таблицата от първоначалното им
проучване и ги кани да оценят достоверна ли е информацията или не. Да
потърсят информация за източник и автор. След това допълват
проучването си.
Децата проверяват достоверността на събраната до момента
информация. Допълват проучването по темата, използвайки предложените
сайтове от
Прил. 8.1. и допълват приложението

На кого от
моя отбор
бих
направил
подарък?

Модераторът дава инструкция на учениците да застанат в кръг и да
подарят розата (малка кутийка) на някой от групата, като му/й кажат какво
ценят в него/нея.
Учениците си подават роза (малка подаръчна кутийка) и се обръщат към
всеки от отбора поотделно, като му казват защо му/ ѝ правят подарък
В онлайн среда може да се изпълни без физическото подаване на
подаръка/ розата.
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Роза или празна подаръчна кутийка

Урок 9

Дърво на проблема

Дейност

Ход на урока

Айсбрейкър
Кръгът на
многообраз
ието

Модераторът кани учениците да се броят се на първи и втори, правят
два кръга - вътрешени външен. Външният кръг се завърта. При спиране на
въртенето всяко дете образува двойка с детето застанало срещу него във
вътрешния кръг.
Двойките имат задача в рамките на 2 минути да си изберат стих, който
да изрецитират заедно. След това външния кръг отново се завърта.
Образуват се нови двойки, които този път имат задача да изпеят нещо
заедно.

Дърво на
проблема

Модераторът представя понятията за „Дърво на проблема“, съставни
части на дървото – корени, ствол, корона (Методология в 3 стъпки
помагаща да намерим главния проблем, заедно с причините и следствията
му).
Представя вече попълнено дърво на проблема (прил. 9.1)
Обяснява на учениците, че този инструмент ни помага да търсим решения
чрез графично визуализиране на проблема в причинно-следствени
дървовидни структури.
Модераторът показва чрез пример като взема проблема на отбор по избор
и заедно обсъжда с учениците - кой е проблема, дали е причина, дали е
следствие. Пренарежда и мести дървото. Ако има нужда прави втори
пример заедно с учениците.Помага да разбие проблема на съставните му
части за по лесен начин. Помага за дефиниране на точния проблем, с който
отборът ще продължи напред. Модераторът уточнява, че това не е финално
изглещо дърво. Това е процес и то ще се сменя, в зависимост от това, което
открият учениците по пътя на изследването
Учениците анализират причините и последствията на проблема, по
който работят. Ползват интернет. Търсят информация. Дефинират
проблема, неговите корени и последствия. Попълват дърво на проблема в
техния Дневник на отбора.В последните 5 минути учениците презентират
дървото си.
Прил.9.1

Рефлексия

Модераторът показва на учениците снимка на разноцветна дъга (прил.
9.2) и им обяснява, че по-топлите цветове символизират по- приповдигнато
настроение, а по-студените нюанси – недоволство, тъга и т.н.
Кани всеки да залепи свое стикерче върху дъгата, така че
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С какво
настроение
си тръгвам
днес?

местоположението на стикерчето да показва настроението, с което си
тръгва днес.
Учениците поставят стикерчета и обясняват защо са избрали конкретния
цвят.
В онлайн среда упражнението се изпълнява по следния начин: децата
лепят стикерчета върху дъгата, качена като снимка в Jamboard.
Прил. 9.2

Урок 10

Проучване на общността - първа част

Дейност

Ход на урока

Направи
сега

Модераторът раздава на учениците работен лист, на който по свой начин
всеки отбор следва да нарисува пътя им до момента: например като път в
планина, като анимационни герои в комикс, като схема, колаж.
Учениците рисуват и представят пътя си до момента
Листове, моливи, стари списания, лепило, ножици

Кой го
“боли” от
проблема и
как се
свързваме с
него

Модераторът обяснява, че някои от данните и отговорите на проблема се
крият в общността. Пита учениците на кои научни въпроси от техния
дневник можем да намерим отговор чрез проучване на общността.
Учениците споделят.
Модераторът обяснява, че за да успеем да ангажираме общността е
добре да знаем как се пишат имейли, анкети, как се правят интервюта.
Модераторът представя примерните имейл, анкета (Приложение 10.1).
Разделя учениците и ги моли да набележат неща, които им правят
впечатление. Търсят отговор на въпроса “Какво съдържат анкетите,
имейлите”
При нужда се използва видеото
Учениците споделят
Всяка анкета има заглавие, информация за тези, които я провеждат, във
връзка с какво се прави. Слагат се задължителни лога, текст свързан с
обработка на данни и отметка за разрешение за това. Пълен списък има в
приложение 10.1
Модераторът обяснява, че от ключово значение при изготвяне на анкета е
да има заключителна част, където ще търсят статистическа информация,
която им е ценна и свързана с проблема - пол, възраст, населено място,
образование, грамотен/не, с екологично/медицинско образование или не и
др.
Втората група въпроси следва да търсят отговор на научните въпроси на
отбора. Добре е да са с избираем отговор за по-лесен анализ. Отборите

19

водят записки върху листовете с примерни имейл, анкета или разговор
В онлайн вариант работят в google docs, като оставят коментари
Пишат примерен имейл
Създават първата си анкета, която следва да споделят с менторите си
Прил.10.1
Заключение

Урок 11

Модераторът кани учениците на жълто лепящо листче да сложат число
“Доколко съм доволен от себе си днес”
След това имат за задача да благодарят на поне двама свои съотборници
за нещо от работата им днес
Учениците поставят чертичка на скала от 1 -10
В онлайн среда упражнението се изпълнява по следния начин: децата
лепят стикерчета върху скала с цифри, качена като снимка в Jamboard

Проучване на общността - втора част

Дейност

Ход на урока

“Направи
сега”

Модератор:
Дава инструкция на учениците да се подредят в кръг и слага кутия на пода.
Всеки ученик разполага с листчета (малки предмети по избор). Всеки
ученик споделя и пише на листче.
“Какъв цвят съм днес и защо?”
“От какво съм доволен?”
“Какво ново ми се случи?”
Учениците в кръг споделят един по един. Докато един споделя, ако
някой се припознае/съвпадат нещата - слага листче в кутията на пода.
(картинка) Модераторът пита какъв извод можем да направим. Изчаква
спокойно учениците да предположат и допълва, че макар и различни
всички имаме нещо общо в различните ситуации.

10-12 мин

Листчета (бели, малки). Кутия
Среща/
разговор
със
специалист

Модераторът представя примерните телефонен разговор и среща с
експерт от приложение 11.1
Разделя учениците в отборите, в които работят и ги моли да набележат
неща, които им правят впечатление. Търсят отговор на въпроса “Какво
съдържат телефонните разговори и срещите с експерти?”
Учениците водят записки върху листовете
(картинка) Модераторът споделя, че в хода на проучването, освен
търсенето в интернет на информация, в библиотека, имаме и срещи/писма
с експерти и представители на институции. За тази цел те ще трябва да
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помислят с кого искат да се свържат за среща и на кои
институции/организации ще пишат, за да намерят още данни по техния
проблем. За 5 мин всеки ученик има за задача да си помисли сам кои са
всички свързани с техния проблем хора, като ползват дървото на проблема.
Ползват Изследователския дневник. Учениците разписват кратко
представяне на отбора и защо се обаждат + от каква информация имат
нужда в изследователския дневник. Създават реални имейли и ги
изпращат. Звънят по телефона, ако е нужно.Организират и провеждат
среща/ разговор със специалист. Изпраща анкетата в онлайн формат.
Водят си записки в дневника на отбора
Изследователски дневник. Приложение 11.1
“Направи
сега”
10-12 мин

Модераторът дава инструкция на учениците отново да се подредят в
кръг и слага кутия на пода. Всеки ученик споделя
Какъв цвят съм днес?
От какво съм доволен?
Какво ново ми се случи?
Учениците в кръг споделят 1 по 1. Докато 1 споделя, ако някой се
припознае, съвпадат нещата - слага листче в кутия на пода. Виждат дали
листчетата от началото на часа съвпадат като брой с листчетата в края на
часа.
Листчета (бели, малки). Кутия

Урок 12

Междинна спирка

Дейност

Ход на урока

“Интервю
със Звезда”

Модератор:
Дава инструкция на учениците да се разделят по двойки. Имат по 4 мин за
всяка роля. Единият ученик влиза в ролята на журналист, а другия на
популярна личност, която работи по важен обществен проблем.
Журналистът задава въпроси.
Примерни въпроси:
- Разкажете за проблема, по който работите.
- Какво ви мотивира да работите по проблема?
- Какво би заинтригувало нашите зрители? На какво се натъкнахте?
Какво ви изненада?
Учениците разиграват интервютата. Като всеки влиза в ролята и на
журналист и на известна личност

10-12 мин

Мисловна
карта за

Модератор:
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презентацио Пише на бяла дъска “презентационни умения: и го огражда в кръг. Моли,
нни умения
учените да споделят всичко, което им хрумва по темата, без да ги
ограничава.
20-25 мин
Учениците, с вдигане на ръка, дават предложения за всички асоциации
с думите “презентационни умения”
В онлайн вариант работят в jamboard/mural
Модераторът записва всяка идея на учениците. След това ги разделя в
отборите, в които работят. Оставя написаното на видно място и споделя
критериалната матрица от приложение 12.1 на всеки отбор. Модераторът
обяснява какво е критериална матрица и какво означават оценките и текста
във всеки критерий.
Тяхната задача е да допишат минимум по 1 критерии към матрицата,
спрямо това, което са си казали до момента
Учениците дописват критериалната матрица за презентационни
умения.
Когато са готови споделят пред класа.
Гласува се дали даден критерий да се добави/премахне
В онлайн вариант работят в google docs, като оставят коментари
Приложение 12.1
Създаване
на на
презентация
/постер

Модераторът обяснява, че предстои среща между отборите от всички
градове. За тази цел е добре всеки от тях да си подготви кратка
информация. Представя основните опорни точни от презентацията/
постера пред учениците.
Кои са те - имена, училище
Хобита и интереси на учениците от отбора
Каква е темата и защо е важна за нас и за общността
Какъв е проблемът, който са избрали и защо
Какво научихме до момента?
Дървото на проблема
С кой са се свързали
Какви стъпки са предприели
Следващи стъпки
Учениците работят по презентацията/постера си (картинка)
Приложение 12:2

Заключение

Модератор дава жълто листче на всеки ученик и ги моли да сложат
число от 1 (не съм доволен) -10 (много съм доволен) с това доколко са
удовлетворени от работата си.
Учениците на жълто лепящо листче слагат число “Доколко съм доволен
от себе си днес”
След това имат за задача да благодарят на поне двама свои съотборници
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за нещо от работата им от урока.
Жълти лепящи листчета

Урок 13

Анализ на резултатите от анкетата

Дейност

Ход на урока

“Супер
човек”

Модератор:
Нарисувайте супер човек, който да изобразява вашият отбор. На мястото
на сърцето- напишете любимите на вашият отбор занимания. На мястото
на краката - напишете къде обичате да ходите.На мястото на ръцете - на
кого помогнахте миналата седмица. Идеята е всеки да участва в
споделянето и писането.
Учениците Рисуват и пишат по картинката на човек.
Приложение 13.1

Анализ на
анкетата

Модераторът кани учениците да отворят отговорите на анкетите или
съдейства за това.
Заедно, ползвайки дневника на отбора анализират резултатите.
При нужда съдейства за обработка на данните, така че да могат да се
анализират.
След това отборът има за задача да попълни тази част от
изследователския дневник.
Изследователски дневник.

Изходен
билет

Модераторът записва въпросите на дъската/google docs.
“Какво научих днес? Какво ни помогна в груповата работа?”
Учениците пишат отговорите на лепящи листчета и накрая споделят в
групата
Лепящи листчета

Урок 14

Генериране на решения

Дейност

Ход на урока

“Направи
сега”

Модератор кани учениците да мислят извън кутията. Споделя им
приложение 14.1
“Можете ли да свържете всички точки като използвате само 3 прави
линии, без да вдигате химикала от листа?”
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Учениците опитват варианти самостоятелно
Модераторът представя едно от възможните решения. Ако учениците са
намерили друг подход - обсъждат как са стигнали до него.

Приложение 14.1
Генериране
на идеи

Модераторът кани учениците да се съсредоточат върху проблема и да
направят “Мозъчна атака” (брейнсторминг) с всички възможни решения на
този проблем. На този етап няма верни и грешни отговори. Нека да
отпуснат въображението и си и да дадат свобода на мисълта си.
Учениците водят записки върху споделен лист
по време на онлайн обучение може да се ползва MURAL
Модераторът обяснява, че за да не пропуснат някое приложимо,
ефективно и подходящо решение ще проучат още малко, преди да
приоритизират.
Как ще направят своето проучване?
Ще имат задача в 3 стъпки, след което ще имат време да търсят в
интернет. Споделя им приложение 14.2
Целта е да се спрат на 2-5 потенциални решения, с които ще работят в
следващия час.
Учениците проучват вече намерени/ използвани решения
Изследователски дневник.

Изходен
билет

Модераторът записва въпросите на дъската/google docs.
Какви суперсили имам? Какво ми помага/пречи да напредвам?
Учениците пишат отговорите на лепящи листчета и накрая споделят в
групата
Лепящи листчета

24

Урок 15

Анализ на възможните решения

Дейност

Ход на урока

“Статия”

Модераторът обяснява, че местен вестник е разбрал за проектите.
Учениците имат за задача да измислят заглавие за статия и картинка,
която да показва техния проблем с 5 изречения описание.
Учениците изготвят статия за вестник

Online активността може да се осъществи в Mural
Необходими материали: Бели листове, цветни моливи, стари рекламни
брошури за изрязване.
Анализ на
решенията

Модераторът кани учениците да изберат 2 или повече решения, които
да подложат на по-обстоен анализ. За всяко 1 решение се попълва
отделен лист от приложение 15.1. Кани учениците да обсъдят в групата
кое решение биха тествали.
Учениците отговарят на всеки въпрос от приложение 15.1
Приложение 15.1

“История” Модераторът споделя приложение 15.2 и обяснява какво се очаква от
активност за учениците - да разкажат за избраното решение в картини, като се водят от
край
въпросите.
Всеки отбор представя избраното решение под формата на история в
картини. Консултират се с ментора
Бели листове, цветни моливи, стари рекламни брошури за изрязване.
Online активността може да се осъществи в Mural

Урок 16

Разработване на тест

Дейност

Ход на урока

“Огледало”

Модераторът кани учениците да се подредят в кръг. Ще работим с
човека отдясно на нас. Кани всеки да си помисли за поне едно
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положително качество на човека до нас.
Учениците се подреждат в кръг. Участниците в групата са
разположени в кръг един към друг. Един от тях се обръща към съседа си
и му казва: „Ако аз съм огледалото, в което ти се оглеждаш, виждам ….”
като посочва едно или няколко положителни качества, които притежава
този, към когото е отправено посланието.
Разработва
не на тест

Модераторът представя видовете подходи за тестване на решението прототип, експеримент, анализ и симулация. Помага си с приложение
16.1.
За да тестваме решението следва да изберем как. Ако можем да
построим физически модел на решението (устройство, електрическа
щипка/друго) - то тогава говорим за използване на подход “прототип”. Ако
избереш това ще показваш, как прототипа може да използва, за да дава
резултатите от твоето решение. Ако следва да се направи експеримент,
за да се докаже решението - напр. да се дадат няколко вида алтернативи
на месото на учениците от едно училище и да се пита за мнение, да се
направи извод от експеримента и да се избере вариант) - то тогава
отборът разработва експеримент.
Ако предните 2 подхода са скъпи, енергоемки или неосъществими - може
да се пристъпи към симулация. Да се разработят условия във виртуална
среда и да се опита решението. Да изчислят възможните варианти.
Четвърти начин би бил да се направи последстващ анализ и да се
намерят теоретични доказателства, че това решение работи на други
места. Да се сравни с нашият контекст и да се докаже, че би работило
при нас.Показваш подобен проект.
Учениците обсъждат в отбора. Спират се на подход с помощта на
ментора. Започват планирането на тест за екперимента, като се водят от
насоките на ментора и модератора. Работят с изследователския дневник.
В края на активността споделят на модератора от какви материали имат
нужда
Изследователски дневник, приложение 16.1

Изходен
билет

Учениците написват на лепящо листче “Какво научих днес”
Онлайн вариант - ползва се Jamboard
Жълти лепящи листчета
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Урок 17

Проектиране и създаване на тест

Дейност

Ход на урока

Благодарности

Модераторът кани учениците да вземат по 3 лепящи листчета. Да
изберат 3 различни съученика и да напишат за какво са благодарни на
всеки.
Учениците пишат благодарности и ги дават на съответния човек.
Който няма листче - пише благодарност на себе си
Жълти лепящи листчета
Модераторът обяснява, че в този час ще разработват теста. Работят с
материалите, които са си поръчали/компютър.
По време на активността набелязват стъпки къде ще осъществят теста
(обхват, целеви групи). Връщат се към приложението “Звезда”, за да
видят кои хора ги “боли” от проблема, за да може при тях да
тестват/представят своето решение.
Обяснява, че има 4 принципа на експерименталния дизайн:
Контрол - трябва да се избере една контролна група и няколко тестови
групи, с които да сравняваме резултатите.
Случаен избор - във всички групи следва да се включат хора на случаен
принцип
Повторения - тестът следва да се повтори най-малко 3 пъти с
различните групи
Групиране - да се обобщят резултатите на база сходни характеристики.
Кани ги да помислят кой и как ще измерва, кой ще записва, кой ще
анализира резултата. Един от отбора допълва тази информация в
дневника. Работят с менторите
При онлайн варианта материалите се изпращат до къщите на учениците.
Всеки отбор разработва своя тест с помощ от ментора. Допълват
постера и презентацията с тази информация
Изследователски дневник, компютър, интернет, материали на
отборите

Финал

Учениците снимат теста/ правят си селфита с постера, независимо
дали е на компютър и ги качват в групата във фейсбук.
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Урок 18

Провеждане на теста

Дейност

Ход на урока

“Наблюдени
е”

Модераторът кани учениците на лист да запишат всичко, което виждат.
Той рисува с маркер цвете по дъската. Взима устройство, приличащо на
телефон и го слага в джоба си. Приготвя няколко бели листа.
В онлайн вариант може да се използва видеото от приложение 18.1
Учениците пишат на лист всичко, което виждат. Споделят един по един
написанато. Учителят обръща внимание на това - кои от казаните неща
са факт или мнение. Доколко обективно е наблюдението.
Господин = човек
цвете = рисунка, наподобяваща цвете с 3 листенца, с форма,
наподобяваща сърце
Телефон = устройство, което прилича на телефон
Маркер, телефон, дъска, Прил. 18.1

Наблюдение

Модераторът напомня, че е много важно по време на тестуването
учениците да записват всичко както е, както го виждат/чуват. Когато
провеждаме научен експеримент, за да избегнем повлияване на
резултатите, както ни се иска ИЛИ в полза на едната или другата страна
ползваме факти, вместо мнения.
Учениците провеждат теста на своето решение и попълват тази част
от изследователския дневник
Изследователски дневник

Наблюдение

Учениците се събират и всяка група споделя какво се е случило,
Останалите слушат и дават предложения

Урок 19

Подготовка за фестивал

Дейност

Ход на урока

Начало

Модераторът е подготвил столовете в кръг
Учениците споделят нещо хубаво, което им се е случило през
седмицата и благодарят на този отдясно на тях за нещо

Подготовка

Модераторът и менторите помагат на учениците да опишат
резултатите от теста и да набележат следващи стъпки.
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Дописват постера/ презентацията.
Модераторът кани учениците да работят по постера и презентацията.
Връщат се към основните опорни точки. Включват описание на всичко до
момента - успехи и предизвикателства. Търсим и критерий автентичност.
Да разкажат какво им е било лесно/трудно. С какъв въпрос са тръгнали,
колко пъти са сменяли хипотезите си. Как са стигнали до решението
Ползват приложение номер 12.1
Не забравят слайд/част от постера със стъпките, които са извървели и
научени уроци.
Учениците работят по презентацията и постера си
Според нуждите на отбора, компютър/телефон с достъп до интернет.
Приложение номер 12.1
Край

Урок 20

Правят снимки на постерите и ги качват във фейсбук групата

Репетиция за фестивал - презентация

Дейност

Ход на урока

Аз мога

Модераторът кани учениците да наблюдават него, докато презентира.
Активността се прави, за да се покаже какво е важно при презентирането.
Модераторът изиграва няколко роли на презентатор, без да казва какви са
ролите:
- човек, който си мрънка, докато презентира
- човек, който се върти на място, мърда много ръцете си докато
говори
- човек, който гледа към презентацията си нон - стоп
Кани учениците да споделят какво им прави впечатление
Учениците споделят какво е важно да правят/не правят
Примерна презентация

Репетиции

Модераторът подготвя критериалната матрица за презентиране. Дава
инструкция на учениците да работят по тази час на изследователския
дневник - писане на сценарий. Кани след това всеки отбор да си
разпредели помежду си частите от презентацията, която ще представят.
Репетират. Докато репетират менторите следят коя част им отнема
най-много време, къде има да се допълни с конкретика, дава директни
предложения за замяна на изречения.
Учениците репетират. Важно е накрая да помолите всеки ученик от
отбора да може да представи цялата презентация, независимо коя част е

29

“негова”. Повтарят колкото пъти е необходимо, за да се поберат в 10-12
мин и отборите да са доволни
Приложение номер и изследователски дневник
Изходен
билет

Урок 21

Заснемат кратко видео с представянето си

Репетиция за фестивал - постер

Дейност

Ход на урока

Активност
за начало

Модераторът кани учениците да споделят от 1 до 10 “Доколко съм
подготвен за фестивала”. Едно е - не съм подготвен, а 10 - напълно съм
готов.
Учениците споделят

Репетиции

Модераторът подготвя критериалната матрица за презентиране. Дава
инструкция на учениците да работят по тази час на изследователския
дневник - писане на сценарий. Кани след това всеки отбор да си
разпредели помежду си частите от презентацията, която ще представят.
Репетират. Докато репетират модераторите следят за - коя част им отнема
най-много време, къде има да се допълни с конкретика, дава директни
предложения за замяна на изречения.
Учениците репетират. Важно е накрая да помолите всеки ученик от
отбора да може да представи цялата презентация, независимо коя част е
“негова”. Повтарят колкото пъти е необходимо, за да се поберат в 10-12
мин и отборите да са доволни
Приложение номер и изследователски дневник

Изходен
билет

Заснемат кратко видео с представянето си
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Урок 22

Рефлексия

Дейност

Ход на урока

Част 1

Модераторът споделя, че в края на това приключение е важно да си
дадем сметка колко много път сме извървели. Споделя впечатленията на
гостите от фестивала. Благодари и кани учениците да участват в
активността
На пода има листове А4 на различни места в стаята. На тях има въпрос за
мислене.
Учениците са разделени по равно и разпределени на всяка “станция”.
Докато са там пишат с маркер по листа.
- Какво правих за първи път в живота си, свързано с този проект?
- Какво научих при работата си с отбора?
- Какво ми беше най-лесно?
- Какво ми беше най-трудно?
- Какво бих казал на следващите Сай Хай отбори
Учениците са разделени в 5 групи. След като отговорят на въпрос (на
всеки 2 мин)се завъртат по часовниковата стрелка
Подготовка на ключови моменти от пътя на отборите - снимки, обратна
връзка, листове А4 с въпросите

Част 2

Модераторът раздава материалите и дава инструкция. Отборите ще
правят комикс, в който те ще са действащи лица.
Учениците са разделени в отборите, в които са работили.
Има за задача да направят комикс за работата през годината на отбора:
- кои са
- супер сили
- препятствия/чудовища
- еликсири/ресурси/помощници
- успехи
Цветни моливи, флумастери, стари брошури, лепила, ножици А4
хартия, телбод

Част 3

Модераторът дава инструкция всеки да си помисли какво би казал на
себе си след 20 години. Какъв човек е, с какво се справя добре, какво е
научил? Може да запишат на лист или да направят капсули - видео.
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Гледат видео обръщенията, които са записали по-рано в хода на
програмата. Учениците правят капсула на времето. Всеки записва
послание към себе си
Затварят капсулите на времето и ги оставят на място по избор
Кутия с катинар/кутия, която се затваря плътно с код.

Приложения
Приложение 1.1
Презентация за информация за клуба, програмата и анкетата, която се дава на
учениците в началото и края на програмата е достъпна тук:
Сайт на фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Приложение 1.2
Идеи за експерименти
Лава лампа
Това е красив и забавен химически експеримент,
който лесно може да се изпълни у дома. Всички
реактиви са използвани често в домакинствата и
могат да се закупят от всеки магазин за хранителни
стоки. Получената лава лампа ще започне да
работи веднага и няма да изисква топлина/ток, за да
продължи работа.
Необходими материали:
Сода за хляб; Трапезен оцет (ябълков, ако възнамерявате да ползвате
допълнителен оцветител или винен, ако не ползвате оцветител);
Слънчогледово олио; Буркан или друг стъклен или пластмасов съд с гладки
прозрачни стени; Оцветители за храна - цветът по ваш избор; Лампа – LED
фенерче.
Последните два елемента от списъка не са задължителни, но ще направят
експеримента по-интересен.
Стъпка по стъпка:
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Обяснението
Принципът на действие е прост: оцетът е по-тежък от олиото и затова
мехурчетата първо потъват на дъното. Докосвайки дъното, възниква реакцията
на оцетна киселина със сода, което води до образуването на мехурчета
въглероден диоксид, които издърпват мехура нагоре. Достигайки върха,
въглеродният диоксид излиза и балонът отново пада на дъното. Така цикълът
се повтаря за определено време, докато реакцията на оцет със сода напълно
премине.
!Можете да използвате няколко багрила наведнъж, смесени в различни
съдове с оцет. Наливайте ги едновременно.
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Видеоматериал: https://www.youtube.com/watch?v=SxAvnKutz2Y&t=2s
Още идеи за експерименти можете да намерите на страницата на проекта и на
страницата на Фондация “Сай Хай”:
Сайт на фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Приложение 1.3
Мотивационно писмо
за включване в научен клуб

Имена на ученика:
Клас, паралелка:
Училище:
Населено място:
Телефон за контакт:
E-mail:

Какво според теб означава да си ангажиран с проблемите около
нас/Еко Шампион?

С какви предизвикателства искаш да се справиш, за да може света да
е едно по-приятно и хубаво място?

С уважение,

/имена на ученика/
Дата:

Приложение 1.4
Критерии за оценка на мотивационни писма
за включване в клуба
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Засегнати са и двата въпроса
Има описание на личната представа на ученика какво е да си
ангажиран с проблемите около нас/Еко Шампион
Има минимум 2 конкретни предизвикателства, с които би се
справил
Допълнителни точки за:
Креативност
Рефериране към реални примери за екологични проблеми
Данни за екологични проблеми
Лична история
Общо:

2 точки
2 точки
4 точки

2 точки
10 точки

По време на проекта - мотивационните писма се оценяваха от
5-членно жури в състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Представител на Фондация „Сай Хай“;
Представител на сдружение „Враца софтуер общество“;
Представител на фондация ХАЛО;
Представител на Vorandre Verden (норвежките партньори по проекта);
Представител на училището, от което са учениците.

Модераторът може по преценка да ангажира и допълнителни членове за жури.
Приложение 2.1
Списък с ценности

Автентичност

Благочестие

Визия

Галантност

Адекватност

Блаженство

Власт

Героизъм

Амбиция

Близост

Внимание

Гостоприемство

Баланс

Блясък

Връзка

Грация

Безпогрешност

Богатство

Въздействие

Грижа

Безпристрастност

Бодрост

Въздържание

Гъвкавост

Благодарност

Бързина

Възприемчивост

Даване

Благоденствие

Вдъхновение

Вълнение

Деликатност

Благоприличие

Величие

Въображение

Динамизъм

Благоразумие

Вещина

Вяра

Дипломация

Благотворителност

Взискателност

Вярност

Дискретност
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Дисциплина

Елегантност

Изтънченост

Мир

Доблест

Емпатия

Икономичност

Мотивация

Добродетелност

Енергичност

Интелигентност

Мъдрост

Доброжелателство

Енергия

Интимност

Мълчание

Доброта

Ентусиазъм

Интровертност

Наблюдателност

Доверие

Ефективност

Интуиция

Надеждност

Доволство

Ефикасност

Компетентност

Надмощие

Достойнство

Жертвоготовност

Комфорт

Наслада

Достъпност

Жизненост

Контрол

Находчивост

Другарство

Жизнерадостност

Концентрация

Независимост

Дух

Забавление

Красота

Необичайност

Духовитост

Завършеност

Лидерство

Непредубеденост

Духовност

Загадъчност

Логика

Образование

Дълг

Здраве

Лоялност

Общество

Дълголетие

Значимост

Любов

Опит

Дързост

Зрялост

Любознателност

Експертиза

Издръжливост

Любопитство

Екстравагантност

Изобилие

Майсторство

Екстровертност

Изобретателност

Мечтателност

Пълен списък с 240 ценности има на:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/

Приложение 2.2
Колело на баланса
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Приложение 3.1
Изследователски дневник на отбор:
/изписва се името на отбора/
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Имена

Клас,
паралелка

Телефонен
номер

E-mail

Роля в
отбора

ученик
ученик
ученик
ученик
Нашият модератор (учител) е:

Нашият научен ментор е:

Ден и час за срещи на отбора:
/напр. всеки четвъртък от 9.00 часа/

Ден и час за срещи с ментора:
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/например всеки втори и четвърти вторник на месеца от 18.00 часа/

🔬 Опознавателна среща с ментора:

/Записки от срещата в свободен текст/

Полезни ресурси, споделени от ментора:

🔬Научен въпрос, проблем и хипотеза
Нашите научни въпроси са:

Проблемът, по който работим е:

Нашите хипотези са:

🔬 Първоначално онлайн проучване
Какво научихме

Линк към източника на информация
Име на книгата/списанието

Година

Автор
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🔬Дървото на проблема
Последствия от проблема

Проблем

Корени/ причини за проблема
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🔬 Проучване на общността
Параметри на проучването:
●
●
●
●
●

Какво искаме да научим?
Коя група хора да анкетираме?
Как да достигнем до тях – онлайн, през социални мрежи, срещи?
В какъв срок ще направим проучването?
Колко души искаме да анкетираме?

Увод на анкетата – представяне на проучването пред тези, които ще
анкетираме в рамките на 3-4 изречения – кои сме ние, защо ги анкетираме, как
ще използваме събраната информация за проект Еко Шампиони.

Въпроси към анкетата:
●
●
●
●
●
●
●

Въпрос 1
Въпрос 2
Въпрос 3
...
Пол
Възрастова група
/друга важна за проучването статистическа информация/
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Интервю със специалист

С кой хора искам да се срещна?
Как да поискам среща с тях? (през познат, да пиша имейл или официално
писмо)
Какво ще ги питам? (формулиране на до 10 въпроса)
Имена

Позиция/
месторабота

Контактна
информация
(тел. или
мейл)

Въпроси

Интервю
– дата,
място,
детайли

Кратко представяне и описание на отбора (до 3 изречения):

Причина за разговора/на какви въпроси търсят отговор:

Получени отговори и събрана информация от срещите/ разговорите със
специалисти:
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🔬Междинна спирка
Име на отбора

Участници

Нашите
хобита/
интереси

Лого
Защо темата
е важна за
нас?
Защо темата е важна за общността?

Как избрахме темата на
отбора?

Какво научихме до момента

Какво планираме да
направим

🔬Анализ на резултатите от анкетата и интервютата
Име на анкетата:
Отбор (име, училище, град)
Проблем:
Фактори, който сте избрали за измервате/Въпроси, на които търсите
отговор:
Секция A: Обща информация и метод на оценка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как беше проведено проучването (на хартия, онлайн, по имейл, интевю)
Кога се осъществи - в какъв период (посочете точни данни)
Населено място - обхват и описание
Обхват на проучването/анкетата
Какви са хората (разбивка по пол, възраст, статут, семейно положение)
Как ги подбрахте и защо?
Какво се получи добре?
Какви трудности имахте по време на проучването?

Секция Б:
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1. Какво очаквахте, че ще покаже анкетата? Какви нагласи, умения, знания биха
имали запитаните?
2. Какви са резултатите - какво наистина показа анкетата? Какви нагласи,
умения, знания, свързани с проблема имаха запитаните?
3. Забелязвате ли някакви изменения/отклонения в отговорите/данните?
4. Какво още ви направи впечатление?
5. Има ли резултати, които въобще не очаквахте, а имате?
6. На какво се дължат те според вас?

Секция В:
1.
2.
3.
4.

Какви изводи можем да направим?
Графики
Какво е най-важното?
Какво планираме да правим занапред?

Какви решения предлагаме?

🔬Потенциални решения

Как ще ангажираме местната общност с тях?

До колко хора можем да достигнем и какъв е техния профил – работещи,
домакинства, ученици, фирми...?
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Кой подход ще изберем?

🔬Разработване на тест

Какви стъпки ще предприемем, за да осъществим теста?

От какви материали/ресурси/хора имаме нужда?

🔬Резултати от теста
Брой достигнати хора:
Наблюдения
Обратна връзка
Изводи
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🔬Представяне на фестивала
Сценарий на представянето:

Кой

Реплики/Опорни точки

Слайд

Неща, които да подготвим: Постер, Презентация, Видео, Материали за щанда,
Украса на щанда, Игри/ експерименти за ангажиране на публиката, Други

🔬

PDF изследователски дневник можете да свалите от тук:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Приложение 5.1
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

Разкажи ни за любимата си храна
Разкажи ни за любимата си книга
Разкажи ни за любимото си животно
Разкажи ни за любимия си празник
Разкажи ни за любимия си спорт
Разкажи ни за любимия си филм

https://g.co/kgs/RoCv1F
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Приложение 5.2

Видеото можете да намерите и на:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Приложение 5.3
Научен или ненаучен въпрос?
/Задраскайте ненаучните/

1. Какви са ползите от пиенето на 2 литра вода на ден за човека?
2. Колко тежи Земята?
3. Защо затлъстяването е вредно?
4. Дали някога слънцето ще спре да свети?
5. Защо небето е синьо?
6. Кой крем за слънце има най-добрата защита?
7. Кое е най-мръсното място на света?
8. Красотата може ли да спаси света?
9. Какво ще стане с мен, ако изям 10 шоколада наведнъж?
10. Синтетичните материи подходящи ли са за производство на спално
бельо?
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Приложение 5.4
проблем7
мн. проблеми, (два) проблема, м. 1. Сложен въпрос, който изисква
разрешаване, изучаване, изследване. Проблем на екологията. 2. Обикн. мн.
хипотеза
мн. хипотѐзи, ж. 1. Научно предположение, което подлежи на доказване. 2.
Предположение, допускане. Имам своя хипотеза.
В науката хипотезата е част от научния метод. Това е прогноза или обяснение,
което се проверява чрез експеримент. Наблюденията и експериментите могат
да опровергаят една научна хипотеза, но никога не могат да я докажат изцяло .
При изучаването на логиката хипотезата е предложение „ако-тогава“,
обикновено написано във формата „Ако X , тогава Y “.
Често използваната хипотеза е просто предложено обяснение или прогноза,
което може да бъде тествано или не.
1. Въздухът в Хасково е силно замърсен
2. По улиците се разхождат много бездомни животни
3. Всеки десети кубик дърва е изсечен неправомерно
4. Замяната на дървата за отопление с газ ще намали замърсяването на
въздуха
5. Повишаването на броя на автомобилите на дизелово гориво, ще влоши
качеството на въздуха
6. Извънкласните занимания сплотяват повече учениците
7. Липсата на обучение на гражданите на екологична тематика, има негативно
влияние върху отношението им към околната среда в града
8. Миенето на ръцете между всеки час, ще ни предпази от вируси
9. Водата в чешмата не е годна за пиене
10. Глобалното затопляне, увеличава смъртността при пчелите
11. Червеногушата гъска е застрашен от изчезване вид, според червената книга
12. Пристрастяването към интернет, води до самоизолация и депресия
13. Един шоколад сутрин, ще повиши способността ни да се съсредоточаваме
през деня
14. Заводите генерират големи количества въглероден диоксид, които
замърсява въздуха
15. Голямо количество отпадъци се изхвърлят извън обозначените за това
места
7

https://rechnik.chitanka.info
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16. Прекомерната консумация на алкохол причинява увреждане на невроните
17. Глобалното затопляне ще предизвика наводнения през следващите години
18. Увеличава се броят на бедните хора
19. Колкото по-голяма е безнаказаността, толкова повече са престъпленията
20. Жените са по-добри емпати от мъжете.

Приложение 6.1

МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕ
1. Търсене в интернет: статии във вестници и списания онлайн, страници
на университети / научни институти, организации и проекти, свързани с
нашия проблем. Статистически данни (например от НСИ (национален
статистически институт))
2. Търсене в библиотеката: учебници, книги, научни издания
3. Интервю: среща и интервю със специалист/професионалист в сферата
на интерес; учител в областта; родител
4. Проучване чрез допитване (фокус група): писане на въпросник и
задаване на въпроси на засегната група от хора / организации

Приложение 6.2
1. Анализ на публикации, документи и резултати от дейности
Извършването на литературен обзор е задължителна, процедурна част от всяка
научна разработка. В някои научни области се изисква и обзор на големи
масиви от съпътстващи документи. Например в историческите проучвания. При
археологичните проучвания, обект на проучване са следите от човешки
дейност в изследвания период: използвани материали, инструменти, храни,
строителни материали, отпадъци и др.
2. Наблюдения (Observations) Този метод е най-информативен и чрез него
се изучат всички страни на изследвания обект, явление или процес.
Те могат да са директни или индиректни, при които се използват различни
инструменти и прибори. Наблюдението може да е научно или ненаучно, в
зависимост от преследваните цели. Научното наблюдение се извършва с оглед
събиране на факти за следваща теоретична интерпретация, за потвърждаване
или отхвърляне на определена хипотеза. За гарантиране на обективност,
данните от наблюденията трябва да са придобити от няколко независими
наблюдателя.
Научните наблюдения включват следните процедури и уточнения:
• определяне на целта на наблюдението (защо?)
• избор на обект, процес, ситуация за наблюдението (какво ?)
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• избор на начин и честота на наблюденията (как?)
• избор на начини за регистриране на обекта или явлението (как?)
• обработване и тълкуване на получената информация (какъв трябва да бъде
крайния резултат и как трябва да се представи?)
…
Пълната презентация за емпирични методи можете да свалите от сайта на
проекта и сайта на Фондация Сай Хай
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/

Приложение 7.1
МОИТЕ КАЧЕСТВА

Отговорен

Любезен

Общителен

Лесно вземащ решения

Трудолюбив

Добронамерен

Постоянен

Грижовен

Находчив

Уравновесен

Напорист

Искрен

Амбициозен

Настойчив

Непукист

Отзивчив

Старателен

Капризен

Страхлив

Решителен

Любознателен

Предпазлив

Любопитен

Сдържан

Предприемчив

Упорит

Отборен играч

Педантичен

Смел

Сръчен

Мързелив

Ученолюбив
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Приложение 7.2
АЗ И МОЯТ ОТБОР

Спазвам ли правилата в отбора? Кои правила не спазвам? Кои правила ми
изглеждат излишни?
А останалите съотборници спазват ли правилата? Кои правила нарушават
най-често?
Всички участници в отбора ли изпълняват задълженията си, свързани с техните
роли? Кой съотборници не си вършат работата съвестно?
През какви стъпки премина отборът? Какво свършихме до момента? Какво
научихме?
Какво искам да променя в моя отбор?
Какви са успехите на моя отбор?

Следващи стъпки:

Приложение 8.1
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Тук ви даваме само идеи, можете да си ги допълните:
EN:
▪

https://www.sciencemag.org/topics

▪

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/

▪

https://www.ted.com/#/

▪

https://www.nature.com/ - тук може да е твърде сложно съдържанието

BG:
▪

http://www.nsi.bg/
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▪

http://www.bas.bg/

▪

https://www.uni-sofia.bg/

▪

https://www.dnevnik.bg/

▪

https://www.capital.bg/

▪

https://medicina.nauka.bg/

▪

https://nauka.offnews.bg/tags/nauka.bg/ - вижте категориите в дясно.
Има неща, които може да не са твърде достоверни – проверявайте за
цитирани източници на твърденията!

▪

https://www.forumnauka.bg/ - тези трябва да ги проверявате
внимателно!

Wikipedia е добра стартова точка за ориентация, за които не знаете
нищо – от там можете да видите източници най-отдолу за да
стигнете до тях. В Wikipedia.com на английски ще намерите много
по-подробна информация отколкото на български и много повече
източници!
Приложение 8.2
Как да разпознаем фалшивите новини
„Фалшивите новини“ и дезинформацията – информация, умишлено
манипулирана с цел заблуждаване на хората – се превръщат във все
по-забележимо световно явление. Социалните медии със своите инструменти
за персонализиране улесняват разпространяването на недостоверна
информация. Те често използват емоции,
за да привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или
идеологически съображения. Макар и млади, хората, които се ориентират
добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират
манипулираните новини. Забележително е, че шест от десет споделени в
социалните медии новини дори не са
прочетени от споделилия ги потребител. Около 85% от европейците виждат
„фалшивите новини“ като проблем в собствената си страна, а 83% – като
проблем за демокрацията като цяло. Този компас ще Ви помогне да се
ориентирате в океана от информация и да намерите пътя си през вълни от
лъжи и дезинформация.
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8

Приложение 8.3
Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда можете да изтеглите тук:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/

8

EPRS | Служба на ЕП за парламентарни изследвания
Автор: Ная Бенцен; Графика: Сами Шахри, Дирекция за обслужване на членовете на ЕП в
областта на изследванията PE xxx.yyy – февруари 2019
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Приложение 9.1

Приложение 9.2

Приложение 10.1
Правене на анкета
Първият избор, който трябва да направите, е типът въпрос, който да
използвате. Предлагаме както отворени въпроси, които молят респондентите
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да добавят лични коментари, така и въпроси от затворен тип, които дават на
респондентите фиксиран набор от възможности за избор. Тези затворени
избори за отговор могат да бъдат прости опции за да/не, опции за множествен
избор, скали за оценка на Лайкерт и др.
1. Съсредоточете се върху задаването на затворени въпроси
Отворените въпроси (известни също като въпроси с безплатен отговор)
изискват повече усилия и време за отговор, отколкото затворените въпроси.
Така че, когато мислите как да напишете страхотно проучване, трябва да
помислите за свеждане до минимум на използването на отворени въпроси.
Като цяло, когато пишете анкета, трябва да се опитвате да не задавате повече
от 2 отворени въпроса за едно проучване или анкета и ако е възможно, да ги
поставите на отделна страница в края. По този начин, дори ако респондент
отпадне от анкетата, можете да съберете отговорите му от въпросите на
предишните страници. Изпратете анкетата си на голяма или малка група хора с
нашия онлайн панел за аудитория.
2. Дръжте въпросите си от анкетата неутрални
Поставянето на мнение в подканата за въпроси (или задаването на „водещ
въпрос“) може да повлияе на респондентите да отговорят по начин, който не
отразява това, което наистина се чувстват.
Кажете, че сте задали водещия въпрос:
„Смятаме, че нашите представители за обслужване на клиенти са наистина
страхотни. Колко страхотни според вас са те? "
Въпросът изглежда предава мнение, с което искате респондентите да се
съгласят. Можете да направите тона обективен, като го редактирате, както
следва:
„Колко полезни или безполезни са нашите представители на обслужването на
клиенти?“
3. Запазете балансиран набор от отговори
В съответствие с нашата последна точка, респондентите се нуждаят от начин
да предоставят честна и внимателна обратна връзка. В противен случай
достоверността на техните отговори е застрашена. Изборът на отговор, който
включвате, може да бъде друг потенциален източник на пристрастие. Да
приемем, че сме включили следното като опции за отговор, когато питаме
респондентите колко полезни или безполезни са вашите представители за
обслужване на клиенти:
Изключително полезно
Много полезно
Полезно
Ще забележите, че няма възможност респондентите да кажат, че повторенията
не са полезни. Писането на добри анкетни въпроси включва използването на
обективен тон. Това означава приемане на по -балансиран набор от отговори,
като следното:
Много полезно
Полезно
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Нито полезно, нито безполезно
Безполезно
Много безполезно
Всичките 7 насоки можете да свалите от:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Приложение 11.1
Как да започнем телефонен разговор?
Телефонен разговор 1
У: Здравейте, търсим ви във връзка с ученически проект, свързан с изсичането
на горите. От (името на училището). Дали може да ни насочите къде да
търсим/намерим информация за актуалното състояние на парк Витоша. Колко
са изсечените дървета? Какви видове дървета се изсичат. /чакаме/
Е: Да, сега ще ви дам един имейл/сайт, в който да погледнете
Телефонен разговор 2
У: Здравейте, търсим ви във връзка с ученически проект, свързан с изсичането
на горите. От (името на училището). Дали може да ни насочите къде да
търсим/намерим информация за актуалното състояние на парк Витоша. Колко
са изсечените дървета? Какви видове дървета се изсичат. /чакаме/
Е: Това не е при нас. Съветвам ви да се обърнете към……
У: Може ли контакт, сайт или друго?
Е: да, момент….
Телефонен разговор 3
У: Здравейте, търсим ви във връзка с ученически проект, свързан с изсичането
на горите. От (името на училището). Дали може да ни насочите къде да
търсим/намерим информация за актуалното състояние на парк Витоша. Колко
са изсечените дървета? Какви видове дървета се изсичат. /чакаме/
Е: Нямам възможност да говоря
У: Кога би било удобно за вас да се обадим? Ще се радваме да намерим такава
информация, за да повишим информираността сред нашите съученици.
Е: дава ден и час
Телефонен разговор 4
У: Здравейте, търсим ви във връзка с ученически проект, свързан с изсичането
на горите. От (името на училището). Дали може да ни насочите къде да
търсим/намерим информация за актуалното състояние на парк Витоша. Колко
са изсечените дървета? Какви видове дървета се изсичат. /чакаме/
Е: Тази информация я има /казва къде/
У: Дали ще е удобно да ви дадем имейл и да ни я изпратите?
Е: Направете официално запитване през страницата на……
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У: Добре, благодаря.
Телефонен разговор 4
У: Здравейте, търсим ви във връзка с ученически проект, свързан с изсичането
на горите. От (името на училището). Дали може да ни насочите къде да
търсим/намерим информация за актуалното състояние на парк Витоша. Колко
са изсечените дървета? Какви видове дървета се изсичат. /чакаме/
Е: Тази информация я има /казва къде/
У: Дали ще е удобно да ви дадем имейл и да ни я изпратите?
Е: Да, разбира се, момент.
Приложение 12.1
Критериална матрица за презентационни умения за допълване с учениците
Презентацион 0
1
2
3
ни умения
1.Изказва
цялото
съдържание
на текста с
фокус върху
темата.

Нищо по
темата
не казва

Изпуска
съществена
част от
текста.

Променя
малко текста,
но без да
променя
смисъла му.

Изказва
ключови
точки/
моменти от
планираното
съдържание
без грешка.

2.Управление
на времето

Не
участва

Не успява да
представи
50% от
съдържаниет
о при
изтичане на
поставеното
време.

Превишава
времето си с
не повече от
2 минути.

Вмества се
във времето.
Не го
превишава,
не приключва
2 мин.
по-рано.

3.Артистичнос
т

Не
участва

Стои
статично, но
жестикулира
на моменти.

Жестикулира
и се движи,
но без това
да е
обвързано с
текста.

Включва
движение,
мимики,
жестове,
съчетани с
текста.

4.Ясна дикция

Говори
тихо
и/или
неясно и
със

Говори тихо,
но с добро
произношени
е.

Затруднява
се с
дикцията, но

Отчетливо
произношени
е, говори
високо с
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силен
акцент.

говори
високо.

правилна
интонация.

Критерий 5
Критерий 6

Чек лист (0) – (1) – (2) – (3)
Имена

Критерий
1

Критерий
2

Критерий 3

Критерий
4

Критерий
5

1.
2.
3.
4
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Приложение 12.2

Бланка на постер и презентация можете да изтеглите от сайтовете:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
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Приложение 13.1
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Приложение 14.1

Приложение 14.2
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Приложение 15.1

Приложение 15.2
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Приложение 16.1

За по-напредналите прилагаме и подробна разбивка на различните подходи,
които можем да приложим при тестване на решението9

9

Материалите са превод от безплатните материали за учители за подготовка za Google Science
Fair
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Приложение 18.1
Споделяме видео, което е без звук. Поканете учениците да напишат всичко,
което видят. След това помолете всеки да прочете. Питайте кое със сигурност
за го видели и кое го предполагат. Дайте пример с обективно наблюдение.
Напр: 2 човека от женски пол са седнали. Не се вижда на какво. Пред еднагта
има стъклена чаша. Тя се усмихва. Отваря си устата, сякш говори, но не се
чува звук…” и така нататък.
Видеото може да достъпите от сайтовете:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Рискове и решения при прилагане на програмата
Споделяме и някой от рисковете, които видяхме до момента при
осъществяването на клуба и някой стъпките, които предприехме като
организация:
Възможни рискове при изпълнение Възможни решения за превенция от
на програмата:
страна на фондация “Сай Хай”
За модератори:
● лошо управление на времето
● пасивност
● не следват програмата
● намесват се на всички нива
● несигурност

● обучения за модераторите за
ползване на ръководството адаптиране на обучителната
програма,
така
че
преподавателят да преживее
Сай Хай програмата
● изготвяне на календар в
началото на годината с важни
дати
● осигуряване на последващи
срещи
за
обсъждане
на
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въпроси по програмата
За ученици:
● не искат да работят в екип
● не идват на занятия
● отказват
да
работят
програмата
● учениците се отказват
проучването
● трудно намират данни
● несигурност

по
на

● Модераторите да са открити и
да споделят, когато не знаят
нещо
● модераторът постоянно да
изпраща
послания,
че
учениците могат
● Модераторът да се включва
при търсенето и споделянето
наравно с отборите, когато се
налага
● Да разкажат децата какво
правят през канене на човек гост (ролеви модел)
● Попълване
на
"Изследователски дневник" за
учениците
● Роли в отбора
● Раздава се Сай Хай комплект в
началото на годината (стикер,
папка, дневник).
● Създава се онлайн класна стая
и материалите се качват там

Общ преглед на оценката на въздействието на ефекта от програмата в трите
училища през първата година

Броят на попълнените анкети в началото и края на програмата е
стабилен.
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Спад се наблюдава в град София и град Хасково, съответно с 11 и 8 по-малко.
При разглеждане на данните по пол, се забелязва нарастване на броя
попълнени анкети от момичетата и спад при момчетата.
При разпределението на данните по пол и град, прави впечатление, че
единствено в град София броят на анкетираните момчета е по-висок от този на
момичетата, както в началото така и в края на програмата.
…
Към края на годината се наблюдава ръст при посочилите отговор
"Напълно уверен" във всички от изброените научни области. Научна област
"Четене" се откроява с най-висок процент на далите отговор "Напълно уверен"70%.
Процентът на децата посочили неувереност (отговори 1 и 2) е без ясна
промяна във всички научни области при сравнение между началото и края на
годината(програмата). При голяма част от анкетираните, които са посочили
отговори 3 и 4, в края на годината се наблюдава спад на увереността във
всички категории с изключение на категория "Четене", където нивата се
запазват.
Описаните тенденции се запазват и при разглеждането на данните по
пол. Категорията "Напълно уверен" има ръст във всички научни области към
края на годината при момчетата. Отговор 4 е със спад във всички научни
области при момчетата, с изключение на "Природни науки" , където нивата се
запазват същите, както в началото на годината. Отговор 3 е с повишение от 2%
в "Езици" и "Математика" и спад при "Четене" и "Природни науки" , съответно с
3% и 6%.
При момичетата отговор "Напълно уверен" е с лек спад в научните
области "Четене" и "Езици" и ръст в "Математика" и "Природни науки". Отговори
3 и 4, в научна област "Четене", са без значителна промяна. При научна област
"Езици" броя на момичетата посочили отговор 4 леко намалява, но се
наблюдава увеличение спрямо началото на годината при посочилите отговор 3
с 5%. В научна област "Математика" отговор 4 е с еднопроцентов ръст към края
на годината, но отговор 3 е с 4% по-малко в ставнение с началото на годината.
При област "Природни науки" отговор 4 има спад с 5%, докато отговор 3
повишение от 1%.
Приблизително същите тенденции са видими и при разглеждането на
данните по градове.
Във Враца отговор "Напълно уверен", в категория "Четене", е със слабо
понижение, но над 85% от децата са напълно уверени в уменията си по четене,
което е най-високият процент от трите града. Този отговор събира най-висок
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процент, не само в категория "Четене", но и във всички останали категории.
Значително по-нисък е процента на децата посочили отговор "Напълно уверен"
в категории "Езици" - 36%, "Математика" -31%, "Природни науки"- 25%. Ръст
при посочилите "Напълно уверен" към края на година има в категории
"Математика" и "Природни науки" в град Враца.
В град София отговор "Напълно уверен", в научна област "Четене" е
отново най-висок процент (76%) и във значително повишение спрямо началото
на годината. Повишение в посочилите отговор "Напълно уверен" се наблюдава
и в останалите научни области, спрямо началото на годината. В научна област
"Четене" отговори 3 и 4 бележат лек спад.
В град Хасково отговор "Напълно уверен" отново е с увеличение във
всички научни области с изключение на "Четене", където нивата са без
промяна. Прави впечатление значителния ръст от 13% при отговор 3 научна
област "Езици".
Ясно очертания ръст при отговор "Напълно уверен" във всички области е ясен
показател за положителната промяна при анкетираните.
…
Препоръка:
Подобряване на начина на събиране на данните:
-Стриктно следене на участниците в анкетата в началото и края на
годината.
-Недопускане на неанкетирани в началото да попълват анкети в края на
програмата.
-Ако има случаи на по-късно включване в програмата, отново да се
попълва анкета.
- При липса на анкета към края на програмата, това да се отбелязва в
данните.
Пълният доклад можете да свалите от:
Сайт на Фондация Сай Хай: https://sci-high.org/
Сайт на проект “Еко Шампиони:: https://eco-champions.eu/
Бележки:
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Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94
601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани –
www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е
повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната
среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни
дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в
партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца
Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World),
Норвегия.
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Цел на проекта:

„Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната
среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни
дейности“
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