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„Природата е изобилие и трансформация, красота и 
възхита! 

Точно  от  това  имаме  нужда  в образованието днес“
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БИОНИКА
БИОМИМИКРИЯ 
БИОМИМЕТИКА

 Биомимикрията (биомиметика, бионика) е интердисциплинарна и иновативна наука между биология, 
изкуство и техника за решаване на проблеми, търсене на устойчиви решения, създаване на устойчиви
продукти и устойчиво развитие. Тя изследва, използва, подражава или адаптира еволюирали и стабилни
природни форми, структури, свойства, функции, процеси, модели, принципи и стратегии в дизайна, 
архитектурата, културата, технологиите, образованието и бизнеса.

 Биомимикрията е връзката между научно знание, творчество, изкуство, технологии, графични и визуални
техники. Тя е източник на вдъхновение, идеи, примери, модели, мярка и ментор.

 Споделената педагогическа практика е проектно базирана, устойчива и продължителна и се прилага в 
гимназията от 5 години. Тя има за цел да използва биомимикрията като подход в обучението на модни, 
интериорни, текстилни и графични дизайнери. 

 Етапите на практиката са:
 1. Изработване на биологични макети на структури и процеси в живата материя, въз основа на усвоени

биологични знания и умения от учениците в гимназиален етап (VIII – XII клас);
 2. Прилагане на изработените модели в дизайна (моден, интериорен, текстилен и графичен), което

стимулира ученическата креативност и творчество, развива умения за моделиране, макетиране и за 
използване на изобразителни, графични и визуални техники;

 3. Създаване на трайни образователни продукти, които се използват в часовете по биология и дизайн;
 4. Задълбочава се интегративната връзка между научното биологично знание и неговото практическо

приложение в дизайна.
 5. Използване на биомимикрията от бъдещите дизайнери (модни, интериорни, текстилни и графични) като

подход за решаване на задачи от дизайна.



БИОМИМИКРИЯ 
В 

ИДЕЙНИ  ДИЗАЙНЕРСКИ  ПРОЕКТИ 
И 

ПРОДУКТИ

на ученици  (IX –XII ) клас
от  

ПГД  „Елисавета Вазова“



Биомолекули в 

модния дизайн

Наум Кънзов -12 А клас Адриана Славова – 12 А клас



Пламена Георгиева; Емили Велковска; Вероника Рангелова -12 А клас



Биомимикрия

на тема

„Дишане при живите 

организми“



Митохондрий – модел и приложението му в модния дизайн

Емили Велковска – 12 А клас



Митохондрий – модел и приложението му в моден дизайн

Гебриъл Борисов; Габриела Лалова – 12 А клас



Модел на бял дроб и приложението му в моден дизайн

Пламена Георгиева – 12 А клас



Модел на бронхиално дърво в модата

Емилия Илкова – 12 А клас



Осветително тяло с 

елементи от дихателни

структури

Гергана Пашалийска – 11 Б клас



Бял дроб 

модел и 
приложението 

му в 
интериора

Валемира Костова и Денница Ангелова -11 Б клас



Биомимикрия 

на тема

„Хранене на живите 

организми“



Автотрофно хранене при растенията в модния дизайн

Емили Велковска; Николай Танчев -12 А клас



Модел на храносмилателна 

система

Николай Попов -10 А клас



Биомодели на храносмилателна система и 

приложението й в интериора

Александра Стоянова и Изабела Свирачева – 11 Б клас



Александра Стоянова и Изабела Свирачева – 11 Б клас



Биомодел на храносмилателна система и приложението 

й в интериорния дизайн

Валемира Костова и Денница Ангелова -11Б клас 



Биомимикрия 

на тема 

„Отделяне при живите 

организми“



Приложение на 

отделителни 

структури в 

моден дизайн

отделяне при 

росянка

Виктория Иванова и Зоя Шивачева – 11 А клас



Николай Танчев – 12 А клас



Бъбрек

биомодел и 
приложението 
му в моден 
дизайн

Николай Попов -11 А клас


