
РЕГЛАМЕНТ 
 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  
 

 „БИОЛОГИЯТА – ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“ 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО 

БИОЛОГИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 Г. 

I. Цели на състезанието 

• Да стимулира и задълбочава интересите на учениците към предметите от КОО „Природни 

науки“; 

• Да повишава равнището на знания на учениците; 

• Да развива и стимулира творческите способности, логическото мислене, 

познавателната активност на учениците и да създава условия за тяхната реализация;  

• Да открива надарени деца с високо ниво на умения за абстрактно мислене и 

обобщаване на теоретичните знания по природни науки заложени в учебните 

програми; 

• Да развива умения за трансформиране на теоретични знания в практически модели за 

микросистема, мезосистема и макросистема. 

• Да формира отговорно отношение към науката и природата. 

II. Участници – участват ученици от ІV до ХІІ клас включително, разпределени в две 

възрастови групи: 

• Първа група – ученици от ІV до VІІ клас 

• Втора група – ученици от VІІІ до ХІІ клас 

 Участието на учениците може да бъде индивидуално или екипно /2 – 4 ученици/. 

III. Съдържание  

 Конкурсът включва изработване и представяне на модели на биологични обекти: 

1. По предварително обявена тема. Темата за всяка учебна година се обявява до средата 

на месец октомври. 

Темата за моделиране за учебната 2019/ 2020 г. е: „Микросвят – структура, функция, 

адаптация и фундаменталното му значение за живота на Земята ”  

2. Няма ограничения на използваните материали при изработването на моделите. 

3. Моделите могат да бъдат: 

• образни /рисунки, схеми, графики, диаграми, таблици/ 



• аналогови /модели на системи, органи, клетки, кибернитични модели на процеси и 

явления/ 

• знаково символични /използване на буквени или други изкуствено въведени символи/ 

• математически /използване на система от математични изрази, формули, функции, 

уравнения, описващи определени свойства на изучавания обект, явление или процес/. 

ІV. Организиране и провеждане 

  Конкурсът за моделиране на биологични обекти се организира и провежда от РУО – 

София – град, РМС по биология гр. София и катедра „Методика на обучението по 

биология към СУ „Св. Климент Охридски“. Провежда в един ден /събота или неделя/ с 

продължителност 5 астрономически часа, от които: 

• 3 часа – представяне на моделите от участниците 

• 1 час – заседание на журито  

• 1 час – обявяване на резултатите 

V. Оценяване и класиране на моделите 

1. Оценяването и класирането на моделите се извършва от жури, съставено от 

преподаватели и учени от ВУЗ и учители по природни науки. 

2. Критерии за оценяване 

• научна достоверност  

• креативност  

• практическо приложение  

• естетическо и техническо оформление на модела 

• компетентност на участниците при представянето на модела 

Максималният брой точки за всеки критерий е 5 (пет). 

Максималният общ брой точки е 25. 

Класирането във двете възрастови групи е отделно. 

Участието на учениците е доброволно без такса правоучастие и се осъществява с 

предварителна коректно попълнена заявка. 

Авторите могат да запазят изработените от тях модели (включително компютърни 

програми) или да ги оставят в кабинета по биология на съответното училище. 

 


