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Резюме	 	
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Контролна	страница	на	версиите	на	документа	

	

Версия	 Дата	 Променен	от	 Коментари	

0.0	 29.11.2018	 Г.	Мавроманолакис	

Предложена	 е	 структурата	 и	
организа-цията	 на	 задачите.	
Споразумение	 с	 партньорите	 на	
първата	 среща	 на	 консорциума	 в	
Атина	

0.1	 13.12.2018	 Г.	Мавроманолакис	 Предварителна	 версия	 на	 съдържа-
нието	на	документа	

0.2	 18.01.2019	 Г.	Мавроманолакис	 Шаблон	на	стила	на	документа	

1.0	 18.04.2019	 Всички	партньори	
Първа	версия	с	предварителни	
модули	за	обучение	от	участниците	

2.0	 22.05.2019	 Всички	партньори	
Обсъждане	 и	 споразумение	 относно	
допълнителни	 части	 по	 време	 на	
втората	среща	на	екипа	на	проекта	в	
Кипър	
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Окончателна	версия	след	вътрешно	
редактиране	и	отчитане	на	всички	
приноси	и	забележки	

5.0	 18.06.2019	 Г.	Мавроманолакис	
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езици)	
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Резюме		
В	този	образователен	резултат,	озаглавен	„Програма	за	обучение	на	учители	и	
училищни	ръководители“,	ние	документираме	и	предлагаме	цялостна	програма	
за	обучение	на	учители	и	училищни	ръководители,	която	се	занимава	с	трите	
главни	 направления	 на	 проекта	 SNAC,	 а	 именно	 отворените	 училища,	
отговорното	 гражданско	 общество	и	интегрираните	 образователни	дейности	
по	 сеизмология,	 като	 при	 това	 най-съществено	 се	 използва	 мрежата	 от	
сеизмометри	 на	 SNAC	 и	 събраните	 тях	 данни.	 За	 структурата	 на	 този	
образователен	 резултат	 е	 характерно,	 че	 тя	 се	 състои	 от	 три	 независими,	 но	
взаимно	 допълващи	 се	 модула.	 Ние	 предлагаме	 трите	 отделни	 модула	 и	
съпътстващите	 ги	 материали	 и	 образователни	 ресурси	 като	 практически	
справочни	ръководства	за	партньори	и	учители,	като	по	този	начин	те	могат	да	
бъдат	 използвани	 като	 ръководства	 за	 самостоятелно	 преподаване	 или	 за	
практически	обучителни	семинари,	организирани	от	партньорите	във	всяка	от	
страните	участнички.		

Първият	образователен	модул	се	фокусира	върху	цялостния	подход	и	процес,	
условно	наречен	„към	отворени	училища“.	След	изготвянето	на	пътната	карта	
на	 SNAC,	 определянето	 на	 неговите	 основни	 стъпки	 и	 извършването	 на	
необходимата	подготовка,	следва	фокусирането	върху	практическите	насоки	и	
наличните	инструменти	на	проекта.	Този	модул	обединява	основните	аспекти	
на	„Пътната	карта	за	отворено	обучение“,	разработена	в	първия	образователен	
резултат	на	проекта.	В	него	са	представени	общи	познания	и	разбиране	за	това	
кои	промени	и	практики	дефинират	отворено	училище,	как	те	могат	да	бъдат	
въведени,	улеснени	и	управлявани	от	училищната	администрация.		

Вторият	 модул	 е	 озаглавен	 „отговорно	 гражданско	 общество”.	 В	 него	 е	
разяснена	концепцията	за	Отговорни	Изследвания	и	Иновации	(ОИИ)	и	как	на	
практика	тази	основна	и	много	важна	концепция	може	да	бъде	интегрирана	в	
дейностите	 на	 училищата.	 Училищата,	 които	 участват	 в	 проекта,	 са	 или	 ще	
бъдат	част	от	мрежата	от	сеизмометри	на	SNAC,	като	целта	е	те	да	се	стремят	да	
станат	открити	центрове	на	иновации,	образование,	обучение	и	информация	за	
гражданска	защита	и	сеизмичната	дейност	за	тяхната	местна	общност.	По	този	
начин	 активната	 интеграция	 на	 концепциите	 и	 дейностите	 на	 ОИИ	 може	 да	
бъде	установена	от	учителите	по	време	на	различните	етапи	на	проекта	SNAC.	
Предложеното	 практическо	 ръководство	 може	 да	 се	 използва	 от	 учители	 и	
ръководители	на	училища,	за	да	се	улесни	разбирането	на	концепцията	за	ОИИ	
и	 да	 се	 предложат	 начини	 за	 ефективно	 включване	 на	 аспекти	 на	 ОИИ	 в	
ученическите	проекти.	
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Третият	модул	за	обучение	се	занимава	с	тематиката	на	сеизмологията	и	как	се	
използва	 мрежата	 от	 сеизмометри	 на	 SNAC	 и	 събраните	 тях	 сеизмологични	
данни.	Този	модул	съдържа	кратък	преглед	на	основните	познания	в	областта	
на	 сеизмологията,	 подробно	 ръководство	 на	 потребителя	 за	 инструмента	 за	
достъп	и	анализ	на	данните	от	инсталираната	мрежа	от	сеизмометри	(а	именно,	
инсталиране	 на	 софтуерния	 продукт	 SWARM;	 Достъп	 до	 мрежата	 от	
сеизмометри;	Преглед	на	данните	от	станция/сеизмометър;	Избор	на	формата	
на	вълната	за	анализ;	Оценка	на	магнитуда	на	земетресението;	Определяне	на	
епицентъра	на	земетресението;),	както	и	общ	план	и	списък	на	предлаганите	
образователни	 дейности,	 които	 партньорите	 са	 разработили	 за	 ученици	 на	
възраст	10-18	години.	

По	време	на	модулите,	а	и	където	е	възможно,	ние	използваме	поетапен	подход,	
така	че	всяка	предложена	дейност	да	може	да	се	изпълнява	последователно	или	
да	 бъде	 разменена.	 Това	 дава	 по-голяма	 гъвкавост	 на	 училищата	 и/или	
учителите	 да	 ги	 възприемат	 и	 приспособяват	 към	 техните	 специфични	
обстоятелства,	 да	 изберат	 да	 се	 фокусират	 повече	 върху	 един	 аспект	 спрямо	
други	 в	 зависимост	 от	 техните	 приоритети,	 интереси,	 опит	 или	 стандартни	
ограничения	и	особености	на	учебната	програма.	В	този	контекст,	имайки	тези	
идеи	като	основна	отправна	точка,	учителите,	включени	в	прое	

кта,	също	ще	бъдат	насърчавани	и	подкрепяни	да	разработват	свои	собствени	
инициативи,	 образователни	дейности	и	 учебни	проекти,	 за	да	предизвикат	и	
ангажират	ентусиазма,	нагласите	и	мисленето	на	своите	ученици.	
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1. ОБЩО	ВЪВЕДЕНИЕ	
Основната	цел	на	проекта	Училищни	мрежи	за	оповестяване	и	защита	на	гражданите	
(SNAC)	е	да	подпомага	и	насочва	училищата	в	страните	партньори	да	станат	отворени	
центрове	 на	 образование,	 обучение,	 заинтересованост	 и	 информация	 за	
земетресенията,	 започвайки	от	техните	учители	и	ученици	и	достигайки	до	техните	
местни	общности	и	отвъд	тях.		

В	този	контекст	първият	образователен	резултат,	който	проектът	разработи,	е	„Пътна	
карта	 за	 отворено	 обучение“.	 Той	 предлага	 общо	 оформление	 и	 ясно	 описание	 на	
необходимите	стъпки,	които	училищата	ще	трябва	да	предприемат,	за	да	навлязат	в	
процеса	на	отваряне	към	тяхната	местна	общност,	като	при	това	се	фокусират	върху	
конкретния	 пример	 на	 обучение	 по	 сеизмология	 за	 да	 подкрепят	 изпълнението	 на	
дейностите	по	проекта,	които	представляват	най-съвременен	подход	при	въвеждането	
на	Отговорни	Изследвания	и	Иновации	в	училищни	условия.		

Пътната	 карта	 за	 отворено	 обучение	 е	 последвана	 от	 цялостна	 и	 изчерпателна	
програма	 за	 обучение	 на	 учители	 и	 училищни	 ръководители.	 Това	 представлява	 и	
обхвата	 на	 вторият	 образователен	 резултат	 на	 проекта,	 който	 е	 представен	 в	
настоящия	документ.	Неговата	основна	цел	е	да	предостави	на	участващите	в	проекта	
учители	 и	 училищни	 ръководители	 практически	 познания,	 основна	 информация	 и	
насоки	за	това	как	да	приложат	необходимите	промени	и	с	уменията	за	интервенция	да	
се	 постигне	най-добро	планиране,	 а	 впоследствие	разпространение	на	 дейностите	и	
иновациите,	свързани	със	SNAC,	в	техните	училища,	като	им	се	помага	да	се	развият	до	
Среда	за	Отворено	Обучение,	установявайки	принципите	на	Отговорни	Изследвания	и	
Иновации.	

Предложената	 програма	 за	 обучение	 се	 състои	 от	 три	 допълващи	 се	 модула,	 които	
предлагат	 поетапна	 рамка,	 насочена	 към	 трите	 главни	 направления	 на	 проекта	
SNAC,	 а	 именно	 отворените	 училища,	 отговорното	 гражданско	 общество	 и	
интегрираните	 образователни	 дейности	 по	 сеизмология,	 като	 при	 това	 най-
съществено	 се	 използва	 мрежата	 от	 сеизмометри	 на	 SNAC	 и	 събраните	 тях	
данни.	 Трите	 отделни	 модула	 и	 съпътстващите	 ги	 материали	 и	 ресурси	 за	
обучение	 са	 създадени	 като	 практически	 справочни	 ръководства	 както	 за	
партньори,	така	и	за	учители,	и	по	този	начин	те	могат	да	бъдат	използвани	като	
ръководства	 за	 самостоятелно	 обучение	 или	 за	 практически	 обучителни	
семинари,	организирани	от	партньорите	във	всяка	страна	участничка	в	проекта	
SNAC.	Предлаганите	ресурси	и	инструменти	могат	да	бъдат	свързани	с	широк	кръг	от	
учебни	 програми	 в	 областта	 на	 науката,	 технологиите,	 инженерните	 науки	 и	
математиката	 в	 зависимост	 от	 специализацията	 или	 интереса	 на	 училищата	 и/или	
учителите.	Следователно	характерното	тук	е	че	не	се	налага	фиксирана	учебна	
програма,	 а	 напротив,	 поддържа	 се	 гъвкав	 модел,	 който	 може	 да	 бъде	
персонализиран	 въз	 основа	 на	 конкретни	 интереси,	 опит,	 местоположение,	
общоприети	практики	и	култура.	
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Най-напред	 в	 част	 2	 ще	 разгледаме	 модула	 „към	 отворени	 училища“,	 който	
включва	 преглед	 на	 пътната	 карта,	 основните	 стъпки	 и	 подготовката,	 както	
практическо	ръководство	и	наличните	инструменти	на	SNAC.	По-нататък	в	част	
3	ще	опишем	модула	„отговорно	гражданско	общество“.	В	тази	част	е	включен	
общ	преглед	на	концепцията	за	Отговорни	Изследвания	и	Иновации	както	и	как	
всичко	 това	 може	 да	 бъде	 разгледано	 в	 училище	 в	 рамките	 на	 SNAC,	 като	 в	
частта	е	представено	и	практическо	ръководство	за	дейностите	по	проекта.	Част	
4	обхваща	модула	за	обучение	по	сеизмология	и	използването	на	платформата	
от	сеизмометри	на	SNAC,	както	и	получените	от	тях	данни.	Тази	част	съдържа	
кратък	преглед	на	основните	познания	по	 сеизмология,	подробно	 „стъпка	по	
стъпка“	ръководство	на	потребителя	за	възможностите	за	достъп	и	анализ	на	
данните	от	инсталираната	мрежа	от	сеизмометри,	което	е	последвано	и	от	общ	
план	 и	 списък	 на	 предлаганите	 образователни	 дейности,	 разработени	
партньорите	в	проекта.	В	част	5	е	направено	резюме	на	основните	положения,	
залегнали	в	този	документ.	
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2.	ПЪРВИ	ОБРАЗОВАТЕЛЕН	МОДУЛ:	КЪМ	ОТВОРЕНИ	
УЧИЛИЩА	
2.1.	Преглед	на	пътната	карта	на	SNAC	
	

Първата	и	много	важна	стъпка	на	проекта		„Училищни	мрежи	за	оповестяване	и	
защита	 на	 гражданите	 е	 разработването	 на	 пътна	 карта	 на	 отворените	
училища“.	Проектът	беше	изготвен	и	представен	от	партньорите	по	проекта	на	
пет	 различни	 езика,	 а	 именно	 на	 английски,	 гръцки,	 италиански,	 турски	 и	
български	 език,	 което	 безспорно	 спомага	 за	 по-ефективно	 изпълнение	 на	
проекта	във	всички	страни	участнички.	В	Пътната	карта	за	отворено	училище	е	
представен	конкретен	преглед	на	прилаганите	подходи	за	отворено	обучение,	
предлагащи	ясно	описание	на	необходимите	стъпки,	които	училищата	трябва	
да	предприемат,	за	да	станат	центрове	на	отговорни	иновации.	Тези	центрове	
трябва	 да	 обединяват	 заинтересовани	 страни,	 семейства,	 хора	 от	 бизнеса	 и	
обществото	 като	 цяло	 с	 цел	 да	 се	 генерират	 идеи	 и	 решения,	 адресиращи	
социално-научни	 въпроси	 и	 предизвикателства	 в	 училищата.	 (UNICEF,	 2015,	
Sotiriou	 et	 al.	 2017).	Освен	това	пътната	карта	 се	фокусира	върху	конкретния	
пример	 на	 обучението	 по	 сеизмология,	 за	 да	 подпомогне	 изпълнението	 на	
дейностите	 по	 проекта	 като	 най-съвременен	 подход	 при	 въвеждането	 на	
Отговорни	 Изследвания	 и	 Иновации	 (ОИИ)	 в	 дейностите	 на	 училищата.	
Проектът	SNAC	разработва	и	предлага	на	училищата	пътна	карта	за	отворено	
обучение	 като	 референтен	 документ,	 който	 да	 следват	 стъпка	 по	 стъпка	 по	
време	на	изпълнение	на	дейностите	от	проекта.	

	

2.2.	Основни	стъпки	и	подготовка	във	вашето	училище		

Внедряването	 на	 иновациите	 в	 училищата,	 по-специално	 въвеждането	 на	
подхода	на	отворено	обучение	в	училищната	среда,	изисква	системни	процеси	
на	планиране	и	прилагане.	

Проектът	SNAC,	изграден	върху	концепцията	за	отворено	обучение,	има	за	цел	
да	разшири	и	обогати	доказателство	за:	

•	 трансформиране	 на	 	 училищата	 в	 страните	 от	 Югоизточното	
Средиземноморие	в	местни	центрове	на	образование,	иновации	и	информация	
за	 земетресения	 и	 предотвратяване	 на	 бедствия,	 	 свързвайки	 ги	 с	 местните	
власти,	 местните	 агенции	 за	 гражданска	 защита,	 местните	 бизнес,	
изследователски	и	научни	центрове	и	други	местни	заинтересовани	страни	и	
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• да	 ангажира	 учениците	 в	 реални	 проекти,	 които	 предлагат	 иновативни	
решения,	свързани	с	местните	условия,	чрез	използване	на	реални	умения	за	
решаване	на	проблеми,	изследвайки	и	изучавайки	различни	ситуации,	както	
и	участвайки	в	значими	и	мотивиращи	научноизследователски	дейности	за	
предотвратяване	и	смекчаване		на	бедствия	при	земетресения.	

Предложеният	 проект	 насърчава	 отвореното	 образование	 и	 иновациите	 в	
училищата	и	техните	общности.	Проектът	също	така	насърчава	развитието	на	
ключови	 умения	 на	 учениците,	 които	 разработват	 проекти	 и	 дейности,	
обслужващи	 техните	 общности,	 и	 представя	 иновативни	 подходи	 за	 цялото	
училище,	 които	 подкрепят	 професионалното	 развитие	 на	 учителите	 чрез	
сътрудничество,	работа	в	мрежа	и	обмен	на	добри	практики.	

За	да	се	постигнат	тези	цели,	както	са	определени	в	проекта	SNAC,	за	въвеждане	
на	иновации	в	участващите	в	проекта	училища	е	подготвена	конкретна	пътна	
карта.	Пътната	карта	включва	шест	стъпки,	които	училищният	персонал	може	
да	следва,	за	да	реализира	иновациите	в	„отвореното	училище“.	

Фигура	1	представя	модел	на	пътна	карта,	за	да	се	създаде	култура	на	отворено	
обучение.	Шестте	стъпки	са	определят,	както	следва:	

Стъпка	1:	Изграждане	на	комитет	за	преобразуване	към	отворено	обучение	и	
работни	групи	

Стъпка	2:	Организиране	на	семинари	за	професионално	развитие	за	училищния	
персонал	

Стъпка	 3:	 Изграждане	 на	 ефективни	 връзки	 със	 заинтересованите	 страни	 и	
други	училища,	които	са	центрове	на	иновации	

Стъпка	4:	Създаване	на	RRI	базирана	среда	за	обучение	и	учене	в	училището	

Стъпка	5:	Направете	оценка	за	проверка	на	качеството	

Стъпка	 6:	 Разгледайте	 и	 споделете	 най-добрите	 практики,	 като	 използвате	
различни	медийни	канали	

Тези	стъпки	бяха	разработени,	за	да	се	обяснят	начините,	по	които	учителите	
могат	да	развият	култура	на	отворено	обучение	в	тяхното	училище.	Много	от	
тези	 стъпки	 са	 директно	 свързани	 помежду	 си.	 Например,	 създаването	 на	
училищна	 трансформационна	 група	 и	 подгрупи	 е	 пряко	 свързано	 с	 всички	
дейности	 в	 училището.	 Като	 пример,	 работната	 група	 за	 семинари	 за	
професионално	 развитие,	 разработена	 в	 стъпка	 1,	ще	 организира	 и	 подготви	
съответните	семинари.	

	

Тъй	като	всяка	стъпка	ще	засегне	една	или	повече	от	другите	положително	или	
отрицателно,	 много	 е	 важно	 да	 се	 установи	 високо	 ниво	 на	 сътрудничество	
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между	училищния	персонал.	Поради	тази	причина	групата	за	преобразуване	на	
училището	 трябва	 да	 демонстрира	 ефективно	 лидерство.	 Ако	 е	 необходимо,	
тази	група	трябва	да	може	да	наема	съответни	заинтересовани	страни	в	групата	
като	консултанти.	

Следващият	раздел	описва	всяка	стъпка	във	фокуса	на	проекта	SNAC.	

	
Фигура	1.	Проектът	SNAC	–	Модел	за	отворено	обучение.	

Стъпка	1:	Изграждане	на	комитет	за	преобразуване	към	отворено	обучение	
и	работни	групи	

Едно	 от	 важните	 предизвикателства	 за	 подход	 към	 отворено	 обучение	 в	
училищната	среда	е	необходимостта	да	се	създаде	комитет	за	трансформация	
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към	открито	обучение	в	училище.	Този	комитет	ще	бъде	упълномощен	да	взема	
решения	за	прилагане	на	подхода	на	отворено	обучение	в	училището.	

По-специално,	директорът	на	училището	или	един	от	заместник-директорите	
следва	 да	 председателства	 този	 комитет.	 Най-малко	 трима	 STEM	 учители	
(препоръчва	се,	не	е	задължително)	трябва	да	бъдат	включени	в	този	комитет,	
тъй	като	SNAC	е	проект,	свързан	с	STEM.	Комитетът	следва	да	се	събира	най-
малко	 два	 пъти	 месечно,	 за	 да	 провери	 доколко	 подходът	 на	 отвореното	
обучение	напредва	в	училището.	Трябва	да	се	обсъдят	и	приложат	предложения	
за	алтернативни	решения	за	проблемите	по	време	на	процеса	на	изпълнение.	

Комитетът	 трябва	 да	 започне	 с	 изграждането	 на	 по-малки	 работни	 групи	 в	
рамките	на	училищния	комитет	с	различни	задачи	за	всяка	от	тях:	

Работна	група	за	теоретични	рамки	на	отвореното	обучение:		

Тази	група	е	отговорна	да	обясни	на	целия	училищен	персонал	теоретичната	
рамка	на	подхода	на	отворено	обучение	по	време	на	училищните	срещи.	

•	Работна	група	за	трансформиране	на	преподаване	и	обучение:	

Тази	 група	 отговаря	 за	 разпространението	 на	 съществуващата	 среда	 за	
преподаване	и	учене,	базирана	на	RRI,	разработена	от	други	проекти	на	ЕС.	В	
допълнение	 към	 средата	 за	 преподаване	 и	 учене,	 работната	 група	 трябва	 да	
насърчи	 учениците	 и	 учителите	 да	 създадат	 базирани	 на	 проучване	
изследвания,	като	използват	приноса	на	заинтересованите	страни	за	решаване	
на	 реални	 проблеми	 (например:	 земетресения	 и	 тяхното	 влияние	 върху	
сградите).	

•	Работна	група	за	семинари	за	професионално	развитие:	

Тази	група	отговаря	за	необходимите	обучения,	от	които	учителите	се	нуждаят,	
за	 да	 прилагат	 подхода	 на	 отворено	 обучение	 в	 училището.	 Поради	 тази	
причина	групата	може	да	организира	обученията,	като	използва	ефективните	
връзки	 между	 училището	 и	 заинтересованите	 страни,	 като	 по	 този	 начин	
използва	основната	част	от	подхода	на	отвореното	обучение.	

•	Работна	група	за	изграждане	на	общност:	

Тази	 група	 отговаря	 за	 създаването	 на	 ефективни	 връзки	 и	 мостове	 между	
училищата	и	заинтересованите	страни.	

	

•	Работна	група	за	оценка	на	училищата:	

Тази	 група	 е	 отговорна	 за	 оценката	 на	 напредъка	 на	 отвореното	 обучение	 с	
помощта	на	подходящи	инструменти	за	оценка.	
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Стъпка	 2:	 Организиране	 на	 семинари	 за	 професионално	 развитие	 за	
училищния	персонал	

За	ефективно	прилагане	на	подхода	на	отвореното	обучение	към	училищната	
среда	е	необходимо	да	се	подготвят	и	организират	семинари	за	професионално	
развитие	 на	 учителите.	 Семинарите	 за	 професионално	 развитие	 трябва	 да	
включват	обучение,	практика	и	обратна	връзка	и	осигурят	достатъчно	време	и	
последваща	подкрепа.	

Дейностите	 за	 професионално	 развитие	 могат	 да	 бъдат	 едно	 от	 действията,	
описани	по-долу:	

-	Присъствени	курсове/семинари	

-	Онлайн	курсове/семинари	

-	 Образователни	 конференции,	 където	 учителите	 и/или	 изследователите	
представят	своите	изследвания	или	обсъждат	образователни	въпроси	

-	Посещения	за	наблюдение	в	други	училища	

-	Посещения	за	наблюдение	в	бизнес	сгради,	обществени	или	неправителствени	
организации	

-	 Наблюдение	 от	 колеги	 и/или	 самонаблюдение	 и	 коучинг	 като	 част	 от	
формалното	училищно	споразумение	

-	 Участие	 в	 мрежа	 от	 учители,	 създадени	 специално	 за	 професионалното	
развитие	на	учителите	

-	Четене	на	професионална	литература	

Работната	група	на	семинарите	за	професионално	развитие	(ПР)	е	отговорна	за	
подготовката	 и	 организирането	 на	 дейностите	 за	 професионално	 развитие,	
посочени	по-горе,	за	да	се	справят	с	обученията	на	учителите	за	прилагане	на	
ефективен	подход	към	отворено	обучение.	 Групата	 трябва	да	 работи	 с	 други	
работни	 групи	 за	 организиране	 на	 дейности,	 свързани	 с	 професионалното	
развитие.	

По	време	на	проекта	SNAC	всеки	партньор	от	консорциума	след	завършване	на	
съответните	 интелектуални	 продукти,	 ръководства	 и	 наръчници	 ще	
организира	 национални	 подготвителни	 семинари	 за	 учители	 по	 STEM	 от	
мрежата	на	идентифицираните	училища.	В	тези	обучителни	събития	учителите	
ще	 бъдат	 запознати	 и	 научени	 да	 практикуват	 образователни	 сценарии	 и	
дейности,	разработени	от	проекта.	Те	ще	практикуват	и	придобиват	знания	за	
използването	 на	 предложените	 инструменти/сензори	 и	 свързаните	 с	 тях	
софтуерни	средства	за	събиране,	обработка	и	анализ	на	данни.	
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Стъпка	3:	Изграждане	на	ефективни	връзки	със	заинтересованите	страни	
и	други	училища-иновационни	центрове	

Успехът	 и	 устойчивостта	 на	 иновационния	 процес	 в	 училището	 са	 тясно	
свързани	 с	 развитието	 на	 общността	 на	 заинтересованите	 страни,	 която	 ще	
позволи	на	училищната	администрация	да	промени	начина	на	преподаване	и	
учене.	 Важно	 е	 да	 се	 изгради	 общността	 на	 заинтересованите	 страни	 в	
училището	и	тя	да	се	ангажира	да	помага	и	подкрепя	училищния	персонал	там,	
където	 има	 нужда	 от	 приноса	 на	 заинтересованите	 страни	 за	 училищните	
дейности.	 Тези	 приноси	 не	 само	 ще	 повишат	 мотивацията	 и	 интереса	 на	
учениците	към	курсовете,	но	и	ще	повлияят	положително	върху	академичния	
им	успех.		

Работна	 група	 за	 изграждане	 на	 общността	 е	 отговорна	 за	 изграждането	 на	
ефективни	 връзки	 със	 заинтересованите	 страни.	 Включването	 на	
заинтересованите	страни	в	учебната	среда	ще	позволи	на	училищния	персонал	
да	 вземе	 важни	 решения	 за	 подобряване	 на	 качеството	 на	 образователната	
система	 в	 училището.	 Ефективното	 сътрудничество	 между	 училищния	
персонал	 и	 заинтересованите	 страни	 може	 да	 помогне	 и	 подкрепи	 учебните	
резултати	и	ползата	за	учениците.	

Поради	 посочените	 по-горе	 причини	 се	 препоръчва	 Работната	 група	 за	
изграждане	 на	 общността	 да	 изгради	 5-степенната	 Рамка	 за	 ангажиране	 на	
заинтересованите	страни	(Krick	et	al,	2005),	представена	на	Фигура	2:	
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Фигура	2.	5-спепенна	рамка	за	ангажиране	на	заинтересованите	страни	съгл.	Kricks	et	
al.,	2005	

Тази	 рамка	 включва	 пет	 етапа	 и	 три	 ключови	 области	 (отзивчивост,	
същественост	и	завършеност).	Петте	етапа	са	описани	по-долу:	

Първият	 етап	 се	 нарича	 “Мисли	 стратегически”.	 Този	 етап	 се	 използва	 за	
определяне	 на	 приоритети	 и	 укрепване	 на	 ресурсите,	 за	 да	 се	 гарантира,	 че	
училищният	 персонал	 и	 заинтересованите	 страни	 работят	 за	 постигане	 на	
общите	цели.	По	тази	причина	трябва	да	се	проведе	дискусия	за	това	към	кои	
заинтересовани	 страни	 ще	 се	 обърнем,	 кои	 въпроси	 ще	 бъдат	 обсъждани	 и	
какви	начини	трябва	да	се	използват	за	стратегическо	постигане	на	целта.		

Вторият	етап	е	“Анализирай	и	планирай”.	Този	етап	включва	процеси,	които	
трябва	да	се	следват,	като	например	как	да	се	анализира	и	планира	достигането	
до	заинтересованите	страни,	как	учениците	могат	да	получат	принос	един	от	
друг	и	от	заинтересованите	страни	и	как	да	организират	времевия	процес	за	
ефективно	сътрудничество	в	училищната	среда.		



	

	19	

Третият	етап	е	„Разшири	капацитета	си	на	ангажираност”.	Този	етап	е	най-
важният	етап.	По-специално	е	необходимо	да	се	намерят	алтернативни	начини	
за	насърчаване	на	заинтересованите	страни	да	дадат	своя	принос.	За	да	получи	
отговор	 на	 даден	 въпрос,	 училищният	 персонал	 трябва	 да	 развие	 вътрешни	
умения.	 Тези	 умения	 следва	 да	 бъдат	 изяснени,	 за	 да	 се	 установи	 ефективна	
комуникация	със	заинтересованите	страни.	Поради	тази	причина	е	необходимо	
предварително	 да	 се	 идентифицира	 дейността/ролята,	 която	 всяка	
заинтересована	страна	може	да	поеме	и	да	се	проучат	възможните	начини	за	
това	как	да	я	убедят	в	ползите	от	нейното	участие	за	тяхната	общност.	

Четвъртият	етап	е	“Проектирай	процеса	и	се	ангажирай”.	На	този	етап	трябва	
да	се	определи	един	от	най-ефективните	начини	за	ангажиране.	Като	училищен	
персонал	 можете	 да	 проектирате	 процеса,	 който	 да	 бъде	 изпълнен.	
Насърчените	 заинтересовани	 страни	 ще	 бъдат	 готови	 да	 предложат	
необходимия	 принос	 в	 средата	 на	 отворено	 обучение.	 Този	 етап	 изисква	
комуникация	с	идентифицираните	заинтересовани	страни,	за	да	ги	информира	
за	проекта	и	ролята,	която	те	могат	да	имат	в	него.	Намерете	обща	основа	между	
техните	 очаквания	 и	 Вашите	 цели,	 като	 бъдете	 готови	 и	 да	 проучите	
възможните	ползотворни	комуникационни	канали,	които	ще	засилят	тяхната	
ангажираност.	Има	много	начини	да	поддържате	комуникацията	с	партньорите	
си:	посещения	на	място,	срещи	в	Skype,	телефонни	обаждания,	имейли	и	др.	

Заключителна	фаза:	 “Действай,	 обобщи,	 докладвай”.	 Това	 е	 етапът,	 в	 който	
процесът	 на	 ангажиране	 се	 оценява.	 На	 този	 етап	 следва	 да	 се	 обсъди	 и	
предвиди	последващо	планиране	с	комитета	за	трансформация	на	училището.	
Освен	 това	 е	 необходимо	 да	 се	 представят	 някои	 резултати,	 като	 например	
какви	са	били	отношенията	между	учениците,	учителите	и	заинтересованите	
страни,	какви	са	били	проблемите	и	какви	начини	на	ангажиране	са	сработили	
най-добре.	 Опитът,	 придобит	 от	 училищния	 персонал,	 ще	 допринесе	 за	 по-
ефективно	развитие	на	следващия	цикъл.		

Петстепенната	рамка	за	ангажиране	на	заинтересованите	страни,	описана	по-
горе,	 може	 да	 помогне	 и	 подкрепи	 училищния	 персонал	 за	 изграждане	 на	
ефективни	връзки	и	комуникация	със	 заинтересованите	 страни.	Поради	тази	
причина	свързаната	подгрупа	трябва	да	планира	и	организира	необходимите	
дейности,	за	да	изпълни	описаните	по-горе	стъпки.	

В	 проекта	 SNAC	 участващите	 училища	 ще	 станат	 отворени	 центрове	 на	
иновации,	 образование,	 обучение	 и	 информация	 за	 гражданската	 защита	 и	
сеизмичната	 дейност	 в	 рамките	 на	 тяхната	 местна	 общност.	 Сеизмична	
училищна	 мрежа	 вече	 е	 създадена	 по	 време	 на	 проекта	 за	 изучаване	 на	
земетресенията	в	училищата	(SSE)	и	тя	постоянно	нараства.	Така	училищата	по	
SNAC	 са	 част	 от	 една	 вече	 изградена	 мрежа	 и	 чрез	 новата	 платформа,	
разработена	от	консорциума,	комуникацията	между	тях	ще	бъде	засилена.	
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Стъпка	4:	Създайте	в	училището	ОИИ-базирана	среда	за	обучение	и	учене		

Значението	на	включването	на	ОИИ	концепцията	в	образованието	по	STEM	се	
крие	 във	 факта,	 че	 учениците	 ще	 получат	 научна	 грамотност	 и	 умения,	
необходими	за	бъдеща	STEM	кариера.	Освен	това	учениците	могат	да	разберат	
връзката	между	наука,	иновация	и	общество,	което	е	от	съществено	значение	за	
вземане	на	решения,	които	засягат	обществата.		

За	да	се	постигне	по-добре	въвеждането	на	принципите	на	ОИИ	в	образованието	
по	STEM,	е	необходимо	разработването	и	прилагането	на	последователности	от	
учебни	 дейности,	 като	 се	 интегрират	 подходи	 за	 обучение,	 базирани	 на	
проучване	и	на	проекти.	Основна	практика	в	обучителната	методология,	както	
на	обучението,	базирано	на	проучване,	така	и	на	това,	базирано	на	проекти,	е	
измерението	за	дискусия.	По	този	начин,	учителите,	които	желаят	да	включат	
RRI	в	 уроци	по	STEM,	трябва	да	подчертаят,	 че	в	дискусионната	фаза,	 където	
учениците	представят	своите	резултати/решения	те	могат	да	участват	в	дебати	
с	 други	 обществени	 участници,	 като	 например	 изследователи,	 граждани,	
учители	и	т.н.	Фазата	на	обсъждане	може	да	включва	социално-научни	въпроси,	
етични	въпроси	и/или	устойчивост.	Разбира	се,	за	да	могат	да	общуват	добре,	
учениците	трябва	да	разсъждават	върху	процесите,	които	следват	по	време	на	
работата	си,	по	отношение	на	стойността,	значимостта,	последиците	и	етиката	
на	тяхното	изследване.	

	

Стъпка	5:	Направете	оценка	за	проверка	на	качеството	
	

За	да	се	оцени	проекта	SNAC	и	да	се	осигури	неговата	устойчивост,	резултатите	
и	цялостното	въздействие	ще	бъдат	измерени	въз	 основа	на	 количествени	и	
качествени	 показатели	 на	 три	 нива:	 ученици,	 учители	 и	 училища.	Ще	 бъдат	
използвани	 различни	 инструменти	 и	 методи	 (например	 въпросници,	
интервюта,	оценка	на	учебните	продукти	на	учениците)	за	адекватна	оценка	на	
проекта.	 Всички	инструменти	 за	 оценка	 и	 свързаните	 с	 тях	 насоки	ще	 бъдат	
налични	 в	 резултат	 №	 4	 от	 проекта:	 Методология	 на	 оценката,	 Анализ	 на	
резултатите.		

Тъй	като	се	очаква	методологията	за	проучване	и	базирано	на	проекти	обучение	
да	бъде	използвана	от	училищния	персонал	в	рамките	на	отвореното	обучение	
инструментите	за	оценка	на	уменията	и	нагласите	на	учениците	могат	да	бъдат	
наистина	 полезни	 за	 Вас	 при	идентифицирането	на	 напредъка,	 постигнат	 по	
време	на	прилагането	на	4-та	стъпка.	

Една	от	най-важните	стъпки	в	успеха	на	философията	на	отвореното	обучение	
е	 текущата	 оценка	 на	 иновационния	 процес,	 така	 че	 да	 стане	 ясно	 дали	
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училището	ефективно	прилага	този	подход.	Има	много	методи	за	оценка,	които	
можете	 да	 използвате,	 но	 ние	 предлагаме	 да	 използвате	 инструмента	 за	
самооценка,	 разработен	 в	 контекста	 на	 проекта	 OSOS	
(https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos).	Този	инструмент	ще	Ви	помогне	
да	 определите	 статуса	 на	 Вашето	 училище	 и	 ще	 Ви	 даде	 необходимата	
информация,	за	да	изберете	подходяща	стратегия,	която	да	следвате	по	време	
на	предстоящите	дейности	по	изпълнението.	

	

Стъпка	6:	Разгледайте	и	споделете	най-добрите	практики,	като	използвате	
различни	медийни	канали	

След	 завършване	 на	 описаните	 по-горе	 стъпки,	 в	 училищната	 среда	 за	
преподаване	 и	 учене	 се	 очаква	 да	 настъпи	 култура	 на	 отворено	 обучение.	
Предполага	 се,	 че	 училището	 идва	 на	 този	 етап	 с	 помощта	 и	 подкрепата	 на	
създадените	 работни	 групи,	 които	 сътрудничат	 и	 работят	 ефективно	 със	
заинтересованите	страни	за	създаване	на	отворена	култура	на	обучение.	

В	резултат	на	това	сътрудничество	се	очаква	учителите	да	променят	методите	
на	преподаване	и	да	използват	подход,	ориентиран	към	учениците.	Учениците	
провеждат	 съвместни	 проекти	 със	 заинтересованите	 страни	 за	 проблемите,	
които	възникват	в	обществото.	Те	обсъждат	получените	данни	и	ги	представят	
пред	по-голяма	аудитория	в	подходяща	среда.	

Училището	докладва	за	проучванията	и	разработва	най-добри	практики.	Тази	
информация	 следва	 да	 се	 преобразува	 в	 отчети	 и	 да	 се	 сподели	 ефективно	 с	
обществото	чрез	различните	медийни	канали,	изброени	по-долу.	Особено	важно	
е	 да	 се	 идентифицират	 адекватни	 механизми	 и	 показатели	 за	 оценка	 на	
цифровото	съдържание,	особено	в	контекста	на	повишаване	на	качеството	на	
образователния	процес	(Павлова,	2017).	

Тези	медийни	канали	са:	

● Срещи,	 телеконференции,	 видеоконференции:	 Резултатите	 от	 проекта	
могат	да	се	споделят	на	конференции	за	обучение	на	учители.	

● Събития:	Училищата	могат	да	откриват	щандове	при	различни	социални	
мероприятия.	 Важно	 е	 да	 се	 представят	 резултати	 в	 отворени	 обществени	 и	
мрежови	събития.	

● Социални	медии	и	цифрови	общности:	Социалните	медийни	приложения	
са	дигитални	инструменти	с	важна	социална	роля	за	комуникация,	споделяне	и	
продуциране	 на	 съдържание.	 Те	 ускоряват	 взаимодействието	 на	 различни	
потребители	в	едно	и	също	работно	поле.	Примери	за	такива	инструменти	са	
училищни	уеб	страници,	Facebook,	Instagram,	Twitter	и	др.	
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● Документация:	Учебните	доклади/брошури	могат	да	бъдат	подготвени	и	
споделени	 с	 Министерство	 на	 образованието	 като	 проект	 за	 иновационно	
развитие.	 Тези	 доклади/брошури	могат	 да	 се	 споделят	 и	 с	 училищата,	 които	
искат	да	въведат	иновациите	в	училище	в	своята	среда	за	преподаване	и	учене.	

● Публикации:	 Най-добрите	 практики	 от	 отворените	 училищни	 дейности	
могат	 да	 бъдат	 публикувани	 в	 книги,	 научни	 статии	 в	 списания,	 блогове,	
вестници	и	списания.	

● Визуално	излъчване:	Резултатите	от	проекта	могат	да	се	споделят	в	аудио	
и	видео	медии	като	радио,	подкасти,	филми,	телевизия	и	поточно	видео.	

● Съобщения:	Обменът	на	информация	от	точка	до	точка	между	хора	и	групи	
като	например	имейл	чрез	училищна	асоциация.	

● Графики:	Плакати	и	билбордове	могат	да	бъдат	подготвени	за	процесите	
по	проекта.	
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2.3.	Практическо	ръководство	и	инструменти	

За	 да	 се	 улесни	 възприемането	 на	 концепцията	 за	 отворено	 обучение	 сред	
училищата	 и	 учителите,	 SNAC	 планира	 да	 използва	 съществуващите	
инструменти,	които	вече	са	добре	развити	и	внедрени	с	доказана	ефективност.	
Това	 са	 инструменти,	 които	 имат	 за	 цел	 да	 подпомогнат	 изграждането	 на	
общността,	 образователния	 дизайн	 и	 създаването	 на	 съдържание,	
саморефлексията	 и	 подкрепата	 за	 оценка.	 В	 следващите	 раздели	ще	 опишем	
накратко	 портала	 и	 неговите	 авторски	 инструменти	 и	 след	 това	 ще	
предоставим	 подробно	 „стъпка	 по	 стъпка“	 ръководство	 за	 това	 как	 да	 се	
регистрирате	и	да	се	присъедините	към	общността	на	SNAC.	

	

Портал	за	изграждане	на	общност	

Проектът	SNAC	има	за	цел	да	използва	услугите,	предлагани	от	портала	Open	
Discovery	Space	(ODS)	(http://portal.opendiscoveryspace.eu/),	който	е	основният	
резултат	от	голямата	европейска	инициатива,	финансирана	от	програмата	на	
Европейската	 комисия	 за	 подкрепа	 на	 политиката	 в	 областта	 на	 ИКТ	
(Athanasiades	 et	 al,	 2014).	 Порталът	 ODS	 понастоящем	 се	 използва	 от	 5000	
европейски	 училища	 от	 20	 европейски	 държави-членки.	 Услугите	 на	 ODS	
впоследствие	са	допълнително	засилени	и	разширени	от	европейските	проекти	
„Вдъхновяващо	 научно	 образование“	 (ISE)	 и	 „Отворено	 училище	 за	 отворени	
общества“	(OSOS),	като	съответните	им	свързани	портали	са	на	адреси	

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise	

и		
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos.	

Порталът	 предлага	 различни	 функции	 и	 функционалности	 за	 училището	 и	
неговите	 учители	 за	 създаване	 и	 управление	 на	 общности,	 споделяне	 на	
ресурси,	създаване	и	редактиране	на	ученически	проекти.		По	точно,	възможно	
е	 да	 се:	 a.	 създава	 профил,	 b.	 създава	 общност,	 c.	 създават	 модули	 вътре	 в	
общността,	d.		присъединят	към	общността,	e.	управлява	общността,	f.	споделят	
ресурси	в	общността.	Порталът	предлага	и	интегриран	авторски	инструмент,	с	
който	може	да	 се	 създават,	 редактират	и	публикуват	проекти	на	 ученици.	 За	
всяка	от	тези	функционалности	вече	съществуват	подробни	наръчници,	които	
са	онлайн	и	са	публично	достъпни	на		

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies.	
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Фигура	3.	Снимки	на	различни	области	в	портала,	където	са	разположени	
образователните	проекти,	които	даден	потребител	или	други	членове	са	създали	и	

споделили.	

Как	да	се	регистрираме	и	да	се	присъединим	към	SNAC		

По-долу	е	дадено	подробно	 „стъпка	по	стъпка“	ръководство	за	това	как	да	се	
регистрирате	и	да	се	присъедините	към	общността	на	SNAC.	

Стъпка	1:	Посетете	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-communities	
(вижте	скринйшота	на	фиг.	4	по-долу).	

Стъпка	2:	В	полето	„Заглавие“	напишете	„Училища	изучават	земетресения“	или	
просто	„Земетресения“	и	след	това	кликнете	върху	„Търсене“.	Общността,	към	
която	да	се	присъедините	ще	се	появи,	както	е	показано	на	фиг.5.	

Стъпка	 3:	 Кликнете	 върху	 „Регистрация“,	 за	 да	 се	 регистрирате	 и	 да	 се	
присъедините	към	тази	общност.	За	да	направите	това,	 трябва	да	попълните	
онлайн	 формуляра,	 както	 е	 показано	 на	 скрийншота	 на	 фиг.6	 и	 след	 това	
натиснете		„Създаване	на	нов	акаунт”.	

Ще	бъдете	уведомени	по	имейл,	че	профилът	ви	е	създаден	и	можете	да	влезете	
в	портала.		

Подробни	ръководства	за	характеристиките	и	функционалностите	на	портала	
могат	 да	 бъдат	 изтеглени	 в	 pdf	 формат	 от	 следия	 линк:	
http://portal.opendiscoveryspace.eu/bg/training-academies	
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Фигура	4.	Скрийншот	на	страницата	на	портала	за	търсене	на	общности.	

 
Фигура	5.	Скрийншот	на	резултатите	от	търсенето	в	портала.	
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Фигура	6.	Скрийншот	на	страницата	за	регистрация	на	портала.	

 

 
Фигура	7.	Подробни	ръководства	за	характеристиките	и	функционалностите	на	
портала,	достъпни	в	http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies	
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Образователен	дизайн	и	авторски	инструмент	

Една	от	основните	цели	на	проекта	SNAC	е	да	реализира	ефективно	преподаване	
и	учене	чрез	предоставяне	на	учениците	на	възможности	за	самостоятелно	и	
съвместно	изследване	и	придобиване	на	знания.	Учениците	могат	да	приложат	
наученото	в	различни	контексти,	за	да	покажат,	че	резултатите	от	обучението	
са	 постигнати.	 Разработването	 на	 ефективен	 образователен	 дизайн	 изисква	
внимателно	 планиране	 и	 структурирано	 мислене,	 за	 да	 се	 максимизира	
потенциала	 на	 учениците	 за	 успех.	 Учениците	 се	 учат	 най-добре,	 когато	 са	
активно	 ангажирани:	 когато	 си	 взаимодействат	 с	 връстници,	 учители	 и	
образователни	ресурси,	когато	са	рефлективни	и	имат	възможност	да	приложат	
тези	 знания.	 Затова	 успешното	 проектиране	 трябва	 да	 гарантира,	 че	 на	
учениците	се	дава	възможност	да	вземат	активна,	интерактивна	и	отразяваща	
роля	 в	 своите	 изследвания.	 Порталът	 предоставя	 на	 учителите	 набор	 от	
функционалности	 и	 интегриран	 добре	 структуриран	 инструмент,	 който	 им	
позволява	 лесно	 да	 станат	 разработчици	 на	 образователни	 дейности.	
Инструментът	обхваща	две	различни	авторски	среди:	една	за	учители	и	друга	
за	ученици.	

В	 учителската	 среда	 всеки	 член	 на	 общността,	 т.е.	 преподавател	 или	
образователен	 експерт,	 ще	 може	 да	 персонализира	 съществуващите	 онлайн	
ресурси	и	да	ги	споделя	с	други	членове	на	общността.	Процесът,	който	трябва	
да	следват,	се	ръководи	от	поредица	от	стъпки,	както	е	показано	на	следващата	
фигура.	

	

	
Фигура	8.	Процес,	който	се	следва	за	създаването	на	нов	проект	от	учителите	

Процесът	 се	 състои	 от	 седем	 различни	 стъпки,	 както	 следва:	 1.	
Посетете/въведете	 портала,	 2.	 Изберете	 училище,	 3.	 Посетете	 общност,	 4.	
Изберете	 да	 създадете	 нов	 проект,	 5.	 Въведете	 основната	 информация,	 6.	
Редактирайте	 указанията	 към	 всяка	 фаза,	 7.	 Споделете	 последната	 връзка	 с	
учениците.	На	Фигура	8	 е	изобразена	редакторската	рамка,	 в	 която	 учителят	
може	да	редактира	насоките	за	учениците	за	всяка	фаза	на	проекта.	

След	 приключване	 на	 процеса	 на	 създаване	 на	 нов	 проект,	 за	 ефективност	 и	
удобство	има	няколко	места	в	портала,	където	учителят	може	да	го	намери,	в	
зависимост	от	неговия	 статус	като	 “проект”	или	 “окончателен”.	Проектите	 са	
представени	 само	 под	 профила	 на	 създателя,	 а	 последните	 са	 разположени	
едновременно	на	няколко	страници,	 а	именно	под	страницата	на	профила	на	
потребителя,	 под	 страницата	 за	 проекти	 на	 общността,	 в	 която	 е	 създаден	
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проектът,	 на	 страницата	 на	 училището,	 в	 което	 учителят	 е	 регистриран	 в	
портала	 и	 в	 цялостната	 страница	 на	 портала,	 където	 са	 представени	 всички	
крайни	 проекти.	 По	 този	 начин	 образователните	 проекти	 могат	 лесно	 да	 се	
споделят,	търсят	и	намират	на	няколко	нива.	

	

	
Фигура	9.	SNAC	ще	използва	платформата	на	OSOS,	за	да	предложи	на	учениците	
възможността	да	развиват	своите	проекти	след	прост	процес	от	четири	стъпки.	

	

	
Фигура	10.	Авторска	среда	за	учители,	редактиращи	насоките	за	учениците	за	всяка	

фаза	от	образователния	проект.	

Използвайки	 общата	 проектна	 връзка,	 която	 учителят	 е	 създал,	 учениците	 с	
анонимни	прякори	и	код	за	достъп,	генерирани	само	от	учителя,	също	ще	бъдат	
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създатели	на	проекти	и	образователни	дейности,	които	ще	отразяват	реалните	
образователни	 потребности	 на	 техните	 класове,	 както	 и	 ще	 предоставят	
решения	на	местните	общности.	Учениците	ще	идентифицират	проблемите	на	
общността	 (Почувствай),	предвидят	и	разработват	творчески	решения,	които	
могат	 лесно	 да	 бъдат	 възпроизведени	 (Представете	 си),	 реализират	 проекта	
(Създай)	 и	 накрая	 споделят	 своите	 истории	 с	 други	 училища	 в	 общността	
(Сподели).	Следователно	тук	следваме	четиристъпковия	процес	на	модела	на	
отворено	училище	SNAC,	който	сме	възприели	и	описали	в	предишните	раздели	
(вж.	фигури	9,	10	и	11).		

	

	
Фигура	11.	Процес,	който	трябва	да	се	следва	за	създаването	на	нов	проект	от	

учениците.	

	

Гореспоменатите	инструменти	имат	за	цел	изграждане	на	общност	и	подкрепа,	
образователен	дизайн	и	авторство,	предоставяне	и	споделяне	на	образователно	
съдържание.	 По	 този	 начин	 се	 очаква	 те	 да	 улеснят	 разпространението	 на	
дейностите	и	подхода	на	SNAC	в	цялата	училищна	мрежа	и	извън	нея.	
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3.	 ВТОРИ	 ОБРАЗОВАТЕЛЕН	 МОДУЛ:	 ОТГОВОРНО	
ГРАЖДАНСКО	ОБЩЕСТВО		
3.1.	Общ	преглед	на	ОИИ-концепцията		
	

Отговорното	изследване	и	иновации	(ОИИ)	е	една	от	водещите	концепции	на	
програмата	„Хоризонт	2020“,	тъй	като	тя	е	основен	инструмент,	който	помага	
при	решаването	на	основните	предизвикателства	на	съвременното	общество,	
определени	 от	 Европейската	 комисия.	 Тази	 рамка	 цели	 да	 приведе	 научните	
изследвания	 и	 иновациите	 в	 съответствие	 с	 европейските	 обществени	
потребности,	 ценности	 и	 очаквания	 чрез	 активно	 включване	 на	 различни	
слоеве	на	обществото	във	всички	процеси	на	научни	изследвания	и	иновации.	
ОИИ	 включва	 шест	 измерения	 (управление,	 научно	 образование,	 етика,	 пол,	
отворен	достъп,	публична	ангажираност)	и	може	да	се	прехвърли	в	три	основни	
умения,	 а	 именно:	 размисъл,	 комуникация	 и	 дискусия.	 Повече	 информация	
относно	ОИИ	е	може	да	бъде	намерена	в		Образователен	резултат	1	на	проекта	
(Sutcliffe	2011,	European	Commission,	2014,	2015,	Sisnetwork,	2016).	

	
3.2.	ОИИ	в	SNAC	училищата	
	

Подготовката	 на	 бъдещите	 граждани,	 като	 им	 се	 предоставят	 уменията	 и	 знанията,	
необходими	 за	 справяне	 с	 предизвикателствата	 на	 съвременното	 общество,	 е	 от	
основно	 значение	 за	 обучението	 по	 природни	 науки.	 Ето	 защо	 от	 съществено	
значение	 е	 учениците	 да	 участват	 в	 проекти,	 основани	 на	 ОИИ,	 третиращи	 реални	
проблеми	на	тяхната	общност	с	активното	участие	на	местните	заинтересовани	страни.	
Проектът	 SNAC	 предоставя	 големи	 възможности	 за	 ангажиране	 на	 студентите	 в	
разработването	на	такива	проекти	и	по	този	начин	им	дава	възможност	да	намерят	
смисъл	и	мотивация	за	участие	и	изучаване	на	сеизмологията	на	гражданите.		

Тези	 проекти	 поставят	 учениците	 в	 центъра	 на	 учебния	 процес	 и	 ги	 насърчават	 да	
предприемат	действия	за	решаване	на	реални	проблеми	на	своята	общност.	За	да	се	
улесни	този	процес,	учителите	могат	да	използват	настоящите	образователни	подходи,	
като	например	подходите,	базирани	на	проучвания	и	на	проекти.	В	случай	и	на	двата	
подхода	 фокусът	 пада	 върху	 получаването	 на	 природонаучен	 опит	 и	 развитието	 на	
научни	 умения	 и	 позитивни	 нагласи	 към	 науката	 чрез	 дейности,	 които	 активно	
включват	учениците	в	автентични	научни	процеси,	основани	на	техните	интереси	и	
любопитство.	Размисълът	и	комуникацията	също	са	неразделна	част	от	тези	подходи.	

Участващите	в	проекта	SNAC	училища	ще	станат	част	от	сеизмичната	училищна	
мрежа	 и	 ще	 станат	 отворени	 центрове	 на	 иновации,	 образование,	 обучение	 и	
информация	 за	 гражданската	 защита	 и	 сеизмичната	 дейност	 в	 рамките	 на	
тяхната	 местна	 общност.	 По	 този	 начин	 активната	 интеграция	 на	 концепциите	 и	
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дейностите	на	ОИИ	може	да	бъде	установена	от	учителите	по	време	на	изпълнение	на	
дейности	от	различните	етапи	на	проекта.		

Следното	 практическо	 ръководство	 може	 да	 бъде	 използвано	 от	 учители	 и	
училищни	ръководители	като	модул	за	обучение	и/или	ръководство,	което	да	
улесни	разбирането	на	учителите	на	ОИИ-концепцията,	в	рамките	на	проекта	
SNAC,	 и	 да	 предложи	 начини	 за	 ефективно	 включване	 на	 аспекти	 на	 ОИИ	 в	
ученическите	проекти.	

	

3.3.	Практическо	ръководство		

	

Основната	 цел	 на	 този	 образователен	 модул	 е,	 от	 една	 страна,	 да	 бъде	 за	
учителите,	участващи	в	проекта	SNAC,	въведение	към	концепцията	ОИИ,	а	от	
друга	страна,	да	се	предоставят	на	учителите	основни	насоки	за	това	как	да	се	
приложат	аспектите	на	ОИИ	към	проекти,	основани	на	проучвания	и	дейности.		

Модулът	се	състои	от	три	дейности,	които	са:	1.	Представяне	и	обсъждане	на	
определението	 и	 значението	 на	 ОИИ,	 2.	 Практическа	 дейност	 (учители	 като	
обучаеми)	и	3.	Дискусия	и	идеи	за	въвеждане	на	ОИИ	---	аспекти	в	ученическите	
проекти.	 Отделните	 дейности	 са	 илюстрирани	 с	 презентационни	 слайдове,	
които	са	представени	в	Приложението.	

	

Дейност	 1:	Представяне	и	 обсъждане	на	 определението	и	 значението	на	
ОИИ	

Представете	на	учителите	концепцията	за	ОИИ	чрез	15-20	минутна	презентация	
(слайдове	1-12).	В	ppt	файла	ще	намерите	бележки	и	въпроси,	които	можете	да	
зададете	на	учителите	относно	съдържанието	на	всеки	слайд.	Определението	и	
измеренията	на	ОИИ	се	представят	и	обсъждат	най-напред	с	прост	пример.	След	
това,	 в	 рамките	 на	 дадения	 пример,	 в	 дискусията	 акцентирайте	 върху	
необходимостта	от	ОИИ,	както	и	върху	нейните	цели.	Като	алтернатива	можете	
да	 представите	 пример	 от	 вашата	 страна/общност,	 с	 която	 учителите	 са	 по-
добре	запознати.		

Освен	представянето	на	основните	принципи	на	ОИИ,	се	правят	изводи	за	това	
как	тази	рамка	може	да	бъде	приложена	в	образованието	чрез	изследователски	
и	базирани	на	проекти	методи	за	обучение,	които	ще	бъдат	по-добре	прояснени	
след	преминаването	на	следващата	дейност.	
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Дейност	2:	Практическа	дейност	

Практическата	дейност	„Можем	ли	да	
предсказваме	 земетресения?”	 служи	
като	 пример	 за	 дейност,	 въвеждаща	
основните	 принципи	 на	 ОИИ,	
базирани	на	сеизмологията	(слайдове	
13-18).	 В	 рамките	 на	 проекта	 SNAC	
учителите	също	могат	да	осъществят	
тази	дейност	със	своите	ученици.	По	
време	 на	 този	 процес	 учителите	
действат	 като	 обучаеми,	 като	 при	
това	 инструкторът	има	 водеща	 роля	
по	време	на	дейността,	разяснявайки	
трудните	въпроси,	които	възникват	в	
обучаемите	групи.	Дискусии	относно	
изпълнението	 на	 дейността,	 и	

относно	 ОИИ	 като	 цяло,	 ще	 се	 проведат	 в	 заключителната	 дейност	 от	
обучението.	Всяка	от	фазите	от	практическата	дейност	от	обучението	е	описана	
по-долу:	

• Фаза	1	(15	минути)	Въведение:	целта	на	тази	фаза	е	да	въведе	понятието	
за	прогнозиране	на	земетресенията	и	да	способства	учителите	да	формират	
собствено	 мнение	 по	 въпроса.	 Започнете	 с	 разглеждането	 на	 основния	
въпрос	за	дейността:	„Можем	ли	да	предсказваме	земетресенията?“	(Слайд	
14).	Нека	учителите	да	споделят	досегашния	си	опит	си	със	земетресенията	
и	 какво	 те	 мислят	 относно	 тяхното	 предсказване	 (например	 дали	 някъде	
преди	са	чели	прогнози	за	земетресения?	Къде?	Вярвали	ли	са	им	и,	ако	да,	
защо?	Каква	информация	се	е	 съдържала	в	тези	прогнози?	Дали	въобще	е	
възможно	 на	 практика	 земетресенията	 да	 бъдат	 предсказвани?)	 На	 този	
етап	от	дискусията	инструкторът	не	трябва	да	коригира	учителите	или	да	
отговаря	 на	 поставените	 от	 тях	 въпроси,	 а	 да	 ги	 остави	 да	 дискутират	
помежду	 си	 и	 свободно	 да	 изразяват	 своите	 идеи.	 Инструкторът	 може	 да	
напише	 основните	 идеи,	 които	 възникват	 по	 време	 на	 дискусията,	 на	
дъската,	 което	 би	 трябвало	 да	 помогне	 на	 учителите	 при	 осмислянето	 на	
дискутираните	 въпроси.	 Тези	 идеи	 на	 учителите	 трябва	 да	 бъдат	
преразгледани	 в	 края	 на	 практическата	 дейност	 и	 да	 се	 сравнят	 с	
първоначалните	им	идеи	и	мнения	по	разглежданите	въпроси.	
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• Фаза	2	(приблизително	20	минути)	Формулировка	на	аргументите:		
Представете	на	учителите	пример	за	земетресението	в	Хайчен	(Китай)	(1975	
г.)	 (слайд	 15).	 Това	 земетресение	 от	 7.3	 по	 скалата	 на	 Рихтер	 е	 най-често	
цитираното	 като	 успешно	 прогнозирано	 земетресение.	 Въз	 основа	 на	
проучвания	 на	 сеизмичната	 активност	 в	 региона	 властите	 направиха	
прогноза	за	евентуално	земетресение,	която	доведе	до	предприемането	на	
различни	 предпазни	 мерки	 (например	 домашни	 евакуации).	 Тези	
своевременни	мерки	доведоха	до	минимизиране	на	жертвите,	които	можеха	
да	 бъдат	 хиляди.	 Въпреки	 това,	 методът,	 който	 доведе	 до	 прогнозата,	 е	
съвсем	 неясен,	 а	 фоършоковете*	 от	 предходния	 ден	 може	 да	 са	 били	
основната	причина	 за	 предприетите	 евакуации.	 Следващото	 обаче	 голямо	
китайско	сеизмично	събитие	беше	съвсем	неочаквано,	в	резултат	на	което	
загинаха	 хиляди	 китайци.	 В	 днешно	 време	 прогнозите	 за	 земетресения	
(правени	 предимно	 от	 непрофесионалисти)	 обикновено	 се	 появяват	 в	
социалните	медии,	когато	се	случи	нещо	(например	необичайна	активност	
на	животните,	сеизмични	събития	с	умерена	величина),	което	от	своя	страна	
се	 трактува	 като	 	 предшественик	 на	 земетресение	 в	 близко	 бъдеще.	
Разделете	учителите	на	групи	и	им	предложете	да	обсъдят:	(i)	какви	трябва	
да	 бъдат	 основните	 елементи,	 характеризиращи	 евентуална	 прогноза	 на	
земетресение	 (време,	 дата,	 епицентър	 (местоположение),	 магнитуд.	
Прогнозируемостта	 се	 счита	 за	 толкова	 по-достоверна,	 колкото	 по-добре	
бъде	потвърдена	статистически,	(ii)	каква	би	била	обществената	значимост	
ако	 съществува	 хипотетичен	 ефективен	 метод	 за	 прогнозиране	 на	
земетресения,	като	се	акцентира	върху	аспектите	на	ОИИ,	предимно	върху	
етиката	и	последствията	от	подобно	прогнозиране	(слайд	16).	Много	важно	
съображение,	 касаещо	 този	 аспект	 е,	 че	 дори	 учените	 да	 биха	 били	 в	
състояние	 да	 разработят	 ефективен	 метод	 за	 прогнозиране	 на	
земетресенията,	 социалната	полза	от	такова	прогнозиране	е	доста	спорна,	
тъй	като	ще	доведе	до	очевидни	нежелани	последици	(например	възникване	
на	 паника	 сред	населението).	 Вместо	 да	 се	фокусираме	 върху	 усилията	 за	
разработване	 на	 технологии	 за	 прогнозиране	 на	 земетресения	 (което	
вероятно	ще	се	окаже	доста	скъп	процес),	акцентът	трябва	да	бъде	поставен	
върху	разработването,	чрез	прилагане	на	техники	за	антисеизмични	мерки,	
на	 предпазни	 мероприятия	 и	 модернизирането	 на	 опасните	
инфраструктури.		
	
Фоършок	(англ.	Foreshock)	---	означава	земетресение	,	което	се	е	случило	преди	по-
силното,	 основното,	 и	 е	 свързано	 с	 него	 с	 приблизително	 общо	 време	 и	 място.	
Локализирането	 на	 фоършоковете	 на	 	 основното	 земетрясение	 и	 повторните	
трусове	(афтършокове)	е	возможно	само	след	като	премонат	всички	тези	събития.	
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На	учителите	ще	бъдат	предоставени	подходящи	учебни	материали,	които	
те	ще	могат	да	използват	по	време	на	груповата	работа.		
Всички	групи	могат	да	обсъждат	горепосочените	теми	заедно	или,	особено	
ако	времето,	 с	което	разполагате,	 е	ограничено,	можете	да	предложите	на	
всяка	отделна	група	различна	тема	за	обсъждане,.		
	
• Фаза	 3	 (15	 минути)	 Окончателни	 изводи:	 По	 време	 на	 тази	 фаза	

отделните	 групи	 представят	 и	 обсъждат	 с	 другите	 групи	 своите	
аргументи	 (слайд	 17).	 Презентациите	 на	 всяка	 от	 групите	 трябва	 да	
отнеме	до	3	минути,	последвани	от	дебат	и	обсъждания		между	групите	
(след	всяко	представяне	или	в	края	на	всички	презентации),	след	което	
се	 формулират	 	 окончателните	 изводи.	 Инструкторът	 трябва	 да	 има	
предвид,	 че	 постигането	 на	 консенсус	 не	 е	 главната	 цел	 на	 дейността;	
основният	 акцент	 	 трябва	 да	 бъде	 поставен	 върху	 обмислянето	 и	
обсъждането	 на	 аспектите	 на	 ОИИ,	 което	 от	 своя	 страна	 е	 трябва	 да	 е	
основано	на	логични	и	добре	структурирани	аргументи.	Представянето	
на	 първоначалните	 идеи	 на	 учителите	 (първа	 фаза)	 спомага	 за	
разбирането	на	материала	и	прояснява	дискусионните	въпроси.	
	

Дейност	3:	Дискусия	и	идеи	за	въвеждане	на	ОИИ	---	аспекти	в	ученическите	
проекти	

По	 време	 на	 тази	 дейност	 учителите	 разменят	 своите	 роли,	 които	 отразяват	
различните	фази,	реализирани	по	време	на	практическата	дейност	и	съответно	
ролите	на	обучаващи	се	и	педагози.		

Подчертайте,	 че	 тази	 размяна	 на	 ролите,	 комуникацията	 и	 дискусиите	 са	
основните	 процеси	 в	 дейността	и	 акцентът	пада	 върху	 тези	 аспекти	на	ОИИ,	
които	 са	най-тясно	 свързани	 с	разглеждането	на	 социални-научни	въпроси	и	
проблеми.	Обсъдете	как	учителите	могат	да	реализират	тази	дейност	в	класната	
стая	 и	 разисквайте	 с	 тях	 различни	 идеи	 за	 това	 как	 те	 могат	 да	 ангажират	
учениците	в	подобни	дейности,	свързани	със	сеизмологията.	
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4.	ТРЕТИ	ОБРАЗОВАТЕЛЕН	МОДУЛ:	СЕИЗМОЛОГИЯ	В	
УЧИЛИЩАТА	С	ПОМОЩТА	НА	ПЛАТФОРМАТА	SNAC	
	
4.1.	Общ	преглед	на	сеизмологията	
	

Всеки	ден	повърхността	на	Земята	е	разтърсвана	от	десетки	земетресения,	но	
те	рядко	водят	до	жертви	и	разрушения,	защото	в	повечето	случаи	трусовете	
имат	 нисък	 магнитуд	 или	 възникват	 в	 слабо	 заселени	 региони.	 Тази	
продължителна	 сеизмична	 активност	 подчертава	 важността	 на	 ендогенната	
динамика	за	промяната	на	облика	на	Земната	повърхност.	

	
Фигура	1.	Картата	илюстрира	повече	от	век	глобална	сеизмичност,	предоставяйки	
цялостен	преглед	на	силните	земетресения	от	1900г.	насам.	Според	графиката,	

повечето	сеизмични	източници	се	намират	на	границата	между	тектонските	плочи,	
където	е	концентрирано	най-голямото	напрежение,	породено	от	движенията	на	

плочите	една	спрямо	друга	(Източник:	USGS).	

	
По-голяма	 част	 от	 земетресенията	 са	 образувани	 в	 резултат	 на	 внезапни	
разцепвания	 на	 земната	 кора,	 отделящи	 енергия	 във	 формата	 на	 еластични	
вълни,	 чието	 разпространение	 води	 до	 разтърсвания	 на	 земята.	
Гореупоменатите	 разчупвания	 съответстват	 на	 повърхностите	 на	 разломи	 -	
продължителни	 разриви,	 пресичащи	 земната	 кора,	 подложени	 на	 огромно	
напрежение	 от	 ендогенните	 сили	 на	 Земята.	 Различаваме	 три	 типа	 разломи:	
разседи,	възседи	и	отседи.	
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Видове	разломи	

	
Фигура	2.	Сеизмични	вълни	излъчени	от	фокуса	(хипоцентъра)	на	разлома	към	

земната	повърхност	(Източник:	University	of	Waikato).	

	
	

	

Фигура	3.	Разседите	водят	до	раздалечаване	на	блоковете,	които	ги	съставят,	в	
следствие	на	напрежения	на	опън.	Повечето	земетресения,	случващи	се	в	Италия	по	
продължението	на	Апенинската	верига	са	предизвикани	от	разседи	(Източник:	US	

National	Park	Service).	
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Фигура	4.	Възседите	водят	до	приближаване	на	блоковете,	причинено	от	напрежения	
на	сгъстяване	(Източник:	US	National	Park	Service).	

	

	

	

Фигура	5.	Отседът	представлява	относително	преместване	на	двете	крила	в	
хоризонтално	направление;	различаваме	между	десни	и	леви	отседи	(Източник:	US	

National	Park	Service).	
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Хлъзгането	 на	 разлома	 се	 получава,	 когато	 енергията,	 акумулирана	 по	
повърхността	 му,	 е	 такава,	 че	 напрежението	 надвишава	 триенето	 по	
повърхността	на	самия	разлом.	
Точката	 на	 повърхността,	 от	 която	 приплъзването	 се	 задейства,	 се	 нарича	
хипоцентър,	 а	 нейната	 проекция	 върху	 земната	 повърхност	 -	 епицентър	
(илюстрирани	на	горните	изображения).		

Енергията,	 съдържаща	 се	 в	 разлома,	 се	 освобождава	 от	 хипоцентъра	 под	
формата	на	еластични	вълни,	които	се	разпространяват	навътре	в	Земята	и	по	
повърхността	 ѝ.	 Най-чувствителните	 сеизмометри	 могат	 да	 засекат	 тяхното	
преминаване,	дори	ако	се	намират	на	хиляди	километри	от	епицентровете	на	
земетресенията.	 Те	 ни	 дават	 ценна	 информация	 за	 вътрешната	 структура	 на	
Земята,	 за	 механичните	 характеристика	 на	 земята	 на	 определено	 място,	 за	
промените	на	самите	вълни	с	изминато	разстояние	и	пр.	
	

Сеизмични	вълни	

Сеизмични	наричаме	различни	типове	еластични	вълни,	които	се	различават	
една	от	друга	не	само	по	своето	разпространение,	но	и	по	начина,	по	който	карат	
да	трепти	материята,	през	която	преминават.	Можем	да	ги	разделим	на	обемни	
и	повърхностни	вълни.	Обемните	вълни	започват	от	източника	(хипоцентъра	
на	земетресението)	и	се	разпространяват	в	тялото	на	Земята,	разширявайки	се	
прогресивно	по	сферични	фронтове.	
	
Различават	се	два	вида	обемни	вълни:	P	(първични	и	надлъжни)	и	S	(вторични	
и	напречни)	вълни.	
	

	
Фигура	6.	P	вълните	са	най-бързи	и	карат	частиците	да	трептят	успоредно	на	тяхното	

разпространение.	Тези	вълни	предизвикват	хоризонтално	движение	на	земята	
(Източник:	British	Geological	Survey).	
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Фигура	7.	S	вълните	са	по-бавни	от	P	вълните	(по	конвенция	VS	=	0,58*VP)	и	карат	
материята	да	осцилира	перпендикулярно	на	посоката	им	на	разпространение.	Тези	
вълни	предизвикват	вертикално	движение	на	земята	(Източник:	British	Geological	

Survey).	

	
Повърхностните	 вълни	 са	 породени	 от	 обемните	 в	 момента	 на	 достигане	 до		
земната	повърхност.	Повърхностните	вълни	се	разпространяват	от	епицентъра	
по	повърхността	на	Земята,	както	вълни,	предизвикани	от	хвърляне	на	камък	в	
езеро.	Едно	от	особените	им	 свойства	 е,	 че	 са	дисперсни,	 т.е.	 тяхната	честота	
намалява	с	разстоянието	от	епицентъра.		
Повърхностните	вълни	се	делят	на	Вълни	на	Лъв	и	Вълни	на	Рейли:	

	
Фигура	8.	Вълните	на	Рейли	се	излъчват	от	епицентъра	по	повърхността	на	Земята,	
предизвиквайки	особено	елиптично	движение	на	земята,	подобно	на	морски	вълни	

(Източник:	British	Geological	Survey).	
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Фигура	9.	Вълните	на	Лъв	се	излъчват	от	епицентъра	по	повърхността	на	Земята,	
предизвиквайки	хоризонтално	движение,	подобно	на	S	вълните	(Източник:	British	

Geological	Survey).	

	
Чувствителен	сеизмичен	сензор	може	да	открие	движение	на	земята,	породено	
от	 силни	 или	 слаби	 локални	 земетресения,	 както	 и	 такова,	 предизвикано	 от	
силни	и	далечни	земетресения.	Записът	на	сензора	от	движението	на	земята	се	
нарича	вълнова	форма.	Свойствата	ѝ	зависят	от	разстоянието	до	епицентъра	и	
дълбочината	 на	 източника.	 В	 зависимост	 от	 проучването,	 различията	 във		
вълновите	 форми	 могат	 да	 ни	 помогнат	 да	 изчислим	 разстоянието	 и	
дълбочината	 на	 сеизмичния	 източник,	 както	 и	 магнитуда	 на	 сеизмичното	
събитие.	
	

	
Фигура	10.	Схема	на	вълнова	форма	с	оградени	движения,	причинени	от	различните	

видове	вълни.	Фактът,	че	пристиганията	им	са	ясно	отделени,	предполага,	че	
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събитието	е	на	голямо	разстояние	от	сензора.	Също	така	амплитудата	на	
повърхностната	вълна	е	много	по-голяма	от	тази	на	обемната,	което	показва	ниската	

дълбочина	на	хипоцентъра.	(Източник:	INGV).	

	

Сеизмометри	и	сензори	

Сеизмометър	е	устройство,	което	открива	и	записва	движението	на	земята,	в	
случай	 на	 преминаване	 на	 сеизмични	 вълни.	 Състои	 се	 от	 тежест,	 висяща	на	
пружина,	 която	 трепти	 при	 движение	 на	 земята.	 Следната	 инструктивна	
анимация	 го	 показва	 нагледно:	
http://www.wwnorton.com/college/geo/animations/how_seismograph_works.htm.	
Сензорите	 на	 сеизмична	 станция	 могат	 да	 покажат	 различни	 свойства,	 в	
зависимост	от	това	 за	какви	цели	ги	използваме.	За	кратък	период	от	време,	
пружините	 на	 сензора	 са	 много	 твърди	 и	 тежестта	 би	 трептяла,	 в	 случай	 на	
високочестотно	 движение	 на	 земята.	 Тези	 сензори	 са	 много	 ефективни	 за	
откриването	на	движение,	причинено	от	преминаването	на	вълни,	породени	от	
локални	силни	и	слаби	земетресения,	както	и	на	обемни	вълни,	в	следствие	на	
далечни	силни	земетресения.		
	
„Широколентовият“	сензор	има	по-меки	пружини	и	устройство	(дъмпер),	което	
взаимодейства	 с	 тежестта	 и	 я	 кара	 да	 трепти	 по	 “нееластичен”	 начин.	 Това	
означава,	че	осцилациите	на	тежестта	се	адаптират	към	движението	на	земята,	
независимо	от	честотата	на	трептене.	Такъв	сензор	е	способен	да	открие	както	
ниско-,	 така	 и	 високочестотни	 вълни,	 подчертавайки	 в	 частност	
нискочестотните	повърхностни	вълни,	идвайки	от	 земетресения,	 генерирани	
на	далечно	разстояние.	
	
Понастоящем,	устройствата,	целящи	да	запишат	движението	на	земята,	са	най-
вече	от	електромагнитен	тип.	Това	означава,	че	изходният	сигнал	е	електричен	
поток,	в	последствие	превърнат	в	дигитален	формат	от	подходящо	устройство.		
Сеизмичните	данни	в	дигитален	формат	могат	лесно	да	бъдат	управлявани	и	
споделяни	 дистанционно	 по	 мрежата,	 предоставяйки	 ценна	 информация	 не	
само	за	изследователи,	но	и	за	ученици	и	учители	за	обучителни	цели.	
Получавайки	 достъп	 до	 данни,	 получени	 от	 различни	 видове	 сензори	 (TC1	 и	
Raspberry	 Shake),	 учащите	 могат	 също	 така	 да	 проверят	 разликите	 в	
чувствителността	им.	Като	широколентов	сензор	с	дъмпер,	TC1	може	да	открие	
движение	 на	 земята	 в	 следствие	 на	 преминаване	 на	 нискочестотни	
повърхностни	 вълни,	 породени	 от	 силни	 земетресения,	 случили	 се	 далеч	 от	
сеизмометъра,	 докато	Raspberry	 -	 сензор	 с	нисък	период	 -	 по-добре	разкрива	
земни	 движения,	 предизвикани	 от	 високочестотни	 вълни	 от	 по-близки	
земетресения,	както	и	обемни	вълни	от	далечни	земетресения.		
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Сеизмичната	 мрежа	 SNAC	 ще	 се	 състои	 от	 повече	 от	 25	 широколентови	 TC1	
сензори	и	35	Raspberry	Shake	сеизмометъра.		

Тази	 плътна	 решетка	 ще	 позволи	 на	 учениците	 да	 проверят	 различното	
поведение	 на	 сензорите	 в	 случай	 на	 земетресение.	 Във	 връзка	 с	 това,	
предлагаме	 всеки	 партньор	 да	 постави	 в	 тяхната	 организация	 няколко	
различни	сеизмометъра,	за	да	изследва	различните	получени	вълнови	форми,	
дори	когато	няма	разлики	в	разстоянието	до	епицентъра	или	отговор	от	сайта.		

	

	
Фигура	11.	Земно	движение,	заради	преминаването	на	вълни,	произведени	от	

земетресение,	случило	се	на	20ти	декември	2018г.	На	полуостров	Камчатка,	Русия	
(55,1°	с.ш.;	164,69°	и.д.)	открити	съответно	с	широколентов	(отгоре)	и	сензор	с	нисък	
период	(отдолу),	поставени	на	същото	място	в	южна	Италия	(Лиони,	40,90°	с.ш.;	15,18°	
и.д.).	В	първия	случай,	първите	пристигания	на	P	и	S	вълните,	както	и	преминаването	
на	много	нискочестотни	повърхностни	вълни,	са	ясно	видими.	Във	втория	случай	

единствено	P	вълните	са	отличими	и	силно	афектирани	от	локален	шум.	

	

При	 поставянето	 на	 подобни	 сензори	 на	 различни	 места	 в	 същия	 град,	
вълновите	форми	на	едно	и	също	земетресение	ще	се	отличават,	в	зависимост	
от	 геоложките	 характеристики	 на	 местата,	 на	 които	 са	 инсталирани.	 Върху	
твърд,	 каменист	 регион	 биха	 показвали	 по-високи	 честоти	 и	 по-ниски	
амплитуди,	докато	върху	по-мека	почва	-	по-дълги	записи,	по-ниски	честоти	и	
по-високи	амплитуди.	Това	би	послужило	като	предварителна	информация	за	
проучване	на	градоустройство,	защото	би	предложило	стратегии	за	избягване	
на	 разрушаването	 на	 сгради,	 в	 следствие	 на	 резонанс,	 предизвикан	 от	
земетресение.	
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Фигура	12.	Картината	изобразява	различните	вълнови	форми,	получени	за	едно	и	
също	земетресение	от	подобни	сензори,	поставени	на	различни	места	в	град	Рим,	
близки	едно	до	друго,	но	с	различни	геоложки	характеристики.	Където	камъните	са	
твърди,	трептенията	са	кратки	с	ниска	амплитуда	и	висока	честота.	На	по-мека	почва	
осцилациите	са	по-продължителни,	с	висока	амплитуда	и	ниска	честота.	(Източник:	ll	

Rischio	Sismico	from	I	Quaderni	de	Le	Scienze,	n.	59).	

	

	

Още	повече,	широколентовият	сензор	ни	позволява	да	проверим	дисперсното	
свойство	на	повърхностната	вълна.	Както	споменахме	по-горе,	това	означава,	че	
честотата	на	движение	на	земята,	в	следствие	на	този	вид	вълни,	предизвикани	
от	същото	събитие,	ще	намалява	с	разстоянието	от	епицентъра	-	от	1-5	Hz		за	
сензора,	най-близо	до	сеизмичния	източник,	до	0.05	Hz	и	дори	по-малко	за	тези	
на	хиляди	километри	от	него.		
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Фигура	13.	Вълнови	форми	на	земетресение	с	магнитуд	7.5,	случило	се	на	14ти	май	
2019г.	В	Папуа	Нова	Гвинея,	записано	с	три	широколентови	сензора,	поставени	

съответно	на	830км	(отгоре),	2950км	(в	средата)	и	14030км	(отдолу)	от	епицентъра.	
Забележете,	че	колкото	е	по-далеч	сензорът	от	епицентъра,	толкова	е	по-ниска	

честотата	на	повърхностните	вълни.	

	

	

Хипоцентрална	дълбочина	

Бърз	преглед	на	вълновата	форма	на	силно	земетресение,	случило	се	на	огромно	
разстояние	 от	 сеизмичната	 станция,	 дава	 възможност	 дори	 на	
нискоквалифициран	наблюдател	 да	 разбере	 нещо	 за	 източника	му,	 а	 именно	
дълбочината	 на	 неговия	 хипоцентър.	 Както	 вече	 споменахме,	 различните	
типове	сеизмични	вълни	се	движат	с	различни	скорости,	така	че	колкото	по-
далеч	е	сеизмичната	станция	от	епицентъра,	толкова	по-добре	могат	да	бъдат	
разпознати	 във	 вълновата	 форма	 различните	 движения,	 които	 те	
предизвикват.	 При	 земетресение,	 обемните	 вълни	 (P	 и	 S)	 започват	 от	
хипоцентъра	 и	 когато	 стигнат	 повърхността	 образуват	 така	 наречените	
“повърхностни	 вълни”.	 Така	 че	 колкото	 е	 по-близо	 хипоцентърът	 до	
повърхността	 на	 Земята,	 толкова	 по-явни	 ще	 са	 повърхностните	 вълни	 на	
вълновата	форма.	

На	картинките	долу	виждаме	пример	за	вълнова	форма	на	силно	земетресение,	
записана	 от	 сеизмометър,	 поставен	 на	 хиляди	 километри	 от	 епицентъра.	
Пристиганията	 на	 P	 и	 S	 вълните,	 както	 и	 движението,	 в	 следствие	 на	
повърхностни	 вълни,	 са	 ясно	 различими	 на	 тази	 диаграма.	 Нещо	 повече,	
амплитудата	 на	 повърхностните	 вълни,	 която	 е	 много	 по-висока	 от	 тази	 на	
обемните	 вълни,	 предполага	 ниска	 дълбочина	 на	 неговия	 източник	
(хипоцентъра).	
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Фигура	14.	Вълнова	форма	на	гигантско	земетресение	(магнитуд	9.1),	което	удря	
Япония	на	11ти	март	2011г.,	записано	в	Неапол,	Италия,	на	около	10000км	от	
източника.	В	съгласие	с	оценката	на	USGS,	дълбочината	на	хипоцентъра	на	това	

събитие	беше	доста	ниска	(около	30км),	както	се	вижда	от	факта,	че	амплитудата	на	
повърхностните	вълни	е	много	по-голяма	от	тази	на	обемните.	

	
	

	
Фигура	15.		Вълнова	форма	на	земетресение	с	магнитуд	6.3,	случило	се	в	Падия,	
Боливия	на	21ви	февруари	2017г.	и	регистрирано	в	Сао	Пауло,	Бразилия,	на	около	
1100км	от	епицентъра.	В	този	случай	амплитудите	на	обемните	вълни	са	много	по-
големи	от	тази	на	повърхностните	вълни,	което	показва,	че	хипоцентърът	на	това	

събитие	се	намира	много	дълбоко	(на	около	600км	според	оценка	направена	от	USGS)		

	

Друг	 феномен,	 който	 може	 да	 бъде	 изследван,	 е	 че	 сеизмометърът	 може	 да	
покаже	преминаването	на	сеизмични	вълни,	дори	когато	идват	от	източник	на	
хиляди	километри	от	 сензора.	 За	тази	цел	е	нужно	вълновата	форма	да	бъде	
представена	 като	 диаграма	 на	 скорост	 спрямо	 време.	 Скоростите	 на	 земни	
трусове	в	случай	на	преминаване	на	вълни,	идващи	както	от	близки,	така	и	от	
далечни	 земетресения,	 имат	 еднакъв	 порядък.	 Следователно,	 ако	 сравним	
вълновите	 форми	 като	 графика	 скорост/време,	 техните	 амплитуди	 са	 почти	
еднакви.	 Докато,	 ако	 преобразуваме	 двете	 диаграми	 в	 ускорение/време,	 ще	
видим,	че	амплитудата	на	вълните,	в	следствие	на	далечни	земетресения,	е	по-
малка	 от	 тази	 на	 по-близко	 земетресение.	 Ускорението	 е	 физична	 величина,	
която	се	чувства	от	хора	и	сгради,	докато	скоростта	не	е.	Следователно,	карти	на	
сеизмичен	 риск	 за	 сгради	 са	 свързани	 с	 очакваното	 ускорение	 на	 земята,	 в	
случай	на	силни	земетресения	(вижте	например	следната	графика).	
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Фигура	16.	Карта	на	сеизмичен	риск	в	Италия	–	стойностите	в	дясната	таблица	

показват	максималното	очаквано	ускорение	на	земята,	в	случай	на	силни	
земетресения	(Източник:	Istituto	Italiano	di	Geofisica	e	Vulcanologia).	
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4.2.	Ръководство		

	

В	този	раздел	представяме	кратко	и	изчерпателно	ръководство	за	това	как	да	
инсталирате	 и	 използвате	 необходимите	 софтуерни	 инструменти,	 за	 да	
получите	 достъп	 до	 мрежата	 от	 сеизмографи,	 да	 прегледате	 събраните	
сеизмични	данни	и	да	направите	основен	анализ	на	събития	от	земетресение.	
За	 тези	 задачи	 е	 необходимо	 компютър	 с	 Windows	 операционна	 система	
(Windows	7	или	друга	по-нова	версия)	и	с	достъп	до	интернет.		Въпреки	че	не	се	
изисква	 предварителни	 познавания	 по	 сеизмология	 или	 сходни	 знания	 от	
партньорите,	училищата,	учителите	и	учениците,	които	участват	в	проекта,	се	
препоръчва,	преди	учителите	или	преподавателите	да	приложат	всяка	дейност	
в	класната	стая,	те	да	се	запознаят	и	да	практикуват	предложените	инструменти	
и	процедури.	В	това	отношение	това	ръководство	има	за	цел	да	бъде	справочно	
ръководство	и	лесен	за	използване	наръчник	за	учителите	и	учениците.	

	

По-нататък	предоставяме	инструкции	стъпка	по	стъпка	и	съвети	по	различни	
теми	и	основни	задачи,	включително:	

• Инсталиране	на	софтуерния	инструмент	SWARM	
• Достъпване	на	мрежата	от	сеизмометри	
• Преглед	на	данните	от	станция/сеизмометър		
• Избиране	на	вълна	за	анализиране	
• Изчисляване	на	магнитуда	на	земетресение	
• Определяне	на	епицентъра	на	земетресение	

Освен	 това,	 за	 улеснение	 и	 удобство	 на	 инструкциите,	 те	 са	 обогатени	 с	
поредица	от	подробни	скрийншоти	в	готов	за	печат	формат,	така	че	те	могат	да	
бъдат	използвани	като	самостоятелен	бърз	наръчник.	Поради	тази	причина	в	
този	 раздел	 избираме	 да	 използваме	 наименование	 скрийншоти	 и	 кратък	
обяснителен	текст	за	надписите	на	фигурите,	вмъкнати	в	документа,	вместо	да	
продължаваме	тяхното	изброяване	от	предишните	раздели.		
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Инсталиране	на	софтуерния	инструмент	SWARM		

За	достъп	до	SNAC	мрежата	от	 сеизмографи,	наблюдение	на	техните	данни	и	
извършване	на	анализ,	ние	използваме	професионален	софтуерен	инструмент,	
разработен	 от	 U.S.	 Geological	 Survey.	 Той	 сее	 нарича	 SWARM	 и	 може	 да	 бъде	
изтеглен	от	https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml	

	

	

	

Скрийншот	1:	Изтегляне	на	софтуерния	инструмент	SWARM	
(https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml)	

	

Архивираният	 пакет	 	 swarm-2.8.9-BIN.	 zip	 или	 по-нова	 налична	 версия	 на	
продукта	 трябва	 да	 бъде	 изтеглен	 и	 разархивиран	 в	 папка.	 В	 тази	 папка	 се	
съхраняват	различни	конфигурационни	файлове.	За	нашите	цели	ние	трябва	да	
заменим	 swarm.config	 и	 SwarmMetadata.config	 с	 версиите,	 които	 са	
конфигурирани	 за	 SNAC	 и	 които	 ще	 бъдат	 дадени	 на	 всички	 партньори,	
училища	и	потребители.		

След	като	това	се	направи,	SWARM	може	да	се	стартира	с	двукратно	щракване	
върху	файла	swarm_console.bat	или	swarm.sh	 	
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Достъп	до	мрежата	от	сеизмометри	на	SNAC	

В	рамките	на	SNAC	и	Образователен	резултат	3,	озаглавен	„Отворена	платформа	
за	 научни	 данни“,	 Националната	 обсерватория	 в	 Атина	 изгради	 цялата	
необходима	 инфраструктура	 за	 автоматично	 извличане,	 обработка	 и	
съхраняване	на	данни	от	инсталираните	сеизмографи.	Наличен	е	специален	ен	
уебсайт	 https://snac.gein.noa.gr/project-network/,	 който	 съдържа	 карта	 на	
мрежата,	набор	от	ежедневни	данни	от	сеизмограми	от	всяка	станция,	списък	
на	 училищните	 сеизмографи	 и	 техния	 статус.	 Той	 също	 така	 предоставя	
интерфейса	 към	 базата	 данни	 на	 сеизмограми	 и	 съхранени	 данни.	 С	 цел	
сигурност	 и	 ефективност,	 в	 реално	 време	 SNAC	 мрежата	 е	 достъпна	 чрез	
специален	сървър,	който	се	администрира	и	поддържа	от	NOA.	Всеки	партньор	
и	 училище	 на	 мрежата	 вече	 има	 или	 ще	 получи	 съответните	 данни	 за	 вход,	
които	предоставят	достъп	до	целия	списък	SNAC	сеизмографи	и	техните	данни	
в	реално	време.		

За	 да	 проверите	 дали	 SWARM	 правилно	 достъпва	 SNAC	 мрежа	 трябва	 да	
изберете	елемент	HL	от	списъка	в	горния	ляв	и	след	това	натиснете	инструмент	
"	Edit	data	source	".	Показаните	настройки	трябва	да	са	тези,	показани	по-долу.	С	
двойно	кликване	върху	HL	и	ALL,	можем	да	видим	списъка	със	сеизмографи	с	
техните	къси	имена	(списъкът,	показан	на	скрийншота	по-долу	е	примерен,	тъй	
като	 мрежата	 в	 момента	 е	 на	 етапа	 на	 разширяване	 и	 инсталиране	 на	 още	
сеизмографи	в	училищата	в	държави	партньори	по	проекта).	Също	така	можем	
да	видим	местоположението	им	на	карта,	която	може	да	се	види	от	менюто	в	
горната	лента	в	подменюто	Window.	
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Скрийншот	2:	Изисквани	настройки	на	SWARM	за	достъп	в	реално	време	до	

мрежата	от	сеизмометри	на	SNAC
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Скрийшот	3:	Списък	на	сеизмометрите	в	мрежата	на	SNAC	(списъкът	е	
индикативен,	тъй	като	към	момента	мрежата	се	разраства	и	се	инсталират	

нови	сеизмометри	в	училищата	в	държавите,	партньори	по	проекта)	

	

Скрийшот	4:	Местоположение	на	сеизмометрите	в	мрежата	на	SNAC	(списъкът	
е	индикативен,	тъй	като	към	момента	мрежата	се	разраства	и	се	инсталират	

нови	сеизмометри	в	училищата	в	държавите,	партньори	по	проекта)	
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Преглед	на	данните	от	станция/сеизмометър	

	

След	като	сте	достъпили	мрежата	на	SNAC,	има	няколко	начина	за	показване	на	
инсталираните	в	различни	локации	станции/сеизмографи.	Най-лесният	и	най-
бързият	 начин	 е	 чрез	 двукратно	 щракване	 върху	 името	 на	 станция,	 както	 е	
посочено	 в	 панела	 от	 лявата	 страна	 (вижте	 скрийншота	 по-долу).	 Това	 ще	
покаже	на	екрана	записаните	данни	от	последните	24	часа	(скрийншот	6).	По-
ясен	изглед	може	да	се	покаже	чрез	използване	на	плъзгача,	който	е	в	лентата	с	
инструменти	 отгоре	 и	 вдясно.	 Поставянето	 на	 плъзгача	 на	 минималната	
стойност	ще	преобразува	съответно	амплитудата	на	вълните	и	по	този	начин	те	
ще	се	визуализират	по-добре	(вижте	скрийншот	7).	По	същия	начин,	повтаряйки	
по-горните	действия	можем	да	видите	записите	от	няколко	станции.	

Алтернативен	 начин	 за	 видите	 станция	 е	 с	 помощта	 на	 картата,	 която	 е	 в	
горното	 меню	 -	 подменю	 Window.	 Това	 обаче	 може	 да	 не	 е	 най-бързият	 и	
ефикасен	 начин,	 тъй	 като	 може	 да	 отнеме	 повече	 време	 за	 зареждане	 и	
извличане	 на	 съответните	 данни	 в	 зависимост	 от	 качеството	 и	 скоростта	 на	
мрежовата	ви	връзка.				
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Скрийншот	5:	Списък	на	сеизмометрите	в	мрежата	на	SNAC	(списъкът	е	

индикативен,	тъй	като	към	момента	мрежата	се	разраства	и	се	инсталират	
нови	сеизмометри	в	училищата	в	държавите,	партньори	по	проекта)	
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Скрийншот	6:	Чрез	двойно	кликване	на	сеизмометър	от	списъка	в	ляво,	ще	се	

визуализират	записаните	данни	за	последните	24	часа	
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Скрийншот	7:	Чрез	придвижване	на	плъзгача	в	горната	лента	с	инструменти	
към	минимум,	показваните	данните	ще	се	преобразуват	за	по-разширена	

видимост		
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Избиране	на	форма	на	вълната	за	анализ	

	

За	да	изберете	конкретна	форма	на	вълната	или	подмножество	от	показаните	
данни,	 първо	 отваряте	 елемента	 "	 Helicorder	 view	 settings"	 от	 лентата	 с	
инструменти	в	горната	част.	След	това	в	Zoom	задавате	стойност	300	или	600	
секунди,	 които	ще	 бъдат	 продължителността	 на	 селекцията.	 След	 това,	 като	
посочите	 с	 курсора	 на	 мишката	 диапазона	 от	 данни,	 които	 ви	 интересуват	
можете	 да	 го	 изберете	 с	 кликване	 с	 левия	 бутон	 на	 мишкатa.	 Избраният	
диапазон	ще	 бъде	 маркиран	 в	 жълто,	 а	 също	 така	ще	 се	 появи	 и	 в	 по-голям	
прозорец	(вижте	скрийншот	9).	Следващата	стъпка	е	да	натиснете	бутона	"Copy	
inset	to	clipboard"	от	лентата	с	инструменти	в	горната	част,	така	че	избраната	
вълна	се	копира	в	Wave	клипборда,	така	че	можем	да	се	пристъпи	към	нейния	
анализ	(скрийншот	10).	

	
Скрийншот	8:	Показване	на	елемент	"Helicorder	view	view"	от	лентата	с	

инструменти	в	горната	част.	След	това	в	Zoom	поставяме	стойност	от	300	или	
600	секунди	

	



	

	57	

	
Скрийншот	9:	посочвайки	с	курсора	на	мишката	обхвата	на	данните,	който	ни	
интересува,	можем	да	го	изберем	с	левия	бутон	на	мишката.	Избраният	обхват	

ще	бъде	маркиран	в	жълто	и	ще	се	появи	в	по-голям	прозорец	
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Скрийшот	10:	Чрез	натискане	на	бутона	"Copy	inset	to	clipboard"	от	лентата	с	

инструменти	в	горната	част,	избраната	форма	на	вълната	се	копира	в	
прозореца	на	Wave	Clipboard	за	допълнителен	анализ	
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Изчисляване	на	магнитуда	на	земетресението		

След	 като	 формата	 на	 вълната	 на	 земетресението	 бъде	 копирана	 в	 Wave	
Clipboard,	 можем	 да	 преминем	 към	 различни	 анализи,	 като	 например	
изчисляване	 на	 магнитуда.	 За	 да	 направим	 това,	 първо	 увеличаваме	 Wave	
Clipboard,	така	че	лентата	с	инструменти	да	е	по-видима.	След	това	от	лентата	с	
инструменти	натискаме	опцията	“Pick	Mode”.	След	това,	като	посочите	с	курсора	
на	 мишката	 началото	 на	 събитието	 на	 земетресението,	 ще	 определите	
началната	му	точка	С1	с	десен	бутон	на	мишката.	По	същия	начин,	посочвате	
крайната	точка	С2	на	събитието.	След	като	това	бъде	направено,	в	долната	част	
на	прозореца	ще	видите	редове	с	текст,	съдържащи	информация	от	алгоритъма	
за	автоматична	обработка	на	данни.	В	този	конкретен	пример	(както	е	показано	
на	 скрийншот	 12)	 е	 написано	 Coda:	 141.11s	 (Mc:	 3.15),	 което	 съответства	 на	
продължителността	на	събитието	в	секунди	и	неговата	очаквана	величина	по	
скалата	на	Рихтер.	

По	 подобен	 начин	 можем	 да	 изберем	 още	 събития	 от	 същата	 станция,	 или	
същото	 събитие,	 записано	 от	 различни	 станции,	 и	 да	 преценим	или	 сравним	
техните	величини.	
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Скрийншот	9:	изберете	елемент	„	Pick	Mode	“	и	след	това,	като	посочите	с	
курсора	на	мишката	в	началото	на	събитието	на	земетресението,	определяте	

неговата	начална	точка	С1	с	десен	бутон	на	мишката.	По	същия	начин	
определяте	и	крайната	точка	С2	на	събитието	

	
Скрийншот	12:	в	долната	част	на	прозореца	можем	да	видим	текстови	редове	с	
информация	от	алгоритъма	за	автоматична	обработка	на	данни.	В	този	случай	
тя	показва	Coda:	141.11s	(Mc:	3.15),	която	съответства	на	продължителността	

на	събитието	в	секунди	и	неговата	величина	по	скалата	на	Рихтер.	
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Определяне	на	епицентъра	на	земетресение	

За	да	определим	епицентъра	на	земетресението,	трябва	да	обработим	данните	
от	записаните	вълни	от	поне	три	различни	станции.	Можем	да	следваме	стъпка	
по	стъпка	процедурата,	описана	в	предишните	раздели,	за	да	прегледаме	първо	
различните	 станции,	 след	 това	 да	 търсим	 събития	 от	 земетресението	 и	 да	
изберем	техните	вълни,	след	което	да	ги	копираме	в	Wave	Clipboard	за	анализ.	

За	да	опростим	и	овладеем	на	практиката	на	тази	задача,	ще	използваме	като	
пример	действително	земетресение,	което	беше	ясно	записано	от	три	станции	в	
мрежата.	 Данните	 за	 този	 анализ	 се	 съхраняват	 в	 три	 съответни	 файла	 с	
разширение	.sac,	които	можем	да	четем	и	преглеждаме,	като	отидем	до	менюто	
File	и	след	това	Open	File.	След	като	изберем	трите	форми	на	вълни	ги	копираме	
в	Wave	 Clipboard,	 както	 вече	 показахме.	 След	 това	 от	 лентата	 с	 инструменти	
натискаме	опцията	 “Pick	Mode”.	Както	и	преди,	първо	можем	да	продължим	с	
оценката	 на	 магнитуда,	 въпреки	 че	 това	 не	 е	 необходимо	 за	 определяне	 на	
епицентъра.	 Ако	 искаме	 да	 се	 съсредоточим	 само	 върху	 намирането	 на	
епицентъра,	 тогава	 вместо	 точките	 C1	 и	 C2	 в	 този	 случай	 за	 всяка	форма	 на	
вълните	трябва	да	посочим	стартовите	точки	на	P	и	S	вълните.	На	скрийншот	
13	 и	 14	 е	 показана	 последователността	 на	 кликванията	 с	 десния	 бутон	 на	
мишката,	 за	 да	направите	 това.	 След	 като	 го	направите,	 трябва	 да	натиснете	
"Pick	Menu",	което	се	появява	до	бутона	"Pick	Mode".	След	това	натиснете	“Open	
Event	Dialog”	и	“Run”.	Това	ще	определи	разстоянието	на	епицентъра	от	всяка		

Можете	 да	 видите	 получените	 кръгове	на	 картата.	 Епицентърът	 се	 намира	 в	
пресечната	 точка	 на	 трите	 кръга.	 В	 идеалния	 случай	 това	 е	 точка,	 но	 на	
практика	 това	 е	 област	 от	 малка	 или	 по-голяма	 площ,	 в	 зависимост	 от	 това	
колко	 точно	 можем	 да	 определим	 времето	 на	 пристигане	 на	 P	 и	 S	 вълни	 от	
сигналите,	записани	от	всяка	станция.	
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Скрийншот	10:	изберете	елемент	„	Pick	Mode“	и	след	това,	като	посочите	с	

курсора	на	мишката	началото	на	събитието	на	земетресението	с	десен	бутон	
на	мишката	ще	определите	началната	точка	на	вълната	Р	с	кликване,	както	е	

показано		
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Скрийншот	11:	Както	е	показано,	определяме		началото	на	S	вълната	с	

посочване	с	курсора	и	кликване	с	десния	бутон	на	мишката,		
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Скрийншот	12:	Гледка	на	екрана,	след	като	сме	посочили	началото	на	P	и		S	

вълните	за	всяка	форма	на	вълната	от	трите	сеизмометъра	
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Скрийншот	13:	За	да	изчислим	разстоянието	до	епицентъра	от	всяка	станция,	
трябва	да	изберем	“Pick	Menu”,	което	се	появява	до	бутона		“Pick	Mode”.	След	

това	избираме	"Open	Event	Dialog”	and	“Run”	
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Скрийншот	14:	изглед	на	получените	кръгове	на	картата.	Епицентърът	се	
намира	в	пресечната	точка	на	трите	кръга.	В	идеалния	случай	това	е	точка,	но	
на	практика	често	е	област	с	малка	или	по-голяма	площ,	в	зависимост	от	това	
колко	точно	можем	да	определим	времето	на	пристигане	на	P	и	S	вълни	от	

сигналите,	записани	от	всяка	станция.		 	
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4.3.	Общ	план	за	възможни	образователни	дейности	

	

В	рамките	на	проекта	SNAC	предлагаме	общ	план,	който	може	да	бъде	прилаган	
от	училищата	в	страните	партньори.	Разделяме	изпълнението	на	три	основни	
допълващи	 се	 дейности,	 които	 съответстват	 на	 трите	 измерения	 на	
обсъжданите	 модули	 за	 обучение,	 а	 именно	 да	 учим	 за	 и	 изучаваме	
земетресенията,	 отговорно	 гражданско	 общество	 и	 откритост	 на	 училището.	
Както	е	описано	по-долу,	ние	приемаме	и	предлагаме	поетапен	подход,	така	че	
тези	 дейности	 да	 могат	 да	 се	 изпълняват	 последователно	 или	 да	 се	 смесват	
заедно.	 Това	 дава	 по-голяма	 гъвкавост	 на	 училищата	 и/или	 учителите	 да	 ги	
възприемат	и	 адаптират	към	техните	нужди	или	да	изберат	да	 се	фокусират	
повече	върху	един	аспект	спрямо	други	в	зависимост	от	техните	приоритети,	
интереси,	 опит	 или	 стандартни	 ограничения	 на	 учебната	 програма.	 В	 този	
контекст,	 като	 имаме	 тези	 предложения	 като	 основна	 отправна	 точка,	
учителите,	 които	 участват	 в	 проекта,	 също	 така	 ще	 бъдат	 насърчавани	 и	
подкрепяни	да	развиват	свои	собствени	инициативи,	образователни	дейности	
и	 учебни	 проекти,	 за	 да	 стимулират	 и	 ангажират	 ентусиазма,	 нагласите	 и	
мисленето	 на	 своите	 ученици	 по	 устойчив	 начин	 (Mavromanolakis	 и	 Sotiriou,	
2018).		

Освен	 това,	 в	 контекста	 на	 проекта,	 партньорите	 са	 проучили	 учебната	
програма	 по	 научни	 дисциплини	 във	 всяка	 от	 страните	 и	 по-специално	
програмата	 за	 ученици	 от	 10	 до	 18	 години,	 за	 да	 идентифицират	 теми	 и	
интереси,	 които	 могат	 да	 бъдат	 свързани	 със	 SNAC.	 Направения	 анализ	 на	
националните	учебни	програми	е	показан	в	табличен	вид	в	Приложението.	

По	отношение	на	оценката	на	проекта	–	тя	ще	се	основава	на	артефактите	на	
учениците	 и	 на	 текущата	 комуникация	 и	 сътрудничество	 с	 учителите.	
Показателите,	които	трябва	да	бъдат	оценени	по	време	на	трите	дейности	по	
изпълнението,	са:	

- способността	 на	 учениците	 да	 се	 справят	 със	 и	 да	 използват	
експериментални	 техники	 за	 провеждане	 на	 научно	 изследване/	
проучване	

- способността	на	учениците	да	обработват,	записват	и	анализират	данни	
с	предлаганите	хардуерни	сензори	и	софтуерни	инструменти	

- повишаване	на	компетентността	на	учениците	за	решаване	на	проблеми	
и	интердисциплинарно	мислене	

- -	 до	 каква	 степен	 участващите	 в	 обучението	 учители	 развиват	
интердисциплинарни	образователни	дейности	

- до	каква	степен	участващите	в	обучението	учители	си	взаимодействат	с	
други	учители	в	тяхното	училище	и	от	други	училища;	
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Останалите	показатели,	както	е	отбелязано	ще	бъдат	оценявани	преди	и	след	
прилагането	на	процесите	в	училищата.	По	време	на	обученията,	учителите	ще	
бъдат	информирани	за	процеса	на	оценяване,	който	да	се	следва	по	време	на	
проекта.	Всички	предоставени	данни	ще	бъдат	използвани	само	за	оценка	на	
въздействието	 и	 успеха	 на	 проекта	 SNAC.	 Данните	 относно	 оценката	 на	
учениците	ще	се	предоставят	главно	чрез	артефакти	на	учениците	и	където	е	
необходимо	 ще	 се	 оценяват	 с	 помощта	 на	 въпросници	 преди	 и	 след	
изпълнението	и	допълнителните	образователни	материали,	които	учителите	
използват	или	развиват	трябва	да	бъдат	достъпни	за	партноьрите	по	проекта.	
Проектите	 на	 учениците,	 публикувани	 в	 платформата	 на	 OSOS,	 ще	 бъдат	
основният	 източник	 на	 данни	 за	 оценка	 на	 индикаторите	 по	 отношение	 на	
учениците.	 Повече	 информация	 относно	 оценката	 на	 проекта	 ще	 бъде	
предоставена	в	Образователен	резултат	4	„Методология	на	оценката,	анализ	на	
резултатите”.	

Дейност	1:	Запознаване	със	земетресенията	

В	 тази	 категория	 ние	 предлагаме	 следния	 списък	 от	 готови	 за	 изпълнение	
дейности	 в	 класната	 стая	 както	 и	 планове	 за	 уроци	 по	 отношение	 на	
запознаването	 със	 и	 изучаването	 на	 земетресения.	 Те	 се	 категоризират	 по	
степен	на	образование	и	индикативна	възрастова	група	на	учениците.	Някои	от	
тях	 вече	 са	 налични	 в	 допълнителни	 формати	 (хартиен	 и	 интерактивен)	 и	
езици.	Повечето	от	тях,	ако	не	и	всички,	са	проектирани	да	се	съберат	в	един	или	
два	учебни	часа,	така	че	да	могат	да	се	прилагат	по-лесно	в	училищата.	Всички	
те	са	достъпни	за	сваляне	от	платформата	на	SNAC	и	страницата	на	общността.	
В	хода	на	проекта	се	очаква	партньорите	да	актуализират	или	да	ги	променят,	
където	е	необходимо,	както	и	да	се	разработят	и	добавят	нови	материали.	

Учителите	могат	да	изберат	да	реализират	една	или	повече	от	тези	дейности	
със	 своите	 ученици,	 за	 да	 могат	 те	 да	 придобият	 знания	 и	 концептуални	
познания	 за	 земетресенията	 и	 тяхното	 въздействие,	 както	 и	 да	 извършват	
научни	 изследвания	 или	 проучвания	 и	 да	 използват	 инструменти	 като	
истински	учени	и	изследователи.		

Също	 така,	 те	 могат	 да	 решат	 да	 разработят	 свои	 собствени	 дейности	 за	
класната	 стая	 и	 планове	 за	 уроци,	 които	 включват	 задачите,	 описани	 в	
предишните	раздели,	а	именно:	

• Достъпване	на	мрежата	от	сеизмометри	
• Преглед	на	данните	от	станция/сеизмометър		
• Избиране	на	вълна	за	анализиране	
• Изчисляване	на	магнитуда	на	земетресение	
• Определяне	на	епицентъра	на	земетресение	
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Таблица	 1:	 Списък	 на	 предлаганите	 готови	 за	 изпълнение	 дейности	 или	
планове	 на	 уроци	 по	 отношение	 на	 изучаването	 на	 земетресения.	 Те	 са	
категоризирани	 по	 ниво	 на	 образование	 и	 индикативна	 възрастова	 група	 на	
учениците.	 Някои	 от	 тях	 са	 налични	 в	 допълнителни	 формати	 (хартиен	 и	
интерактивен)	и	езици.	

	

Наименование	
на	дейността	
или	плана	на	

урока	

Ниво	
Индикативна	
възраст	на	
учениците	

Забележки	

Каква	е	връзката	
между	тектонските	

плочи	и	
земетресенията?	

Основно	
образование	

Възраст	10-12	
години		

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/what-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes-855406	

Загадката	на	
Пангеа	

Основно	
образование	

Възраст	10-12	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/pangea-puzzle-855400	

Правилно	
поведение	в	случай	
на	земетресение	

Основно	
образование	

Възраст	10-12	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/proper-behaviour-earthquake-situation-855404	

Измерване	на	
земетресенията	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-14	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/measuring-earthquakes-turkey-855398	

Как	да	определим	
епицентъра	на	
земетресение	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-locate-epicenter-earthquake-855397	

Как	да	изчислим		
магнитуда	на	
земетресение	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	
английски	и	

италиански	език	
Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-estimate-magnitude-earthquakeenglish-855395		

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855396	
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Изучаване	на	
земетресенията	

Средно	
образование	

	
Възраст	15-18	

години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/study-earthquakes-855405	

Земетресения	и	
тектонски	плочи	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-14	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/earthquakes-and-tectonic-plates-855394	

Земетресения	–	
време	и	епицентър	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	
английски	и	
гръцки	език		

Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855407		
http://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el		
http://graasp.eu/ils/5743f24dc3ddb608c844c420/?lang=en	

Земетресения	–	
времева	активност	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	
английски	и	
гръцки	език	

Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855408		
http://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el		
http://graasp.eu/ils/57481265c3ddb608c844c577/?lang=en	

Изследване	на	
сеизмичността	и	
идентифициране	

на	модели	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://www.golabz.eu/ils/what-is-the-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes	
	

Определяне	на	
епицентъра	на	
земетресение	

	

Средно	
образование	

	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език		

Link:	https://www.golabz.eu/ils/locating-the-epicenter-of-an-earthquake	

Сеизмични	вълни	
Средно	

образование	
	

Възраст	13-18	
години	

Налично	в	хартиен	
вариант	на	

английски	език	

Link:	https://www.golabz.eu/ils/seismic-waves-1	

	

Въпреки	 че	 тук	 сме	 предложили	 изучаването	 на	 земетресенията	 да	 бъде	
първото	в	поредицата	от	дейности,	те	може	да	бъдат	също	така	в	различен	или	
обърнат	ред	и	тази	дейност	да	се	приложи	след	следващите	описани	дейности,	
свързани	с	предпазни	мерки	и	отговорно	гражданско	общество.	
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Дейност	2:	Предпазни	мерки,	информираност	и	отговорно	гражданско	
обшество	

Тази	дейност	може	да	бъде	разделена	на	три	отделни	фази,	които	учениците	
могат	да	прилагат	както	в	училище,	така	и	вкъщи.	Те	включват	следното:		

• Практикуване	 на	 предпазни	 мерки	 в	 училище	 и	 у	 дома	 в	 случай	 на	
земетресение.	Практикуване	на	процедури	за	евакуация..	

• Обсъждане	 например	 на	 псевдо-научни	 или	 ненаучни	 възгледи,	
претенции	 и	 широко	 разпространени	 слухове	 за	 земетресения.	 Това	 е	
описано	подробно	в	глава	3	от	този	документ..	

• Изследване	на	училището	и	домовете	и	идентифициране	на	потенциални	
рискови	 елементи,	 като	 висящи	 предмети,	 тежки	 мебели,	 които	 не	 са	
осигурени	на	стени,	мачти	и	антени	на	балконите,	стълбове	и	др.						

В	обхвата	на	тази	и	следващара	дейност	учителите	и	учениците	могат	също	така	
да	 разработят	 и	 по-дълъг	 съвместен	 проект	 или	 инициатива,	 в	 която	 да	
изследват	 региона	 си	 или	 мястото	 на	 училището,	 за	 да	 идентифицират	
елементи	на	риска	в	сградите	и	пътищата,	да	ги	документират	на	снимки	или	
видеоклипове	 и	 да	 популяризират	 и	 споделят	 своите	 констатации	 с	 други	
училища,	местните	власти	или	широката	общественост.			

	

Дейност	3:	От	училището	към	местната	общност	и	извън	нея	

В	тази	дейност	учениците	формират	работни	групи,	 за	да	направят	цялостна	
кампания	 за	 повишаване	 на	 осведомеността	 и	 информираността,	 да	
популяризират	и	споделят	своите	знания,	изследвания,	открития	и	резултати	с	
други	училища,	местните	власти	и	обществеността	в	техния	регион,	държава	и	
извън	нея.	

Както	 е	 подробно	 описанов	 глава	 2	 на	 този	 документ,	 те	могат	 да	 използват	
различни	методи	и	канали	за	разпространение.	Сред	тях	са	следните	дейности:		

• Например,	 те	 могат	 да	 започнат	 с	 публикуването	 на	 ученическите	 си	
проекти	 в	 общността	 „Училищата	 изучават	 земетресения“,	 за	 да	 могат	
всички	 потребители	 на	 платформата	 „Отворени	 училища	 за	 отворени	
общества“	да	ги	посетят	и	разгледат.		

• Училищата,	учителите	и	учениците	могат	да	организират	информационни	
дни	за	родителите	и	общността.	

• Да	 организират	 отворени	 щандове	 или	 информационни	 щандове	 в	
социални,	отворени	и	други	събития	на	местно	или	регионално	ниво.		
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• Да	 участват	 в	 образователни	 конференции,	 научни	 панаири,	 фестивали,	
изложби	и	състезания.		

• Да	създадат	и	разпространят	плакати,	листовки	в	печатна	и	онлайн	форма	
чрез	социални	медии,	онлайн	общности,	училищни	уебсайтове,	журнали	
и	списания.	

	

Акценти	от	подобни	дейности	са	показани	на	фигури	28,	29	и	30	по-долу.	Те	бяха	
осъществени	 от	 партньори	 и	 училища	 в	 предишни	 години	 на	 местно,	
регионално	и	национално	ниво	в	рамките	на	различни	проекти,	финансирани	
от	ЕС,	като	„	Schools	study	earthquakes	“,	„	Ark	of	Inquiry	–	Raising	youth	awareness	
to	responsible	research	and	innovation“,	“Inspiring	science	education”,	„Open	schools	
for	open	societies”и	др.	(Mavromanolakis	and	Cerri,	2017).		

	

	

	

Фигура	17.	Снимки	от	студентски	проекти,	видеоматериали	и	презентации,	
представени	в	национален	образователен	конкурс	за	училища	в	Гърция	„Изграждане	

на	собствен	сеизмометър”.	
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Фигура	18.	Акценти	от	проведения	информационен	ден	в	училище	в	Турция	и	
брошури,	проектирани	и	разработени	от	учениците	с	цел	разпространение	сред	

родителите	и	обществеността.	

	

	

Фигура	19.	Информационен	щанд	и	взаимодействие	с	участниците	в	училищния	
панаир	на	науката	и	отворените	дни	на	университетите	в	Кипър.		
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5.	РЕЗЮМЕ		
	
	
В	 този	 образователен	 материал	 ние	 документираме	 и	 предлагаме	 цялостна	
програма	 за	 обучение	на	 учители	и	ръководители	на	 училища,	насочена	към	
трите	измерения	на	SNAC,	а	именно	отворени	училища,	отговорно	гражданско	
общество	и	интегрирани	образователни	дейности	по	сеизмология,	използващи	
мрежата	от	сеизмометри	и	събрани	данни	на	проекта	SNAC.	Тя	е	проектирана	
като	поетапна	рамка,	която	се	състои	от	три	съответни	и	допълващи	се	модула.	
Ние	 предлагаме	 трите	 отделни	 модула	 и	 съпътстващи	 учебни	 материали	 и	
ресурси	като	практически	справочни	ръководства	за	партньори	и	учители.	По	
този	начин	те	могат	да	бъдат	използвани	като	ръководства	за	самостоятелно	
обучение	 или	 за	 практически	 обучителни	 семинари,	 организирани	 от	
партньорите	 във	 всяка	 страна.	 Също	 така	 следва	 да	 се	 отбележи,	 че	
Образователен	резултат	2	(„Програма	за	обучение	на	учители	и	началници	на	
училищата“)	 допълва	 Образователен	 резултат	 1	 („Пътна	 карта	 за	 отворено	
обучение“)	и	3	(„Отворена	платформа	за	научни	данни“).	

Първият	модул	се	фокусира	върху	цялостния	подход	и	процес	 “към	отворени	
училища”.	 След	 изготвянето	 на	 пътната	 карта	 на	 SNAC,	 следват	 нейните	
основни	 стъпки	и	 съответната	подготовка	подготовка,	 практически	насоки	и	
налични	инструменти.	Модулът	консолидира	основните	аспекти	на	 „Пътната	
карта	за	отворено	училище“,	разработена	в	първия	интелектуален	продукт	на	
проекта.	 Тя	 предлага	 общи	 познания	 и	 разбиране	 за	 това	 кои	 промени	 и	
практики	 дефинират	 отворено	 училище,	 как	 те	 могат	 да	 бъдат	 въведени,	
улеснени	и	управлявани	от	училищната	администрация.	

Вторият	 модул	 е	 озаглавен	 „отговорно	 гражданско	 общество”	 и	 обхваща	
концепцията	за	отговорни	изследвания	и	иновации	и	как	на	практика	тя	може	
да	бъде	интегрирана	в	училищата.	Училищата	по	SNAC	са	или	ще	бъдат	част	от	
сеизмичната	училищна	мрежа	и	ще	се	стремят	да	станат	отворени	центрове	на	
иновации,	 образование,	 обучение	 и	 информация	 за	 гражданската	 защита	 и	
сеизмичната	 дейност	 за	 тяхната	 местна	 общност.	 По	 този	 начин	 активната	
интеграция	 на	 концепциите	 и	 дейностите	 на	 RRI	 в	 процеса	 може	 да	 бъде	
изпълнена	 от	 учителите	 по	 време	 на	 различните	 етапи	 на	 проекта.	
Предложеното	 практическо	 ръководство	 може	 да	 се	 използва	 от	 учители	 и	
ръководители	на	училища,	за	да	се	улесни	разбирането	на	концепцията	за	RRI	и	
да	 се	 предложат	 начини	 за	 ефективно	 включване	 на	 аспекти	 на	 RRI	 в	
ученическите	проекти.	
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Третият	модул	за	обучение	се	занимава	с	тематиката	на	сеизмологията	и	как	се	
използва	 SNAC	 платформата	 от	 сеизмометри	 и	 данни.	 Този	 модул	 съдържа	
кратък	 преглед	 на	 основните	 познания	 по	 сеизмологията,	 подробно	
ръководство	за	потребителя	на	инструментите,	които	да	се	ползват	и	анализ	на	
данните	 от	 инсталираната	 мрежа	 от	 сеизмометри	 (т.е.	 инсталиране	 на	
софтуерния	 инструмент	 SWARM;	 достъп	 до	 мрежата	 от	 сеизмометри;	
визуализиране	на	данни	от	станция/сеизмометър;	избор	на	форма	на	вълната	
за	 анализ;	 измерване	 на	 магнитуда	 на	 земетресението;	 определяне	 на	
епицентъра	 на	 земетресението),	 последван	 от	 общ	 план	 и	 списък	 на	
предлаганите	образователни	дейности,	които	партньорите	са	разработили	за	
ученици	на	възраст	10-18	години.	

Във	всички	модули	и	където	е	възможно,	ние	приемаме	и	предлагаме	поетапен	
подход,	 така	 че	 всяка	 предложена	 дейност	 да	 може	 да	 се	 изпълнява	
последователно	 или	 да	 бъде	 разменена.	 Това	 дава	 по-голяма	 гъвкавост	 на	
училищата	и	/	или	учителите	да	ги	възприемат	и	приспособяват	към	техните	
обстоятелства,	 да	 изберат	 да	 се	 фокусират	 повече	 върху	 един	 аспект	 спрямо	
друг	 в	 зависимост	 от	 техните	 приоритети,	 интереси,	 опит	 или	 стандартни	
ограничения	на	учебната	програма.	В	този	контекст,	имайки	тези	предложения	
като	основна	отправна	точка,	учителите,	включени	в	проекта,	също	ще	бъдат	
насърчавани	 и	 подкрепяни	 да	 разработват	 свои	 собствени	 инициативи,	
образователни	 дейности	 и	 учебни	 проекти,	 за	 да	 предизвикат	 и	 ангажират	
ентусиазма,	нагласите	и	мисленето	на	своите	ученици.	

Целият	 опит,	 събран	 в	 рамките	 на	 изпълнението	 на	 проекта	 в	 училищата	 в	
страните	партньори,	ще	бъде	събран	по	подходящ	начин,	оценени	и	докладван	
в	съответните	Образователни	резултати	4	(„Методология	за	оценка,	анализ	на	
резултатите“)	 и	 5	 („Препоръки	 за	 бъдещо	 използване“),	 които	 ще	 бъдат	
достъпни	 до	 края	 на	 проекта.	 Освен	 обобщаване	 на	 работата,	 извършена	 от	
учителите	и	училищата	в	участващите	в	проекта	страни	и	идентифициране	на		
примери	 за	 добри	 практики,	 те	 ще	 включват	 ценна	 информация,	 която	 ще	
улесни	 комуникацията	 на	 партньорите	 с	 местните	 власти	 и	 другите	
заинтересовани	страни	за	възможното	използване	на	резултатите	от	проекта	в	
различни	или	по-широки	аспекти.	
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Приложение	
	

Отговорно	гражданско	общество	–	слайдове	от	презентацията		
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Връзки	с	учебната	програма	в	България	
Област:	 Природни	науки	(за	основно	образование),	География	(за	средн	образование)	

Подобласт:	 Защита	от	бедствия	(за	основно	и	средно	образование)	

Ниво	на	училищата:		Основни	
училища,	средни	училища	

Възраст:		8	(начално),	15	
(средно	образование)	 Класове:	2-ри	клас,	9-ти	клас	

Подход	за	
преподаване	

Компетенции	по	
учебните	модули	 Тип	дейности		 Оценка	

Поради	сравнително	
малката	възраст	
учителите	използват	
различни	методи	за	
привличане	на	
вниманието	на	
учениците:	разказване	
на	истории,	обяснение,	
демонстрация	на	
действие,	
визуализация,	
наблюдение,	
сравнение,	дискусия,	
асоциация,	работа	в	
групи	и	ролеви	игри.	
Препоръчва	се	
използването	на	
рисунки,	снимки	и	
плакати	като	помощни	
инструменти	
Примери	
(Земетресения):	
Място:	София,	
България,	1858	г.	
Инструменти:	Истории,	
описания	
Тема:	Защита	от	
бедствия	
Теории:	безопасно	
поведение	
Условия:	вибрации,	
земетресения,	земни	
пластове,	
разрушителни	
действия,	облекчение,	
евакуация,	бедствие	
Умения:	да	се	
идентифицират,	да	се	
опише,	да	се	брои,	да	се	
следват	правилата,	да	
се	работи	в	екипи	
	

2-ри	клас	Концепция	
за		компетенции:	
Учениците	придобиват	
знания	за	природата	и	
характеристиките	на	
земетресението	като	
неочаквано	бедствие	с	
голяма	скорост	и	
различна	
разрушителна	сила	-	
звукови	трептения	на	
земята,	движение	на	
земната	кора;	
учениците	придобиват	
знания	за	опасностите,	
причинени	от	
земетресението;	
учениците	придобиват	
правила	за	безопасно	
поведение	преди,	по	
време	на	и	след	
земетресение;	
консолидиране	на	
знания	за	предпазните	
мерки	за	намаляване	
на	риска	от	нараняване	
и	инфекция;	
практическото	
използване	на	плана	за	
действие	при	
земетресение,	
запознаване	с	
безопасността	и	
незабавното	напускане	
на	сградата	след	
първия	трус.	
	
Умения:	
Различни,	в	зависимост	
от	ролевите	игри	и	
симулации	
Пример	за	
компетентност	за	
умения:	
Разпознава	
земетресенията	по	
техните	
характеристики	(звуци,	
които	съпътстват	
трептенето	и	
движението	на	земната	

2-ри	клас	
Как	може	да	се	проведе	
урокът?	(Информация	
за	учителя)	
Знанието	може	да	бъде	
обогатено	чрез	
дискуния	на	въпроса	
"Какво	си	представяте,	
когато	чуете	думата	
„бедствие?“	„Пребройте	
характеристиките,	
които	определят	
природно	явление	като	
бедствие.“	
Въвеждането	в	темата	
се	извършва	от	учителя	
след	прочитане	на	
научно-популярния	
текст.	
Дискусията	е	зададена	
от	учителя	с	въпроса:	
"Кой	природен	
феномен	е	описан	в	
текста?"	
По	време	на	дискусията	
учителят	може	да	
изясни	какво	е	
центърът	на	
земетресението	
(епицентъра)	и	
науката,	която	се	
занимава	с	тези	
въпроси	(сеизмология).	
Дискусията	
продължава,	като	се	
фокусира	върху	
списъка	с	
характеристики,	които	
класифицират	
земетресението	като	
бедствие.	
Темата	на	дискусията	е	
насочена	към	появата	
на	земетресения	както	
на	сушата,	така	и	в	
моретата	и	океаните.	
Вниманието	на	
учениците	е	насочено	
към	факта,	че	този	
природен	феномен	не	
може	да	бъде	

Показателите	за	успех	
по	предмета	„Природа“	
осигуряват	контекста	
на	оценката:	

	→	Формативна	оценка	
на	постигането	на	
компетенциите	
(уменията,	понятията)	
и	преподаването	по	
време	на	учебния	
процес	-	учениците	
обясняват	какво	
разбират	за	
земетресенията,	
тяхната	реакция	и	
правилно	поведение,	
необходимостта	от	
предварително	
планиране	за	бърза	
евакуация	от	дома	или	
училището,	комплекти	
за	оцеляване	и	др.	

→	Диагностиката	и	
крайната	оценка	се	
извършват	
прогресивно	според	
конкретни	критерии	-	
учителите	задават	
конкретни	въпроси	
към	учениците	за	
различните	фази	на	
земетресението,	
правилното	поведение	
във	всяка	фаза,	
поведението	след	
земетресение,	
потенциалните	
рискове	след	
земетресения	и	др.	

Примери	за	средства	за	
оценка:	

-наблюдение	

-	сравнение	

-	ситуация	на	ролева	
игра	

-самооценка	
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кора,	време	за	
разрушителни	
действия	-	10	сек.);	
описват	възможните	
щети,	причинени	от	
земетресението,	които	
го	характеризират	като	
природно	бедствие;	
спазват	инструкциите	
на	учителите,	насоки	
по	радиото,	
телевизията;	насочват	
се	към	най-безопасните	
места	в	сградата	
(училище,	дом)	и	най-
безопасния	път	за	тях;	
подготвят	основни	
вещи	и	ценности	за	
напускане	на	сградата;	
спазват	личната	
хигиена	поради	
опасността	от	
епидемии;	
да	се	съобразят	с	
указанията	за	
организираното	
напускане	на		класната	
стая	и	училището	
непосредствено	след	
първото	земетресение	
до	определено	място;	
съдействат	за	проверка	
дали	учениците	са	
изведени;	
познават	основните	
дейности	и	указания,	
предвидени	в	плана	за	
действие	при	
земетресение	
Various,	depending	on	
the	role	games	and	
simulations	
	
	
	

предвиден	и	
предотвратен.	
Продължителността	му	
не	е	голяма,	но	
последствията	са	
тежки.	За	да	се	
избегнат	жертвите	и	
тежките	материални	
щети,	държавните	
органи	трябва	да	
предприемат	действия.	
Особено	внимание	се	
обръща	на	факта,	че	
правилната	
комуникация	може	да	
бъде	спасителна.	
С	групова	работа	се	
представя:	"Какво	да	
правим	в	ситуация	на	
земетресение?",	с	което	
се	привлича	
вниманието	на	всички	
ученици	и	провокира	
тяхната	дейност.	Всяка	
група	трябва	да	
представи	своето	
решение	за	задача	по	
атрактивен	начин:	
кратко	шоу,	албум	от	
картини,	снимки,	
постери.	По	преценка	
на	учителя,	анализът	
на	работата	на	групите	
и	подобряването	на	
техните	знания	могат	
да	се	осъществят	по	
два	начина:	
С	прочитане	на	
правилата,	предложени	
от	отговорните	
държавни	институции	
и	сравнение	с	
предложените	от	
групите	решения.	
Учениците	работят	със	
снимки,	правят	устно	
описание	на	
възможните	щети,	
причинени	от	
земетресението	и	
използват	някои	от	
предложените	от	
учителя	думи,	за	да	
съставят	история.	
По	преценка	на	
учителя	се	изяснява	
терминът	и	се	
припомнят	правилата	
за	безопасно	
извеждане	на	
учениците	от	училище.	
	

-	работа	в	екип	и	
насърчаване	на	
критичното	мислене	
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Учителите	трябва	да	
изяснят	причините	за	
различните	природни	
бедствия	
(земетресения,	
наводнения,	свлачища	
и	др.)	и	техните	
последствия.	
Примери	за	
преподавателски	
практики:	
-изследователско	учене	
-проблемно	учене	
-	дискусия	
-	работа	в	екип	и	
взаимопомощ	
-	ситуационни	игри	
Подкрепящи	
материали	-	
презентации,	
обучителни	
видеоматериали,	схеми	
и	диаграми	
	

9-ти	клас	
Компетенции:	
1.	Идентифициране	на	
различните	видове	
природни	опасности	и	
техните	причини	
2.	Проследяване	на	
области	с	
териториално	
проявление	на	
спонтанни	природни	
явления	върху	карта	
3.	Осъзнаване	на	
зависимостта	на	човека	
от	естествения	
спонтанен	феномен	и	
необходимостта	от	
борба	с	него	
		
	

9-ти	клас	
По	време	на	занятията	
класът	трябва	да	
премине	през	
следното:	
1.	Определяне	на	
термина	"естествена	
опасност"	
2.	Класифициране	на	
природните	рискове	в	
зависимост	от	
причините	за	техния	
произход.	
3.	Изготвяне	на	
документ	за	големи	
природни	бедствия	и	
техните	последствия	
4.	Познаване	на	
правилата	за	
поведение	по	време	на	
природни	бедствия	
5.	Да	коментират	
относно	възможното	
прогнозиране	и	борба	с	
елементарни	природни	
явления	
	

Показателите	за	успех	
осигуряват	контекста	
на	оценката:	
	→	Формативна	оценка	
на	постигането	на	
компетенциите	
(уменията,	понятията)	
на	урока	по	време	на	
учебната	процедура:	
Разбиране	на	ключови	
нови	понятия	като:	
•	Природен	риск	
•	Класификация	на	
природните	опасности	
•	Мониторинг	
Повишаване	на	
осведомеността	за	
съществуващите	
възможности	за	
междупредметни	
връзки:	физика:	
електромагнитни	
вълни;	епицентър	и	т.н.	
→	Диагностичната	и	
окончателната	оценка	
се	извършва	
постепенно	според	
специфичните	
критерии	
Примери	за	средства	за	
оценка:	
-наблюдение	
-	разбиране	на	
тематичните	карти	
-	активно	отношение	
към	проблема	
-	самооценка	
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Връзки	с	учебната	програма	в	Кипър	
Област:	 География	

Подобласт:	 Геология	

Ниво	на	училищата	:		Начално	
и	основно	образование	 Възраст:	11	–	14	 Класове:	6-ти–	8-ми	клас	

Подход	за	
преподаване	

Компетенции	по	
учебните	модули	 Тип	дейности		 Оценка	

Изследвания	с	
използване	на	
инструменти	
(например	карти,	
снимки,	графики,	
компютърни	
симулации),	които	се	
преподават	на	
учениците,	и	са	
използвани	и	/	или	
направени	от	ученици.	
Уроците	са	
структурирани	въз	
основа	на	заглавия,	
получени	от	различни	
раздели	(позиция,	
инструменти,	тема,	
теории,	термини,	
умения).	Учителите	
трябва	да	вземат	под	
внимание	
показателите	за	успех	
на	националната	
учебна	програма	по	
география.	Уменията	са	
ръководство	за	
организацията	на	
дейностите.	
Пример	
(земетресения):	
Позиция:	Източна	Азия	
Инструменти:	Малки	
карти,	снимки,	
видеоклипове	
Тема:	Геология	
Теории:	Тектонски	
процеси	
Условия:	Тектонични	
плочи,	земетресения	
Умения:	Влияеща	зона,	
взаимоотношения,	
област	
	
Учителите	трябва	да	
вземат	под	внимание	
показателите	за	успех	
на	националната	
учебна	програма	по	
География.	Уменията	
(Гео-грамотност,	
епистемологична	
адекватност)	са	
ръководство	за	избора	

6-ти	клас	
Компетенции:	
-	Обяснете,	че	земната	
кора	се	състои	от	
няколко	тектонски	
плочи	
-Включете	в	картите,	че	
границите	на	
тектонските	плочи	са	
свързани	със	
сеизмичните	зони	
Компетенции	за	
умения:	
В	учебната	програма	се	
споменават	
многобройни	умения.	
Учителите	избират	
умения,	нагласи	и	
поведения,	които	искат	
да	развият.	
Пример	за	
компетентност	за	
умения:	
-	Справяне	с		цифров	
глобус	и	карти	
	
7-ми	клас	
Концептуални	
компетенции:	
-	разграничават	се	
естествената	опасност	
от	природно	бедствие	
-разпознават	се	и	
определят	природни	
бедствия	и	бедствия,	
които	заплашват	и	
засягат	планетата	
-	описание	и	начини	за	
справяне	с	извънредни	
ситуации	на	лично,	
местно	и	национално	
ниво	
-	критикува	се		силата	
на	медиите	в	начина	да	
избират	и	представят	
природни	бедствия	
	
8-ми	клас	
За	8-ми	клас	не	са	
написани	конкретни	
концептуални	
компетенции,	тъй	като	
главите,	отнасящи	се	

6-ти	клас		
Благодарение	на	
реформирането	на	
националната	учебна	
програма	бяха	
разработени	нови	
учебници,	за	сега	само	
за	първите	четири	
класа	на	началното	
училище.	Следователно	
няма	връзка	между	
компетенциите	на	
учебната	програма	и	
дейностите,	които	са	
включени	в	
учебниците	за	6-ти	
клас.	Земетресенията	
са	само	накратко	
споменати	в	една	глава	
за	Япония	без	пряко	
участие	в	темата.		
7-ми	клас	
Глава,	отнасяща	се	до	
природни	бедствия	и	
опасности	(напр.	
Земетресения,	цунами,	
взаимодействие	между	
бедствия),	определяне	
на	основни	термини,	
описващи	
земетресение	
(магнитуд,	епицентър,	
дълбочина,	сеизмични	
вълни)	и	информация	
за	EMEA	(Специално	
отделение	за	реагиране	
при	бедствия)		
8-ми	клас		
Малки	тематични	
глави,	които	се	отнасят	
до:		
-структура	на	Земята		
-	описание	на	
движенията	на	
тектонските	плочи		
-създаване	на	Кипър		
-Видове	камъни		
С	упражнения	за	
запълване	на	пропуски	
и	затворени	въпроси	
след	всяка	глава	

Показателите	за	успех	
на	националната	
учебна	програма	по	
география	предоставят	
контекста	на	оценката	

	→	Формативна	оценка	
на	постигането	на	
компетенциите	
(уменията,	
концепциите)	и	
преподаването	по	
време	на	учебната	
процедура	

→	Диагностичната	и	
окончателната	оценка	
се	извършва	
постепенно	според	
специфичните	
критерии	

Примери	за	средства	за	
оценка:	

-наблюдение	

-създаване	/	сравнение	
/	разбиране	на	
тематични	карти	

-портфолио	

-самооценка	

-диагностични	тестове	

	

Показателите	за	успех	
на	националната	
учебна	програма	по	
география	предоставят	
контекста	на	оценката	

	→	Формативна	оценка	
на	постигането	на	
компетенциите	
(уменията,	
концепциите)	и	
преподаването	по	
време	на	учебната	
процедура.	

→	Диагностичната	и	
окончателната	оценка	
се	извършва	
постепенно	според	
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на	преподавателски	
подход	и	практики,	
които	определят	
организацията	на	
класната	стая,	
инструментите	и	
ролята	на	учителя	и	
ученика.	
Примери	за	
преподавателски	
практики:	
-изследователско	учене	
-проблемно	учене	
-колективно	обучение	
(конструктивизъм)	
-investigations	
-	полеви	изследвания	
	

до	морфологията	и	
геологията	на	Кипър,	
вече	не	са	част	от	
учебната	програма	
поради	намаляване	на	
учебните	часове	по	
предмета.	
	

специфичните	
критерии	

Примери	за	средства	за	
оценка:	

-наблюдение	

-създаване	/	сравнение	
/	разбиране	на	
тематични	карти	

-портфолио	

-самооценка	

-диагностични	тестове	
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Връзки	с	учебната	програма	в	Гърция	
Област:	 География/Геология	,	Физика	(За	редно	училище/лицей)	
Подобласт:	 Геология,	Физика	(Движение	и	скорост,	Вълни)	
Ниво	на	училището:		Основно	

училище,	Средно	
училище/гимназия,	Средно	

училище/лицей	

Възраст:	6	–	12	(Основно	
училище),		

12	–	15	(Средно	
училище/гимназия),		
15	–	18	(Средно	
училище/лицей)	

Класове:	6-ти	клас,		
1-ви	и	2-ри	клас,		

1-ви	клас	

Подход	за	
преподаване	

Компетенции	по	
учебните	модули	 Тип	дейности		 Оценка	

Изследвания	с	
използване	на	
мултимедия	и	
инструменти,	
включително	карти,	
сателитни	снимки,	
компютърни	
симулации	и	анимации,	
които	се	демонстрират	
и	преподават	на	
учениците,	използват	
се	или	направени	от	
ученици.	
Традиционните	уроци	
по	разяснително	
обучение	от	учителите	
могат	да	бъдат	
допълнени	от	
практически	дейности	
за	учениците	в	рамките	
на	класната	стая	или	
извънкласни	дейности	
като	посещение	на	
място	или	посещение	
на	природонаучен	
музей	или	музей	на	
геологията.	
Примери	
(земетресения):	

Местоположение:	
Средиземноморски	
район	
Инструменти:	карти	в	
хартиен	или	
електронен	формат,	
показани	от	проектора,	
други	мултимедийни	
ресурси	като	снимки,	
видеоклипове	
Тема:	Геология	и	
география	
Теория:	Тектонски	
процеси	
Термини:	тектонски	
плочи,	земетресения,	
сеизмичност,	
вулканична	активност	

Начално	училище,	6-
ти	клас	
Гимназия	-	І	и	ІІ	клас	
Концептуални	
компетенции:	

	

-	Обяснете,	че	земната	
кора	се	състои	от	
редица	тектонски	
плочи	

-	Обяснете	какво	е	
земетресение	

-Покажете	на	картите,	
че	границите	на	
тектонските	плочи	са	
свързани	със	
сеизмичните	зони	

-	Природни	явления	и	
въздействие	

Компетенции:	

-	Работас	с	карти	с	
мащаби	и	глобус	
-	разграничаване	на	
естествената	опасност	
от	природно	бедствие	
-признаване	и	
определяне	природни	
бедствия	и	бедствия,	
които	заплашват	и	
засягат	планетата	
-	обяснение	какво	е	
тяхното	въздействие	
върху	обществото,	на	
екосистемите	и	т.н.	
-	описание	и	начини	за	
справяне	с	извънредни	
ситуации	на	
индивидуално,	местно	
и	национално	ниво	

Пример	за	свързани	
дейности:	

-учениците	правят	
тематични	проекти	

-	посещение	на	
училище	или	клас	в	
природонаучен	или	
геоложки	музей	

-	идентифициране	на	
различни	видове	
камъни	и	техния	
произход	

-	създаване	на	пейзаж,	
планини,	острови	и	т.н.	

-	ден	за	осъзнаване	на	
земетресението,	какво	
правим	в	случай	на	
земетресение	-	
дискусия	и	размисъл	за	
представяне	на	
земетресение	

	
	

учебната	програма	по	
география		описва	
общата	рамка	за	
измерване	и	оценяване	
на	учебната	процедура.	
Тя	включва	формираща	
оценка,	диагностична	
оценка	и	мониторинг	и	
окончателна	оценка	
Примери	за	средства	за	
оценка:	
-запитване	и	
наблюдение	
-създаване	/	сравнение	
/	разбиране	на	
тематични	карти	
-диагностични	тестове	
-	междинни	и	
заключителни	изпити,	
обобщаваща	оценка	
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Учителите	отчитат	
показателите	за	успех	в	
обучението	по	
националната	
програма	по	
георграфия.	Уменията	
на	учениците	включват	
гео-грамотност,	гео-
пространствено	
мислене,	осъзнаване	на	
природните	феномени	
и	тяхното	въздействие.	
Учителите	избират	
преподавателски	
подход	и	практики	за	
организация	на	
учебните	занятия,	
дейности,	инструменти	
и	роля	на	учениците,	
като	отчитат	
наличната	гъвкавост	
на	учебните	програми	
по	отношение	на	време	
и	ресурси	
Примери	за	
преподавателски	
практики:	
-изследователско	учене	
-изследвания	и	
теренни	проучвания	
-	съвместно	обучение	и	
учене	

Гимназия,	І	клас	
В	гимназиалния	
предмет	геологията	и	
географията	не	са	
включени	в	учебната	
програма.	Но	
изучаването	на	темата	
за	земетресенията	дава	
много	възможности	за	
интердисциплинарно	
преподаване	и	учене	в	
рамките	на	
дисциплините	Физика	
и	Математика	/	
Геометрия	/	
Статистика.	По-
специално	
земетресенията,	
тяхното	възникване	и	
разпространение,	
могат	да	бъдат	
свързани	с	
концепциите	за	
движение	и	скорост,	
вълни	и	тяхното	
разпространение,	
триангулация	и	т.н.	
	Компетенции	
-	Какво	е	земетресение	
и	как	се	измерват	
неговите	параметри	
-Какво	е	сеизмична	
вълна	
-	Природни	явления,	
природни	бедствия	и	
въздействие.	Как	да	се	
предпазим,	как	да	
реагираме	
Компетенции	за	
умения:	
-Работа	и	разбиране	на	
научни	данни	
-	функциониране	на	
научен	инструмент	
-	Събиране	и	анализ	на	
данни,	научни	
изследвания,	хипотези,	
проучване	и	проучване,	
заключение	от	
доказателства	
-повишена	
осведоменост	за	
природни	бедствия,	
заплахи	и	рискове	и	
въздействие	
-	в	случай	на	възлагане	
на	проектна	работа	на	
групи	студенти,	умения	
за	сътрудничество,	
комуникация,	
презентация	

Пример	за	свързани	
дейности:	
-учениците	правят	
тематични	проекти,	
свързани	със	
земетресения.	
-учениците	събират	и	
анализират	данни	от	
земетресения	от	
онлайн	хранилища	или	
сеизмометри	
-	учениците	правят	
видео	или	презентация,	
свързани	с	последните	
земетресения	в	
страната	или	по	света	и	
тяхното	въздействие	
върху	обществото	и	
околната	среда	
(например	
унищожаване	на	
ядрения	реактор	във	
Фукушима,	
въздействие	на	цунами	
и	др.)	
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Връзки	с	учебната	програма	в	Италия	
Област:	 Природни	науки,	Физика	
Подобласт:	 Науки	за	земята	
Ниво	на	училището:		Средно	
училище	

Възраст:		14	-	18	 Класове:			9-ти	–	13-ти	клас	

Подход	за	
преподаване	

Компетенции	по	
учебните	модули	 Тип	дейности		 Оценка	

Изучаването	на	
сеизмология	се	
извършва	повече	или	
по-малко	в	дълбочина	
в	зависимост	от	
учебния	план	на	
учителя.	Като	цяло,	тя	е	
по-малко	значима	от	
химията	или	
биологията,	както	и	от	
лабораторните	
експериментални	
дейности.	
Няколко	италиански	
учители	в	областта	на	
науката	посещават	
обучителни	и	
преподавателски	
практики	за	
неформално	обучение	
по	сеизмология	в	
рамките	на	свързани	
образователни	проекти	
и	в	този	случай	може	
би	техните	ученици	
участват	в	
експериментален	опит	

Концептуални	
компетенции:	

-	Определение	за	
земетресение	

-	Къде	и	защо	се	
случват	земетресения	
(разпределение	на	
земетресенията	по	
повърхността	на	
Земята,	
взаимоотношения	
между	земетресения	и	
тектонски	плочи	и	др.)	

-	Как	се	генерират	
земетресения	(фокусен	
механизъм,	механично	
поведение	на	скалите,	
видове	разломи,	
типологии	на	
сеизмичните	вълни	и	
тяхното	
разпространение).	

-Как	да	запишете	
земетресение:	
устройства	и	данни.	

-	сеизмографи,	средни	
и	интерпретационни	
(модел	и	
продължителност	в	
зависимост	от	
разстоянието	и	
величината	и	т.н.)	

-Измерване	на	
земетресения	
(интензивност	и	
магнитуд)	

-	Сеизмичен	риск	с	
особен	акцент	върху	
италианската	
територия,	прогноза	за	
земетресения	и	
прогнозиране	

-	Пряко	въздействие	на	
земетресения	
(разклащане	на	земята	
и	падане	на	сгради),	
косвени	ефекти	
(цунами,	свлачища,	

-Фронтален	урок	и	
последващо	
използване	на	
учебниците.	

-	Някои	лабораторни	
опити	могат	да	бъдат	
приложени,	ако	
учителят	е	особено	
заинтересован	от	
сеизмологията	(поради	
посещаемост	и		интерес	
към	проекта).	В	този	
случай	учениците	
могат	да	участват	в	
такива	дейности	като	
тези,	които	
предвиждат	
използването	на	ИКТ,	
използвайки	ресурси	и	
данни,	достъпни	
онлайн	или	дори	
сглобяването	на	
технически	устройства	
като	образователни	
сеизмографи.	Тези	
случаи	обаче	все	още	
могат	да	се	разглеждат	
като	изключения.	

Според	указанията	в	
програмата	за	
природни	науки	от	
италианското	
Министерство	на	
образованието,	
учениците	трябва	да	
посещават	периодични	
тестове	за	оценка.	
Основните	италиански	
издатели	предоставят	
на	учителите	
тематични	тестови	
модели	в	учебните	
предмети	
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втечняване	на	пясъци	и	
др.).	

Компетенции	за	
умения:	

-Знания	какво	е	
земетресение	и	
определянето	на	тези	
явления	в	по-широката	
рамка	на	динамиката	
на	земната	кора	

-Познаване	на	
дефиниции,	свързани	с	
земетресенията,	като	
различни	видове	
грешки,	различни	
движения	на	земята,	
преки	и	косвени	
последици	от	
земетресения	и	др.	

-	Да	познават	
основните	
инструменти	и	
устройства,	целящи	да	
получат	сеизмични	
данни	и	тяхната	
работа,	и	да	могат	да	
интерпретират,	поне	по	
описателен	начин,	тези	
данни	

-	Да	бъдат	наясно	със	
сеизмичния	риск,	с	
особен	акцент	върху	
риска	на	територията,	
където	живеят,	и	на	
правилното	поведение	
в	случай	на	
земетресения	
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Връзки	с	учебната	програма	в	Турция	
Област:			 Science	
Подобласт:		 Physical	Events	
Ниво	на	училището:		Средно	

училище	 Възраст:	13	-	14	 Класове:			8-ми	клас	

Подход	за	
преподаване	

Компетенции	по	
учебните	модули	 Тип	дейности		 Оценка	

Планирането	и	
прилагането	на	
уроците	се	основават	
на	учебна	среда,	в	
която	учениците	са	
активни,	а	учителите	са	
наставници.	За	
смислено	и	постоянно	
изучаване	на	
информацията	в	
областта	на	науката,	
учебната	среда	в	клас	и	
извън	училището	се	
проектира	в	
съответствие	със	
стратегията	за	учене	за	
ученици.	В	тази	връзка	
се	използват	и	
неформални	учебни	
среди	като	научни,	
художествени	и	
археологически	музеи,	
зоологически	градини,	
естествена	среда.	
	
Процесът	на	
изследване	и	задаване	
на	въпроси	се	
разглежда	не	само	като	
изследване	и	
експеримент,	но	и	като	
процес	на	обяснение	и	
създаване	на	
аргументи.	Накратко,	
учениците	създават	
информацията	в	
собствените	си	умове	
чрез	практикуване	на	
мислене	като	учени.	
Учителите	позволяват	
на	своите	ученици	да	
участват	в	диалози,	
чрез	които	те	могат	да	
формулират	своите	
идеи,	да	подкрепят	
мислите	си	с	различни	
обосновки	и	да	
развиват	
противоположни	тези,	
за	да	опровергаят	тези	
на	своите	приятели.	В	
дискусиите	учениците	
представят	своите	
претенции	с	обосновки,	

Компетенции:	

-дефиниране	на	общи	
понятия	за	
сеизмологията	като	
сеизмолог,	афтършок,	
първичен	тръс,	
интензивност	на	
земетресението,	
разломна	линия,	
разлом	на	линията	на	
разлом,	земетресение;	

-познания	че	
сеизмологията	е	
научна	област	и	
ученият,	работещ	в	
тази	област,	се	нарича	
сеизмолог;	

-	да	направи	връзка	
между	турските	
земетръсни	зони	и	
линиите	на	разлома;	

-Обсъждане	на	
причините	за	
земетресение	и	
възникващи	
неблагоприятни	
последици;	

-	знания,	че	не	само	
разломните	линии,	но	
и	вулканичните	
изригвания	
причиняват	
земетресения;	

-	Обсъждане	на	
предпазни	мерки	
срещу	риска	от	
земетресение	и	неща,	
които	трябва	да	се	
направят	по	време	на	
земетресение.	

	

Пример	за	свързани	
дейности:	

-Прочитане	на	новини	
във	вестниците	и	
интернет	за	големите	
земетресения	в	Турция.	

-	Гледане	на	филм	за	
това	как	се	случват	
земетресения	

-	Използване	на	тесто	
за	игра,	за	да	се	
демонстрират	
движения	на	плочите	

-	Учениците	правят	
проузвания,	за	да	
търсят	какво	може	да	
се	направи	преди,	по	
време	и	след	
земетресения	и	след	
това	да	обяснят	тези	
предпазни	мерки	в	
класната	стая.	
	

В	учебната	програма	по	
природни	науки	е	
възприет	подход	за	
оценяване,	който	
служи	за	наблюдение	и	
насочване	на	
учениците	в	процеса,	
идентифициране	на	
трудностите	при	
ученето	и	
отстраняването	им,	
подпомагане	на	
смислено	и	постоянно	
обучение	чрез	
непрекъсната	обратна	
връзка.		Сред	важните	
принципи	на	учебната	
програма	са	
значението	на	
числовите	стойности,	
получени	в	резултата,	
наблюдението	на	
напредъка	на	
учениците	и	посоката	
на	ученика	според	този	
напредък.	
От	гледна	точка	на	
оценката,	гледната	
точка	зависи	от	
разбирането	на	
оценката	на	процеса,	
както	и	от	продукта;	
така	се	предлага	заедно	
с	резултатите	от	
обучението	да	се	
оценява	работата	на	
ученика	в	края	на	
процеса.	Предлага	се	
също	така	да	се	
използват	
допълнителни	
инструменти	и	техники	
за	оценка,	тъй	като	
цифровите	стойности,	
получени	чрез	
традиционните	
инструменти	за	оценка,	
нямат	значение	сами	
по	себе	си.	
Чрез	използването	на	
допълнителни	
инструменти	и	техники	
за	оценка	се	
подчертава	процесно	
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които	създават	чрез	
валидни	данни.	
Учителите	поемат	
ролята	на	медиатори	в	
тези	писмени	или	
устни	дискусии,	в	
които	има	
противоположни	тези.	

ориентираният	подход	
за	оценяване.	Приемат	
се	подходи	за	
самооценка	и	
оценяване	от	
връстници,	чрез	които	
ученикът	има	шанс	да	
оцени	себе	си	и	своя	
приятел.	Освен	това,	
технологията	се	
използва	за	
наблюдение	и	оценка	
на	учебния	процес	на	
учениците	и	тяхното	
представяне	в	края	на	
този	процес.	
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