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1. Въведение в GEOTHNK
Проект GEOTHNK предлага методология, която ще помогне на обучаемите (ученици, студенти и 
възрастни обучаеми) да прилагат пространствено мислене и целенасочено да използват простран-
ствени концепти по всички предмети от учебната програма и на всички етапи от обучението. Този 
подход ще им помогне да разберат интердисциплинарния характер на основните пространствени 
концепти. От друга страна, това показва взаимовръзката между предметите в учебната програма 
и изисква осмисляне на ежедневието за развиване на умения за разрешаване на проблеми от 
целевите групи. Този подход по-специално кани потребителите да създават, обменят и използват 
многократно обучителни материали под формата на Образователни сценарии. Образователните 
сценарии са модулни, състоят се от изграждащи ги обучителни блокове (дейности), така че те 
улесняват схемата за многократно използване „смеси и подбери“. Авторският инструментариум 
на образователните сценарии помага на учителите и лекторите в научно-познавателните обекти 
(музеи/научни центрове) лесно да се подготвят за фазите преди посещението, самото посеще-
ние и след посещението за взаимодействието на техните ученици / посетители с колекцията на 
GEOTHNK (посещението може да е виртуално или физическо), да подготвят пълен образователен 
сценарий с лекота, да използват многократно съществуващи компоненти и да споделят резулта-
тите от работата си с колеги от цяла Европа. И което е по-важно, потребителите допринасят към 
материалите в същото цифрово хранилище, в което се съхраняват професионално изработените 
материали. Ръководството цели да насочва потребителите по време на изработването на Образо-
вателен сценарий да използват подходящ авторски инструментариум на GEOTHNK.

Организирайте образователни дигитални ресурси...

в значими дейности...
които да споделите
с потребителите в  
общността.
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2. Образователните сценарии на GEOTHNK
Изучаването на природни науки не е едно и също преживяване и няма едно и също значение за 
всеки. Като допълнение към различното възприемане в изучаването на природни науки, тяхното 
естество, цели и функциониране, разнообразието от примери за изучаване на природни науки се 
дължи също на различното личностно и институционално обкръжение, в които се случва.

Така характеризирането на обучителните обекти по природни науки само по себе си не може да 
създаде подходящ импулс за ефективна и продължителна експлоатация на богатото съдържание 
от дигитални хранилища, освен ако това съдържание не може да се достигне от потребителите 
целенасочено. Проектът GEOTHNK отговаря на това предизвикателство, като използва понятието 
Образователни сценарии.

2.1 Понятието „Образователен сценарий“
В GEOTHNK понятието „образователен сценарий“ отразява приоритета, който проектът дава на 
това да отговори на нуждите на разнообразните общности от потенциални потребители на услу-
гите на GEOTHNK. По този начин Образователният сценарий в проекта GEOTHNK описва органи-
зацията и координирането на различните индивидуални обучителни научни ресурси в кохерентен 
план, така че да се превърнат в значима обучителна дейност по природни науки за специфична 
група потребители (напр. учители, студенти, ученици и други посетители в научно-познавател-
ни обекти) в специфичен контекст на употреба. Нещо повече, Образователните сценарии пряко 
служат на приоритета, посочен в проекта за интегриране на ресурсите, разпръснати в различни 
научно-познавателни обекти с еднаква насоченост, а не просто подреждане на ресурсите на един 
научно-познавателен обект.

Важно е да припомним, че Образователният сценарий на GEOTHNK може да включва само из-
ползването на цифрово съдържание от разстояние без физическо посещение на научно-познава-
телния обект (‘виртуално посещение’) или комбинация от цифрово съдържание (от разстояние или 
на място) с физическо посещение на научно-познавателния обект (‘физическо посещение’).

В методологията на GEOTHNK „сценарий“ се възприема като динамичен, а не статичен концеп-
туален инструмент. Според предвиденото оптимално функциониране на общността GEOTHNK 
създателите на сценарии могат да посещават многократно, да ревизират и постоянно да усъвър-
шенстват сценариите си или дори да използват сценарии, създадени от други потребители като 
основа за техни собствени нови версии, процес, който представя социалното обучение като курс 
за лично и колективно постоянно развитие в обучителната общност.

2.2 Потребителски роли и контексти на GEOTHNK: Дефиниране на  
       обучението по природни науки, базирано на дигитални ресурси

Основно при дефинирането на Образователните сценарии на GEOTHNK е дефинирането на по-
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требителските роли и очакваните контексти на употреба. С други думи, сценариите представят 
различни комбинации от потребители и контексти с доста вариращи характеристики, но с общ 
интерес към използването на дигитални ресурси, съществуващи в научно-познавателните обекти 
– формални или неформални.

Основните ползватели на GEOTHNK са дефинирани според техните роли като потребители на 
GEOTHNK инструментите:

• Учители: учители в училищата, които искат да интегрират използването на такива ресурси в 
преподаването си.

• Ученици: ученици, които могат да използват тези ресурси или като част от подготовката си по 
предметите от учебната програма, или за извънкласно обучение (напр. в свободното си време 
или със семейството)

• Други обучаеми / посетители (‘lifelong learners’): хора от всички възрасти, които могат да из-
ползват тези ресурси от личен интерес или случайно, или целенасочено да изучават природни 
науки, или да учат неформално като част от заниманията в свободното си време; значима част 
от тази група могат да са родители / семейства, заинтересовани от преживявания, свързани с 
изучаването на природни науки.

• Обучители в научно-познавателните обекти или професионалисти в научните комуникации: 
персонал, който подготвя обучение по природни науки или преживявания, които повишават 
осведомеността на посетителите/потребителите на техните институции (научно-познавателни 
обекти). Допълнителна подгрупа тук могат да са други професионалисти, също свързани с на-
учната комуникация, включително журналисти, които да търсят материали за промоциране на 
неформалното обучение по природни науки.

Съответно, контекстите на употреба на инструментите на GEOTHNK включват следните комбина-
ции (Таблица 1): 

В научно-познавателния обект (реално посещение) В мрежата (виртуално 
посещение)

Във връзка с училището Във връзка с училището

Без връзка с училището Без връзка с училището

В тези контексти отделни личности или групи могат да се включат в използването на дигитални 
ресурси или по нечие задание (напр. учител или научен обучител), или по собствен креативен път 
като преглеждат и изследват цифровите материали.
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Образователните сценарии на GEOTHNK могат да се разглеждат като примери, разположени в 
система от възможни комбинации на контексти на употреба, потребителски роли и различни нива 
на независимост на потребителите (Таблица 2).

Такава система позволява следните възможни измерения на обучението по природни науки, бази-
рано на дигитални ресурси:

• Използване на дигиталните ресурси на научно-познавателни обекти в обучението по природни 
науки в училище
• Ръководено от учителя (отгоре-надолу)
• Провеждано от ученика (отдолу-нагоре)

• Използване на дигиталните ресурси на научно-познавателни обекти за неформално образова-
ние
• Ръководено от куратора (отгоре-надолу)
• Провеждано от посетителя (отдолу-нагоре)

• Използване на цифровите ресурси на научно-познавателни обекти за неформално образова-
ние
• Ръководено от куратора (отгоре-надолу)
• Провеждано от посетителя (отдолу-нагоре)

Във връзка с училището Без връзка с училището

В научно-познавателен 
обект (реално посеще-

ние)

В мрежата (виртуално 
посещение)

В научно-познавателен 
обект (реално посеще-

ние)

В мрежата (виртуално 
посещение)

Учители обикновено структури-
ран (или обяснителен)

обикновено структури-
ран (или обяснителен)

Независими възрастни 
обучаеми: обикнове-
но обяснителен (или 

структуриран)

Независими възрастни 
обучаеми: обикновено 

обяснителен (или струк-
туриран)

Ученици обикновено обясните-
лен (или структуриран)

обикновено обясните-
лен (или структуриран)

Независими възрастни 
обучаеми: обикнове-
но обяснителен (или 

структуриран)

Независими възрастни 
обучаеми: обикновено 

обяснителен (или струк-
туриран)

(Други) възрастни 
обучаеми

- - обикновено обясните-
лен (или структуриран)

обикновено обясните-
лен (или структуриран)

Обучители в научно-
познавателни обекти 

или професионалисти 
в научните комуника-

ции

[структурирани дейнос-
ти за други]

[структурирани дейнос-
ти за други]

[структурирани дейнос-
ти за други]

[структурирани дейнос-
ти за други]



Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии

10

2.3 Структурирани и отворени сценарии
В контекста, описан по-горе, изглежда е необходимо да направим разлика между структуриран и 
отворен сценарий.

Образователен сценарий в GEOTHNK се определя като структуриран, когато предлага стриктен, 
предварително определен ‘маршрут’ през поредица от ресурси за обучение по природни науки 
(предимно подходящ за по-формално обучение, напр. обучени по природни науки в училище със 
специфична учебна програма и обучителни процеси).

От друга страна, образователен сценарий в GEOTHNK се определя като отворен, когато е по-гъв-
кав и неформален, позволяващ на потребителите да вземат решения, да поемат инициативата, да 
са креативни в начините за изследване и използване на научните обучителни ресурси (в случаите 
с възрастен независим посетител или семейство или дори учител, който е решил да занимава уче-
ниците си с отворено изследване на ресурсите).

2.4 Модели образователни сценарии
Приближавайки се с още една стъпка към практическото приложение, моделите за образователни 
сценарии на GEOTHNK са шаблони, предложени от проекта за изготвяне, изразяване и предста-
вяне на образователните сценарии за определена група потребители или вид посещение. Два 
основни типа модели дават възможност да се опишат различните възможни сценарии: Структу-
риран модел и Отворен модел образователен сценарий, които съответстват на структурирания 
и отворения образователен сценарий, описани в предходния раздел. Предложените два модела 
образователни сценарии отговарят на различните потребителски групи, представени в Таблица 3.

Училищна общ-
ност (учители и 
ученици)

Структуриран модел на 
образователен сценарий 
(също с възможност за 
Отворен)

Подготвени от:
• Учители
• Обучители в научно-поз-

навателни обекти и и др.

Обогатени със со-
циални метаданни 
от:
• Учители
• Ученици

'Възрастни обу-
чаеми'

Отворен модел на обра-
зователен сценарий за 
възрастни обучаеми (също 
с възможност за Структу-
риран)

Подготвени от:
• Обучители в научно-поз-

навателни обекти и др.
• Потребители / възрастни 

обучаеми

Обогатени със со-
циални метаданни 
от:
• Обучаеми
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2.4.1. Структура на моделите на образователните сценарии на   
       GEOTHNK

В идеалния случай обучението е подчинено на контекст, който осигурява средства за подготовка 
на обучаемия преди самото обучение, както и подпомага запазването и бъдещото използване на 
резултатите от обучението дълго време, след като се е провело. Това е основен принцип на фор-
малното образование, но може да се разглежда и като полезен (макар и не толкова перспективен) 
в неформалното обучение. По тази причина моделите на образователните сценарии на GEOTHNK 
предлагат организиране на обучението в три стъпки:

i) Преди посещението: подготвителни дейности за работа с дигиталните ресурси за обучение по 
природни науки

ii) Посещение: дейности, включващи работа с цифровите ресурси за обучение по природни науки 
във или извън научно-познавателния обект

iii) След посещението: дейности по обобщаване и правене на заключения от наученото след ра-
ботата с дигиталните ресурси за обучение по природни науки.

От изброените фазата с посещението е ключова и незаменима във всеки модел. Фазите преди и 
след посещението са абсолютно необходими за реализирането на ефективни връзки между обу-
чението по природни науки в училище и обучителните дейности, включващи работа с материал 
от научно-познавателен обект; тези ‘спомагателни’, подготвителни и последващи фази може да 
са или да не са уместни и желателни за отворено посещение на възрастни обучаеми (напр. ако 
организаторът на неформално обучение чувства, че три-фазовата схема предполага праволиней-
ност и последователност, които не подхождат на идеята за неформалност). Наистина, степента на 
свобода или предписание в дизайна на сценария се оказват най-спорния аспект на методологията 
в консорциума на GEOTHNK, което свързва два доста различни ‘свята’: този на формалното учи-
лищно образование и неформалното обучение в научно-познавателните обекти.

По този начин, макар че всеки модел трябва да включва секции, отговарящи на тези три фази, 
в случай на отворен сценарий фазите преди и след посещението трябва да се разглеждат като 
възможни, а не задължителни. Освен трите фази има въвеждаща секция, която очертава Образо-
вателния сценарий и осигурява насоки за необходимата подготовка преди започването на обучи-
телната дейност. Всяка секция се състои от няколко полета, за всяко от които има описание и/или 
насоки.

2.4.2. Изградени модели на образователни сценарии
От всички възможни модели на образователни сценарии, които проектът може да създаде, най-
сложни са тези, които описват структурираните посещения, като свързват формалното и нефор-
малното обучение по природни науки в училищно „посещение“ (реално или виртуално). Отворе-
ните ‘посещения’ от независими неформални обучаеми, от друга страна, са по-опростени с малка 
предварителна подготовка. Структурираните посещения на потребители, които не са от училище, 
предлагани от някои научно-познавателни обекти, попадат някъде между двата края по скалата 
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‘сложност и структурираност’, като точното им място зависи от степента на формалност, приложе-
на в организирането на посещението от научно-познавателния обект.

Следователно, проектът предлага две структури като инструменти за използване и експерименти-
ране:

• Структуриран образователен сценарий GEOTHNK за посещение на научно-познавателен обект 
от ученици.

• Отворен образователен сценарий GEOTHNK за посещение на научно-познавателен обект от 
деца и възрастни.

Тези два модела, които могат да дадат насоки в изграждането на Образователен сценарий, са 
представени в следващите раздели.

2.5 Структуриран образователен сценарий GEOTHNK за посещение  
      на научно-познавателен обект от ученици
2.5.1. Въведение

От различните възможности за работа с GEOTHNK ресурсите структурираните посещения на уче-
ниците са най-сложните, най-подробните и предварително организираните Образователни сцена-
рии, които отразяват търсените пресечни точки между формалните и неформалните обучителни 
практики. В случая на структуриран образователен сценарий за посещение на научно-познава-
телен обект от ученици, учителят или обучителят в научно-познавателния обект избира учебния 
предмет (напр. сложни физични феномени, които обикновено причиняват затруднения на уче-
ниците), за да го представи чрез лесни и достъпни за учениците мултидисциплинарни обучител-
ни дейности, които изискват използването на дигитални ресурси за обучение по природни науки, 
предоставени в базата-данни на GEOTHNK. Образователният сценарий трябва да представлява 
връзката на работата в класната стая или училищната лаборатория с научно-познавателния обект.

Интегрирането на ресурсите, разпръснати в различните научно-познавателни обекти, в значими 
обучителни материали е приоритет (а не избиране на ресурси от един научно-познавателен обект).

2.5.2. Методология на структурираното посещение
За трите стъпки от обучителния процес (преди посещение, посещение, след посещение) е избран 
моделът за обучение, базирано на проучване, тъй като това е водещият принцип за структуриране 
на дейностите, предвиден от Структурираните образователни сценарии.

Обучението, базирано на проучване, е понастоящем най-влиятелният подход за обучение по при-
родни науки и особено в областта на училищното обучение по природни науки. Според него уче-
нето трябва да се базира на поставени въпроси/ проблеми, върху които учениците да работят 
заедно, за да разрешат, а не да получават директни инструкции от учителя. Функцията на учителя 
трябва да е подпомагаща за учениците в процеса на самостоятелното откриване на знанието. В 
контекста на природните науки, по-специално, обучаемите използват предишни знания (за прин-
ципи, концепти, теории) заедно с уменията си да съставят нови обяснения, които им позволяват 
да разберат естествения свят; а обучаемите са склонни да започнат да разбират естествения свят, 
ако работят пряко с естествените феномени, като използват сетивата си, за да наблюдават или с 
инструменти, когато трябва да увеличат силата на сетивата си.
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Този подход към обучението по природни науки е част от по-голям брой конструктивни модели за 
обучение, които разглеждат обучението като резултат от постоянни промени в нашите ментални 
рамки, докато се опитваме да разберем преживяванията си.

На практика се предлага дейностите на учителя и обучаемите да се опишат в Образователния 
сценарий като последователен процес, съставен от следните пет фази:

Моделът по-горе е предложен като ръководство за обучителна практика на базата на наблюдения 
на обекти и феномени в естествения свят – в този случай реален или виртуален, директно или 
недиректно, в научно-познавателния обект.

Очевидно, моделът за образователен сценарий е гъвкав и отворен за други образователни под-
ходи, ако се сметне, че са по-подходящи в определени обстоятелства. Във всеки случай обаче е 
препоръчително да се запази организацията на дейностите в тройната схема (преди, по време на 
и след ‘посещението’).

Обучителна фаза 1: Въпроси за мотивация
• Провокиране на интерес: Учителят се опитва да привлече вниманието на учениците като им 

презентира/показва подходящ материал.
• Поставяне на въпроси по темата: Учениците са ангажирани от научно-ориентирани въпроси, 

зададени от учителя.
Обучителна фаза 2: Активно изследване
• Предложи предварителни обяснения или хипотези: Учениците предлагат някои възможни 

обяснения на въпросите, възникнали от предишната дейност. Учителят отбелязва, ако има по-
грешно схващане.

• Планиране и провеждане на изследване: Учениците дават приоритет на доказателства, кои-
то им позволяват да стигнат до обяснения, свързани с научно-ориентираните въпроси. Учите-
лят помага с този процес.

Обучителна фаза 3: Създаване
• Събиране на доказателства от проведените наблюдения: Учителят разделя учениците на 

групи. Всяка група ученици формулира и оценява обясненията с доказателства, за да отговори 
на научно-ориентираните въпроси.

Обучителна фаза 4: Дискусия
• Обяснение, въз основа на доказателства: Учителят дава правилното обяснение на специ-

фичния изследван въпрос.
• Помислете за други обяснения: Всяка група ученици оценява обясненията си в светлината 

на алтернативни обяснения, особено тези, които представят научно осмисляне.
Обучителна фаза 5: Рефлексия
• Представяне: Всяка група ученици пише доклад с откритията си, представя и защитава пред-

ложените обяснения пред другите групи и учителя.
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 2.5.3 Модел на образователен сценарий за структурирано посеще 
          ние на научно-познавателен обект от ученици

Моделът от пет фази за обучение по природни науки, базирано на проучване, представено в пре-
дишния раздел, произлиза от конвенционалното училищно образование, където се очаква пре-
подаването, имплицитно или експлицитно, да се проведе в класната стая. Проектът GEOTHNK 
прави стъпка към интегрирането на този учебен процес с процесите по подготовка, провеждане и 
дейности след ‘посещението’ (както бяха дефинирани в предходните раздели) в научно-познава-
телния обект. Петте обучителни фази в модела за образователен сценарий за структурирано посе-
щение на научно-познавателен обект от ученици са интегрирани в разделите преди посещението, 
по време на посещението и след посещението, както се описва по-долу. Забележете, че въвежда-
щата секция предхожда раздела „преди посещението“.

A) Въведение и подготовка
В началото трябва да се посочи основна информация за дидактичния материал. Тази информация 
трябва да помогне на учителите да преценят дали дадения ресурс е подходящ за техните нужди 
при преподаване на конкретна тема и да им даде указания за подготовка на учебно занятие. Ос-
новните необходими елементи на въвеждащата информация са представени по-долу:

Заглавие:
Дайте заглавие, което ще позволи на потребите-
лите лесно да се ориентират за съдържанието и 
целите на дадения образователен сценарий.
Кратко описание:
Описание, не по-дълго от 30 думи, което откро-
ява целите и съдържанието на образователния 
сценарий. Тази част следва да е достатъчно под-
робна, за да помогне на потребителите да оце-
нят евентуалното значение на материала за ин-
тереси си.
Ключови думи:
Няколко думи/къси фрази, които са свързани с 
темата и съдържанието на материала.
Целева група:
Описание на очаквания потребител на дидактич-
ния материал: учител и неговите ученици; учи-
тел; ученици и т.н.
Възрастова група:
до 6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18…
Място за провеждане:
Място, където следва да се проведе даденият 

образователен сценарий: училище; научно-поз-
навателен обект; уеб-сайт.
Продължителност:
Ориентировъчно времетраене на предложения 
образователен сценарий. Възможно е да се раз-
граничи времето, необходимо за работа в учили-
ще, и времето за посещение на научно-познава-
телен обект.
Технически изисквания:
Описание на необходимите техника, технологии 
и/или технически познания, необходими за реа-
лизацията на образователния сценарий.
За автора:
С какво се занимава авторът на дадения обра-
зователен сценарий: учител, научен работник, 
родител и т.н.
Връзка с учебната програма:
Основни понятия, залегнали в предложения об-
разователен сценарий, съгласно учебната про-
грама и необходими предварителни знания.
Образователни цели:
Кратко описание на основните образователни 
цели на предложения сценарий.
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B) Преди посещението
Обучителна фаза 1: Въпроси за мотивация
• Предизвикване на интерес:

Посочете материали (от хранилището на GEOTHNK или от друго място), които учителят 
да представи пред учениците в клас, за да провокира техния интерес към разглежданата 
материя. Уверете се, че материалите са леснодостъпни за потребителите в хранили-
щето на GEOTHNK и дайте линкове и указания за намирането им. Ако е възможно и ако е 
удачно, обединете тези материали в един отделен ресурс (например презентация).

• Поставяне на въпроси по темата:
Формулиране на научно-ориентирани въпроси, които учителят ще постави на учениците, 
за да ги провокира да разсъждават по темата, като се осланят на знанията си до момента. 
Оформете тези въпроси в достъпна и лека за използване форма, например, като ги добави-
те в ресурсите (като слайдове в презентация), описани в предишната стъпка.

Обучителна фаза 2: Активно изследване
Забележка: Това е преходна фаза между дейностите „преди посещението“ и „посещението“. „Ак-
тивното изследване“, а по-конкретно дейността „планиране и провеждане на изследване“, може да 
се проведе преди или по време на самото „посещение“ или и на двете места в зависимост от това 
дали учителят ще реши да използва GEOTHNK ресурси на „обследвай природата“ (експонати, 
симулации, експерименти и т.н.) на този етап (в интернет или по време на физическо посещение 
на научно-познавателния обект). Всъщност, използването на физическо наблюдение е съсредото-
чено главно в следващата обучителна фаза в раздела „посещение“.

• Предлагожис предварителни обяснения или хипотези:
Опишете начините, по които учителят може да стимулира учениците да предложат въз-
можни обяснения на въпросите, които са възникнали от предишната дейност. Тук трябва 
да се дадат насоки на учителя как да отсее възможните погрешни схващания в мислене-
то на учениците. Ако е приложимо, намерете или създайте съответните материали за 
подпомагане на учителя и ги разположете в хранилището GEOTHNK и дайте указания за 
намирането им. Ако е целесъобразно, можете да ги добавите в ресурсите, описани в пре-
дходните етапи (напр. слайдове в презентация).

• Планиране и провеждане на изследване:
Опишете начините и материалите (ресурсите вече са налични в хранилището на GEOTHNK 
или от друго подобно хранилище), които учителят може да използва, за да убеди ученици-
те да виждат в доказателствата основния източник на отговори на въпросите от научно 
естество. Това е фазата, в която учениците се подготвят за следващата фаза на съби-
ране на доказателства по време на наблюдение. Намерете или създайте съответните 
материали за подпомагане на учителя и ги разположете в хранилището GEOTHNK и дайте 

Указания за подготовка: Указания от автора на 
сценария за необходима подготовка за осъщест-

вяване на дейностите, описани по-долу.
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указания за намирането им. Ако е целесъобразно, можете да насочите учителя към използ-
ването на ресурсите в раздела „обследвай природата“ (експонати, симулации, експеримен-
ти и т.н.) на този етап, ако сте преценили, че дейностите по наблюдение трябва да се 
преместят тук от раздела „посещение“. Следва обаче да се отбележи, че използването на 
физическо наблюдение е концентрирано главно в следващата фаза на обучението „създа-
ване“ от раздела „посещение“ на образователния сценарий.

C) Посещение
(Обучителна фаза 2: Активно изследване)
Забележка: „Активното изследване“ и по-специално етапът „планиране и провеждане на из-
следване“ може да се осъществи както в раздела „преди посещението“, така и в раздела „по-
сещение“, а може и на двете места в зависимост от това дали учителят е решил да използва 
GEOTHNK ресурси от раздела „обследвай природата“ (експонати, симулации, експерименти и 
т.н.) на този етап под формата на виртуално наблюдение в интернет или по време на физиче-
ско посещение на научно-познавателен обект. Въпреки това, използването на наблюдение за 
събиране на доказателства е съсредоточено главно във фазата „създаване“, описана по-долу.

Обучителна фаза 3: Създаване
• Събиране на доказателства от проведените наблюдения:

Това е ключовият момент в раздела „посещение“. Той може да се осъществи както в учили-
ще (в класната стая или в лабораторията) чрез дистанционно използване на предоставени от 
научно-познавателните обекти учебни ресурси в Интернет, или по време на физическо посе-
щение, за което също ще е наложително използването на дигитални ресурси. Намерете под-
ходящ GEOTHNK ресурс в хранилището. Приложете указания за използването на този ресурс 
и осигурете на потребителите достъп до всички помощни материали. Избраният ресурс (напр. 
симулация, експеримент, анимация, графика или др.) трябва да стимулира учениците да съ-
берат необходимите доказателства чрез пряко или косвено наблюдение на природни явления 
от околния свят, като се осланят на научно-ориентираните въпроси, поставени в предишните 
етапи. Дайте указания за учителя как да организира и проведе тези дейности възможно най-
ефективно. Препоръчително е на този етап да се въведе екипна работа. Дайте указания на 
учителя как да раздели класа на екипи. Екипите ще се ръководят от учителя и тяхна задача 
ще е да формулират обяснения на предварително поставените научно ориентирани въпроси 
на база на получените доказателства и да дадат оценка на тези обяснения. Ако е приложимо, 
намерете или създайте съответните материали за подпомагане на учителя и ги разположете в 
хранилището GEOTHNK и дайте указания за намирането им.

Обучителна фаза 4: Дискусия
Забележка: Това е преходна фаза на границата между разделите „посещение“ и „след посещение-
то“. „Дискусията“ може да се осъществи както по време само на един от разделите „посещение“ 
или „след посещението“, така и в двата в зависимост от това дали учителят счита, че използването 
на дигиталните „експонати“ е необходимо (или приложимо) на този етап. В идеалния случай „дис-
кусията“, и по-специално стъпката „Обяснение въз основа на доказателства,“ трябва да се прове-
де при непосредственото разглеждане на „експоната“, за да се усили връзката между физическото 
усещане и умствената обработка на информацията за наблюдавания обект от учениците.
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• Обяснение въз основа на доказателства:
Дайте указания на учителя как да даде коректни обяснения по разглежданата тема. По-
сочете начини и материали (от хранилището на GEOTHNK или от друго място), които 
учителят да използва за тази цел. Уверете се, че материалите са леснодостъпни за по-
требителите в хранилището на GEOTHNK и дайте линкове и указания за намирането им. 
Ако е възможно и ако е удачно, обединете тези материали в един отделен ресурс (например 
презентация).

• Помислете за други обяснения:
Дайте указания за учителя как да улесни ученическите екипи да формулират свои собст-
вени обяснения по разглежданите въпроси, отразяващи научното разбиране. Посочете на-
чини и материали (от хранилището на GEOTHNK или от друго място), които учителят да 
използва за тази цел. Уверете се, че материалите са леснодостъпни за потребителите в 
хранилището на GEOTHNK и дайте линкове и указания за намирането им. Ако е възможно 
и ако е удачно, обединете тези материали в един отделен ресурс (например презентация).

D) След посещението
(Обучителна фаза 4: Дискусия)
Забележка: Това е преходна фаза на границата между разделите „посещение“ и „след посещение-
то“. В идеалния случай „дискусията“, и по-специално стъпката „Обяснение въз основа на доказа-
телства,“ трябва да се проведе при непосредственото разглеждане на „експоната“, за да се усили 
връзката между физическото усещане и умствената обработка на информацията за наблюдава-
ния обект от учениците. Въпреки това, ако е необходимо или ако така желаете, можете да органи-
зирате тази дейност в раздела „след посещението“ като първа дейност във фазата „Рефлексия“.

Обучителна фаза 5: Рефлексия
• Представяне:

Дайте указания на учителя как да стимулира ученическите екипи, които с помощта на 
своите знания и умения да създадат отчет за изводите си и да го представят и дискути-
рат с другите екипи и учителя. Публикувайте или препратете към материали (от храни-
лището на GEOTHNK или от друго място), които учителят може да използва, за да помог-
не на учениците да оформят коректно получените от тях научни резултати.

• Последващи дейности и материали
Опишете и насочете потребителя към примерни последващи дейности или материали, 
които могат да бъдат използвани, за да приключи дейността „посещение“. Това може да 
бъде оценяване и/или систематизация на материала под форма на викторини, състезания, 
игри, забавни тестове и т.н. На този етап се дават идеи за други интересни „посещения“, 
свързани с темата.

• Комуникация
Опишете и насочете потребителя към съществуващи възможности за използване на ди-
гитални ресурси и техните доставчици или към други потребители със сходни интереси 
(например, форум, блог и т.н.).
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2.6 Отворен образователен сценарий GEOTHNK за посещение на на 
      учно-познавателен обект от деца и възрастни
2.6.1. Въведение

Сред възможните модели Образователни сценарии моделът за описание на отворените посеще-
ния от независими неформални обучаеми може да се счита за най-опростения, най-малко предва-
рително определен в сравнение с останалите модели в проекта GEOTHNK. В този случай обучи-
телят в научно-познавателния обект или дори опитен и мотивиран потребител избират дигитални 
обучителни обекти и ги комбинират, за да направят смислен, самостоятелен, лесен за използване 
от потребителя неформален урок. Интегрирането на ресурси, разпръснати в различни научно-поз-
навателни обекти в един урок, е приоритет (а не избиране на ресурси от един научно-познавателен 
обект).

Значителни вариации в ‘степента на структуриране’ на отворения сценарий се очаква при използ-
ването GEOTHNK инструментите в зависимост от различната степен на свобода в контекста на 
неформалното обучение по природни науки. В най-крайната си неструктурирана форма отворени-
ят сценарий може да представлява произволно търсене и/или проучване на събрани обучителни 
обекти. В този случай всяка форма на предначертаност на урока трябва да се избягва. Изобщо, де-
батите в консорциума GEOTHNK ясно показват много силна тенденция сред професионалистите 
в научно-познавателните обекти, които подчертават да се остави избора и последователността от 
дейности, напълно отворени с колкото се може по-малко намеса. Този аспект на ‘отвореното’ по-
сещение трябва да се счита за възможно в инструментите на GEOTHNK без ограничение. Трябва 
да се добави, че в научно-познавателните обекти смятат начините, по които потребителите сами 
комбинират обучителните обекти, за свободни от всякаква намеса, за ценен източник на информа-
ция относно потребителските предпочитания и разбирането на ресурсите.

От тази гледна точка предложеният в следващите раздели модел за отворено посещение трябва 
да се разглежда като първоначално предложение, което да се тества. Технически трябва да се 
осъществи по най-гъвкавия начин и да се използват възможно най-много, различни формални и 
неформални подходи.

2.6.2. Методология на отвореното посещение
Макар че подходът за обучение по природни науки, базирано на проучване, възприет за описание-
то на структурираните образователни сценарии може да е подходящ също и за отворените посе-
щения, смятаме, че структурата му може да не съответства добре на многото възможни формати 
на отвореното посещение. Следователно, в този случай се прилага много по-широката концепту-
ална рамка на обучение, базирано на ресурси (вж. раздел 3 на този документ) като основа за кон-
цепцията на отвореното посещение. За да позволи възможно най-голяма гъвкавост, настоящият 
модел използва минимален брой различни подфази, като запазва обаче основната организация в 
три-етапната схема на дейностите преди, по време на и след ‘посещението’. Ключов елемент на 
урока е фазата ‘посещение’, а ‘преди посещението’ и ‘след посещението’ се включват по желание 
на създателя на сценария.
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2.6.3. Модел на образователен сценарий за отворено посещение на 
          научно-познавателен обект от деца и възрастни

A) Въведение и подготвителна фаза
В началото трябва да се посочи основна информация за дидактичния материал. Тази информация 
трябва да помогне на учителите да преценят дали даденият ресурс е подходящ за техните нужди 
при преподаване на конкретна тема и да им даде указания за подготовка на учебно занятие. Ос-
новните необходими елементи на въвеждащата информация са представени по-долу:

Заглавие:
Дайте заглавие, което ще позволи на потребите-
лите лесно да се ориентират за съдържанието и 
целите на дадения образователен сценарий.

Кратко описание:
Описание, не по-дълго от 30 думи, което откро-
ява целите и съдържанието на образователния 
сценарий. Тази част следва да е достатъчно под-
робна, за да помогне на потребителите да оце-
нят евентуалното значение на материала за ин-
тереси си.

Ключови думи:
Няколко думи/къси фрази, които са свързани с 
темата и съдържанието на материала.

Целева група:
Описание на очаквания потребител на дидактич-
ния материал: учител и неговите ученици; учи-
тел; ученици и т.н.

Възрастова група:
до 6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18…

Място за провеждане:
Място, където следва да се проведе даденият 
образователен сценарий: училище; научно-поз-
навателен обект; уеб-сайт.

Продължителност:
Ориентировъчно времетраене на предложения 
образователен сценарий. Възможно е да се раз-
граничи времето, необходимо за работа в учили-
ще, и времето за посещение на научно-познава-
телен обект.

Технически изисквания:
Описание на необходимите техника, технологии 
и/или технически познания, необходими за реа-
лизацията на образователния сценарий.

За автора:
С какво се занимава авторът на дадения обра-
зователен сценарий: учител, научен работник, 
родител и т.н.

Връзка с учебната програма:
Основни понятия, залегнали в предложения об-
разователен сценарий, съгласно учебната про-
грама и необходими предварителни знания.

Образователни цели:
Кратко описание на основните образователни 
цели на предложения сценарий.

Указания за подготовка:
Указания от автора на сценария за необходима 
подготовка за осъществяване на дейностите, оп-
исани по-долу.
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B) Преди посещението (незадължителен раздел)

Ориентировъчна информация
Опишете и насочете потребителите към налична информация по темата и обучителните 
дейности, която може да ги подготви да се ориентират преди „посещението“. Такава инфор-
мация обикновено е достъпна в интернет (например на уебсайта на научно-познавателния 
обект), но е възможно да има полезна информация и в други медии - телевизионни програми, 
печатни материали (напр. музейни брошури) и т.н.

Изграждане на предварителни преживявания
Опишете и насочете потребителя към информация или дейности, които биха могли да под-
готвят потребителя за преживяванията по време на основното „посещение“ . Това може да 
е препратка към друга образователна дейност в Интернет или ако се отнася за обучителна 
дейност за семейства, може да е препратка към знания и умения, заложени в учебната програ-
ма, които децата трябва да знаят.

Указания преди посещението
Опишете указанията или насочете потребителя към контактно лице, за да се подготви за 
посещението.

C) Посещение (същност на дейността)

Предизвикване на интерес: въпроси, обекти за наблюдение (не е задължително)
Опишете с прости думи въпросите, които потребителят може да зададе, или обектите за наблю-
дение, върху които да се концентрира по време на „посещението“, за да извлечете максимума от 
възможностите, предлагани от учебната дейност. Насочете потребителя към съответните дигитал-
ни ресурси.

Основно посещение
Насочете потребителя към дигитален ресурс, представляващ същността на посещението, и 
опишете детайлно начина, по който трябва да протече „посещението“, като се фокусирате 
на информацията, която трябва да помогне на потребителя да се ориентира в наличните 
ресурси. Ако е наложително, обяснете логиката на подредбата на отделните дейности при 
„посещението“ или посочете, че е възможно потребителят сам да определи начина, по който 
ще протече „посещението“ му.

Указания по време на посещението (не е задължително)
Опишете указания или насочете потребителя към контактно лице, за да се подпомогне посе-
щението в реална среда.

Допълнителна информация (не е задължително)
Посочете допълнителна информация, която не попада в никоя от предходните фази, но счи-
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тате, че е необходима за ефективната реализация на „посещението“.

D) След посещението (не е задължително)

Последващи дейности и материали
Опишете и насочете потребителя към примерни последващи дейности или материали, кои-
то могат да бъдат използвани, за да приключи дейността „посещение“. Това може да бъде 
оценяване и/или систематизация на материала под форма на викторини, състезания, игри, 
забавни тестове и т.н. На този етап се дават идеи за други интересни „посещения“, свързани 
с темата.

Комуникация
Опишете и насочете потребителя към съществуващи възможности за използване на диги-
тални ресурси и техните доставчици или с други потребители със сходни интереси (напри-
мер, форум, блог и т.н.).
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3.  Авторски инструментариум за образователните  
     сценарии на GEOTHNK

Авторският инструментариум за образователните сценарии на GEOTHNK е Интернет-базирано при-
ложение, което цели да помогне на потребителите да създадат Образователни сценарии, като при-
лагат моделите, представени в предходния раздел на това Ръководство. Достъп до GEOTHNK общ-
ността (и нейната платформа) се осъществява през уебсайта на проекта (Фигура 1). Натискането на 
бутона GEOTHNK Community (Фигура 1a) ви препраща към GEOTHNK общността (Фигура 2).

1a
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3.1 Необходими условия
Основни познания за компютрите и това как да търсите в Интернет са достатъчни за използването 
на Авторския инструментариум за образователните сценарии на GEOTHNK. Препоръчително е ре-
золюцията на компютърния дисплей да се настрои на 1024x768 или по-висока.

3.2 Влизане в авторския инструментариум на GEOTHNK
За да можете да посетите уебсайта на проекта GEOTHNK (Фигура 1) и да получите достъп до автор-
ския инструментариум с бутона на Общността (Фигура 1a), използвайте следния линк: www.geothink-
portal.eu и след това влезте в профила си (Фигура 3a), като напишете потребителското си име и 
парола (Фигура 3b). Ако нямате профил, моля регистрирайте се в общността, като изберете линка 
„Join Now!“ (Присъединете се сега) (Фигура 3c).

Когато се присъедини към GEOTHNK общността, потребителят може да навигира в главната страни-
ца на Общността и да избере една от трите възможности: „Инструменти“, „Ресурси“ и „Потребители“ 
(Фигура 4). Разделът „Инструменти“ включва съществуващите инструменти на GEOTHNK общността, 
раздел „Ресурси“ включва съществуващите ресурси, а раздел „Потребители“ включва членовете й. 
Разделът „Най-използвани инструменти“ показва най-гледаните инструменти, в раздел „Предпочитани 
ресурси“ се намират най-посещаваните ресурси, а в раздел „Най-активни членове“ са хората с най-го-
лям принос за Общността (Фигура 5). Когато потребителят натисне „Ресурси“ се прехвърля на мястото 
с ресурсите на общността, където може да избере да търси съществуващи образователни ресурси 
(Фигура 6a) или да създаде нов (Фигура 6b). Допълнително, когато следва едната от двете опции, по-
требителят може предварително да избере типа ресурс, който търси или иска да създаде (Фигура 7).

3a

3c
3b
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Има два типа ресурси: образователен обект и образователен сценарий (Фигура 7-8). Потребителят 
може да използва балоните за помощ, намиращи се  до всеки от тях, за да научи повече за вида Ресурс 
преди да направи своя избор. При избор на типа Ресурс „Образователен сценарий“ и при натискане 
на „Създай нов“, потребителят автоматично влиза в авторския инструментариум на Образователния 
сценарий и може да избере вида сценарий, който иска да направи: структуриран (наречен „Структу-
риран образователен сценарий за посещение в научно-познавателен обект“) (Фигура 9a) или отворен 
(наречен „Отворен образователен сценарий за посещение в научно-познавателен обект“) (Фигура 9b).

Подробности за разликата между структуриран и отворен сценарий ще намерите в Раздел 2 на това 

9a

9b
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Ръководство. Изграждането и на двата типа сценарии се основава на подобна структура и на един 
и същ интерфейс и инструменти. Следващите раздели на това Ръководство представят етапите от 
изграждането на Структуриран сценарий.

3.3 Създаване на Образователен сценарий
Когато потребителят избере типа Структуриран сценарий, платформата го препраща към авторската 
страница. Авторската страница се състои от:

• Език: Потребителят трябва да избере поне един език. За всеки език той избира равен брой Тек-
стови полета на съответния език (Фигура 10). В момента има 6 езика, от които да изберете: ан-
глийски, немски, румънски, български, гръцки и холандски (Фигура 10a)

• Съдържание и Метаданни: Тези бутони показват в коя част на авторския инструментариум ра-
боти потребителят. В частта Съдържание потребителят вписва Заглавие, Кратко описание и Ос-
новното съдържание на Образователния сценарий, докато в частта с Метаданните потребителят 
добавя необходимите метаданни на сценария, създаден в предходната част (Фигура 10b).

• „Запиши“, „Запиши и прегледай“: Тези бутони служат за записване на Образователния сце-
нарий.По-точно, бутонът „Запиши“ служи за записване на Образователния сценарий без друго 
действие, а бутонът „Запиши и прегледай „ служи за записване на Образователния сценарий и 
препраща потребителя към нова страница, където може да види резюме на Образователния си 
сценарий. И накрая има бутон „Запиши като“, който се използва само когато потребителят иска 
да използва отново вече съществуващ сценарий (повече информация можете да намерите по-
долу). Тези бутони са свързани с падащото меню „Статус“ (Фигура 10c).

• Падащо меню „Статус“: Използва се, за да се определи Сценарият като чернова или финална 
версия. Недовършен Сценарий може да се отвори по-късно и да се завърши. Когато потребите-
лят запише Сценария като чернова, той може да го отвори по-късно на страницата с профила си 
(Фигура 10d).

• „Портрет“ на Образователния сценарий: Портрет на вашия Образователен сценарий: Тук 
потребителят може да качи снимка, която да съпътства Образователния сценарий като негова 
идентификация (Фигура 10e).

• Главен авторски панел на фазата: В този панел потребителят може да даде информация за 
всяка от дейностите във всяка фаза (Фигура 10f).

• „Назад към общността“: Линкът „Назад към общността“ препраща потребителя към началната 
страница на GEOTHNK общността, като игнорира всяка информация въведена в инструмента до 
момента (Фигура 10g).

• Навигационна лента между фазите: В основния авторски панел можете да намерите нави-
гационната лента, която се появява във формата на бутони. Навигационната лента помага на 
потребителя да следи мястото си в различните фази на Образователния сценарий. Лентата се 
появява в раздела Съдържание на страницата. Навигацията между различните фази (преди по-
сещението, посещение, след посещението) може да се осъществи с бутоните. Това приложение 
е представено в следващия раздел (Фигура 9a).
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3.4 Авторски панел
Авторският панел е разделът, където потребителят вмъква дейностите на всяка фаза от Сценария. 
И „Структурираните“ и „Отворените“ сценарии се състоят от три фази:

• Преди посещението     • Посещение     • След посещението

Всяка фаза съдържа поредица от дейности, които потребителят попълва, за да създаде Сценарий. 
„Опитът на Ератостен“ е представен в следващите раздели, за да илюстрира как се изгражда сце-
нарий в платформата GEOTHNK. Тази дейност за фазата Преди посещението на Структурирания 
сценарий е представена на Фигура 9. Фазите Посещение и След посещението имат дизайн подобен 
на фазата Преди посещението и ще бъдат представени в раздел 3.4.6 на това Ръководство.

11a

11e

11b

11d

11c

Всяка дейност се състои от четири полета:

• Заглавие на дейността: Заглавие на всяка дейност в съответната фаза (Фигура 11b).

• Насоки за всяка дейност: Кратък текст, който описва действията, които потребителят трябва да 
извърши за специфичната дейност. За да активира инструкциите, потребителят трябва да нати-
сне зеления бутон до поддейността (Фигура 11c).

• Описание: В това поле потребителят описва какви трябва да са действителните действия за 
специфичната дейност. За да направи това, потребителят може да вмъкне в съответното поле 
желаната информация, включително текст, снимки, линкове, видео и други, които могат да се сти-
лизират и форматират с помощта на специален редактор, прикрепен към всяко поле (Фигура 11d).
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12a

• Прикрепяне на допълнителна информация и/или Образователни обекти: В това поле потре-
бителят може да добави различни дигитални обучителни ресурси към съответната дейност с буто-
на „Attach“ (Прикрепи) (Фигура 11e). Във всяка поддейност на всяка обучителна фаза потребителят 
има следните възможности (Фигура 12):

1. Свържете Образователния сценарий с подходящи гео-концепти.

2. Илюстрирайте тези гео-концепти с гео-примери (където е възможно).

3. Добавете Инструменти за представяне и за разсъждение, които могат да се използват в тази дей-
ност.

4. Потърсете и прикрепете образователни обекти, които или са посочени от някой определен потре-
бител в общността, или от други потребители в GEOTHNK общността, или в общност по-голяма от 
GEOTHNK, напр. ISE общността.

5. Качете различни видове файлове (.pdf, .kml, .png, .jpg, .rar, .zip, shape files (.shp, .shx, .dbf, .sbn)

6. Добавете външни линкове.

Подробно описание на възможностите за потребителя, описани по-горе, е направено в раздели от 
3.4.1 до 3.4.5 на това Ръководство.
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3.4.1 Гео-концепти и Гео-примери
С това приложение потребителят може да избере да свърже Образователния сценарий с гео-кон-
цепти, като избере връзки в графиката или елементи от таксономията. За да може потребителят да 
види таксономията, трябва да натисне бутона „Покажи графика“ (Фигура 12a). Когато натисне там, 
се появява прозорецът на Семантичната мрежа с гео-концептите (Фигури 13-15).

Състои се от три панела:

1. Първият панел вляво включва Семантичната мрежа със структура на дърво. Потребителят може 
да навигира по дървото с гео-концепти или да напише ключова дума в полето за търсене, за да 
може лесно да намери необходимия гео-концепт.

2. Вторият панел вляво показва името и описанието на избрания гео-концепт или ако потребителят 
премести мишката по дървото, показва името и описанието на гео-концепта, който сочи мишката.

3. Третият панел вдясно служи за визуализация на Семантичната мрежа. Главните връзки са в 
центъра на подчинените връзки. Гео-концептите, които принадлежат на една главна връзка, имат 
еднакъв цвят. Размерът на връзките зависи от това колко Сценарият включва съответния гео-
концепт.Избраните връзки на текущия Сценарий се отбелязват с розов кръг. Докато потребите-
лят навигира в прозореца, връзките, които принадлежат на същата главна връзка, са оцветени 
в един и същ цвят, а останалите връзки в Семантичната мрежа се оцветяват в сиво. Също така, 
докато потребителят търси гео-концепти с ключова дума в първия панел или като движи миш-
ката по гео-концептите, фокусът на прозореца на Семантичната мрежа се променя съответно, 
за да фокусира всеки път върху избрания гео-концепт. Потребителите могат да изберат гео-кон-
цепти или от Дървото вляво, или направо от Семантичната мрежа. Когато гео-концепт е избран 
в Семантичната мрежа, тогава той се появява също на съответната позиция на Дървото вляво 
(Фигура 13a).

Гео-примерите са примери за гео-концепти, които могат да се характеризират с географска ши-
рина-дължина. За да избере пример, потребителят се нуждае преди това да избере концепти с 
бутона „Гео-концепти“ (Фигура 13b, 16-17).

13a

13b
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3.4.3 Инструменти за представяне
Инструментите за представяне илюстрират и представят структурата и функцията на гео-простран-
ствените обекти и техните връзки, такива като карти, атласи, сателитни изображения, глобуси, 3D 
изображения, диаграми, схеми и др.

За всеки Инструмент за представяне потребителят може да качи снимка на екрана с инструмента, за 
да илюстрира дейността си с използването на този инструмент (Фигура 20-21). По-точно, като следва 
съответната фигура, потребителят може да качи желаната снимка на екрана като натисне „Избор на 
файл“ и избере подходяща картина/снимка от компютъра си. След това трябва да добави в полето 
„Източник“ източника на картината/снимката (като добави свободен текст). Накрая трябва да нати-
сне бутона „Трансфер“, за да завърши с избора на картина/снимка. След това трябва да натисне 
бутонът „Потвърди избора“, за да завърши с избора на инструментите.

3.4.2 Инструменти за разсъждение
Инструментите за разсъждение провокират критическо мислене относно гео-пространствените обек-
ти, явления и събития, които се случват в пространството, както и техните взаимовръзки. Примери 
за такъв вид инструменти са образователните игри, системите с географска информация, правенето 
на карти и други интерактивни приложения.

За всеки Инструмент за разсъждение потребителят може да качи снимка на екрана с инструмента, 
за да илюстрира дейността си с използването на този инструмент (Фигура 18-19). По-точно, като 
следва съответната фигура, потребителят може да качи желаната снимка на екрана като натисне 
„Избор на файл“ и избере подходяща картина/снимка от компютъра си. След това трябва да добави 
в полето „Източник“ източника на картината/снимката (като добави свободен текст). Накрая трябва 
да натисне бутона „Трансфер“, за да завърши с избора на картина/снимка.

След това трябва да се натисне бутонът „Потвърди избора“, за да завърши с избора на инструмен-
тите.
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3.4.4 Прикрепяне на Образователни обекти
Обикновено Образователните обекти са видео или аудио лекции (подкасти), библиографии и статии, 
книги и учебници, както и мултимедийни анимации.

Три вида Образователни обекти могат да се добавят:

a. Образователни обекти на потребителя. Потребителят може да търси образователни обекти, кои-
то е споделил в общността. Това включва обекти от списъка на потребителя. Търсенето може да 
става със заглавието или с ключовите думи на обекта, а може да се извърши и с падащото меню 
(Фигура 22a).

b. Образователни обекти на общността. Потребителят може да търси образователни обекти от 
общността. Търсенето може да става със заглавието или с ключовите думи на обекта, а може да 
се извърши и с падащото меню (Фигура 22b).

c. ISE образователни обекти
Потребителят може да търси образователни обекти от ISE (Inspiring Science Education) com-

3.4.5 Качване на файлове и добавяне на външни линкове
За да добави външни дигитални ресурси, потребителят трябва да потърси в компютъра си и да на-
тисне бутона „Трансфер“ в раздела „Качи файлове“. Потребителят трябва да избере желания файл 
и да натисне „Отвори“ (Open). Тогава автоматично файлът започва да се качва в портала. След като 
файлът се качи потребителят трябва да завърши качването, като натисне бутона „Потвърди избора“ 
(Фигура 23a). Авторският инструментариум поддържа качването на файлове с различни разширения 
(.pdf, .png, .jpg, .rar, .zip, .kml, shape files (.shp, .shx, .dbf, .sbn)

Нещо повече, като натисне бутона „Добави външни препратки“, потребителят може да добави полез-
ни линкове към обучителния сценарий (Фигура 23b).
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23a

22a

23b

22b

22c

3.4.6 Фазите Посещение и След посещението
Написването и редактирането на следващите две фази на Сценария, ‘Посещение’ (Фигура 24-25) и 
‘След посещението’ (Фигура 26-27), може да се направи по същия начин, който беше описан в пре-
дишните раздели за фазата ‘Преди посещението’.
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3.5 Финализиране на сценария с метаданни
При завършването на различните фази потребителят може временно да записва работата си като 
използва „Draft“ (Чернова). Потребителят може да отвори черновата на Сценария и да продължи да 
пише след като влезе в профила си и избере Сценария-чернова, който иска да промени.

За да финализира Структуриран сценарий, потребителят трябва да завърши всички фази и дейнос-
ти в полетата и да добави цялата необходима информация (част от нея е задължителна) в Метада-
нните.

Потребителите трябва винаги да помнят, че за да финализират Образователния сценарий, трябва 
да изберат ПОНЕ един гео-концепт и един инструмент (или за разсъждение или за представяне).

28a

28b

28c
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В секцията „Задължителни“ трябва да се добавят следните метаданни:

Информация за автора, Ключови думи, Дисциплина, Образователен контекст (избор от : неформален 
контекст, начално образование, гимназиално образование), Възраст и Целева група (избор от : достав-
чици на съдържание, родители, учители, създатели на технологии) (Фигура 28a).

В секцията „Препоръчителни“ има метаданни за:

Автор (име), Цели (на потребителя се предлага списък на целите, от които може да избере най-подхо-
дящите), Необходими условия, Степен на трудност (изберете от пет нива: трудно, лесно, средно, много 
трудно, много лесно) и Необходимо време (за завършване на дейността) (Фигура 29-30).

Когато попълни всички фази в полетата за съдържание, потребителят трябва да премине към секци-
ята с метаданни, за да добави метаданните към Образователния сценарий. Тази секция е разделена 
на три подсекции в зависимост от вида информация: Задължителни, Препоръчителни и По желание 
(Фигура 28).

Последният раздел, наречен „По желание“, включва метаданни за: Стратегия за оценяване, Обучи-
телна среда, Специални нужди, Обучителен подход, Технически изисквания, Обхват, Структура (избор 
от: единична, събирателна, йерархична, линейна, мрежова), Цена на правата (или е необходимо за-
плащане, или дейността се предлага безплатно), Авторско право и други ограничения и Описание на 
правата (Фигура 31-32).

В този авторски панел потребителят може да направи преглед на Образователния сценарий, който е 
създал, и да го публикува. С натискането на бутона „Запиши и прегледай“ може да прегледа Образо-
вателния сценарий. Там потребителят може да види цялата информация и използваните дигитални 
ресурси в Сценария. Ако Образователният сценарий не е готов, потребителят може да се върне към 
предишните фази, като натисне бутона за връщане на браузъра и поправи съответните дейности.



Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии

40

Ако счита, че Сценарият е готов и потребителят иска да го публикува в Портала GEOTHNK, трябва 
да извърши следните действия:

• Да попълни Метаданните на дейността (Фигура 28).

• Да натисне бутона „Запиши“, за да запише Сценария (Фигура 28b) в хранилището на GEOTHNK 
или бутона „Запиши и прегледай“, за да запише сценария, а също и да го прегледа (Фигура 
28c).

3.6 Преглед на Образователния сценарий
След като са попълнени разделите за Съдържание и Метаданни, Образователният сценарий може 
да се запише и прегледа (Фигура 33-39).

Потребителят може да види 7 различни бутона в този раздел:

1. Описание: Включва заглавие, автор и кратко описание на Образователния сценарий.

2. Информация: Включва различните Метаданни за Сценария.

3-5: Преди посещението/Посещение/След посещението: Те представят информацията включе-
на във всяка една от тези секции.

6: Гео-концепти: Представя Семантичната мрежа и оцветява избраните гео-концепти и най-къ-
сия път между тях.

7: Гео-примери: Показва „карта“ на Сценария, напр. гео-примерите, които са избрани, за да 
илюстрират съответните гео-концепти на даден Сценарий.

Нещо повече, потребителят може да свали Сценария в PDF файл, да го редактира, да го изтрие 
(ако е негов) или да го използва отново, ако авторът е предоставил тази възможност. (Фигура 33a)
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33a
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 4. Търсене на Образователни ресурси в Общността
Освен създаването на нови Образователни ресурси в GEOTHNK общността, потребителите могат 
също да търсят и теглят вече съществуващи, като натиснат бутона „Търси Образователни ресурси 
в Общността“.

Има три различни начина за търсене в GEOTHNK общността:

• Търсене с ключова дума

• Търсене с карта

• Търсене с графика



Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии

44

4.1 Търсене с ключова дума (Keyword search)
С този бутон потребителят може да търси образователни ресурси. Има много филтри, от които 
потребителите да си изберат. Те могат да изберат един или повече филтри по време на търсенето 
в зависимост от това какво искат да намерят.

„Ключова дума“:

Потребителите могат да търсят образователни ресурси с ключова дума. Ключовата дума се търси 
както в заглавието, така и в краткото описание на всеки образователен ресурс.

„Тип ресурс“:

Потребителите могат да ограничат търсенето в Образователните обекти или Образователните 
сценарии.

„Гео-концепти“:

Потребителите могат да изберат специфични Гео-концепти от Семантичната мрежа, които се на-
мират в падащо меню. Търсенето ще извлече всички Образователни сценарии, свързани с тези 
Гео-концепти.

„Гео-примери“:

Потребителите могат да изберат специфични Гео-примери от вече съществуващите, които се на-
мират в падащо меню. Търсенето ще извлече всички Образователни сценарии, свързани с тези 
Гео-примери.

„Дисциплина“:

Потребителите могат да търсят Образователни сценарии, свързани с определена дисциплина, 
напр. Природни науки, Физика, География и др.

„Език“:

Потребителите могат да изберат на какъв език искат да търсят Образователен сценарий. Търсене-
то ще извлече само Образователните сценарии на този език.

„Образователен контекст“:

Потребителите могат да търсят Образователни сценарии по степен на образование , напр. Начал-
но образование, Гимназиално образование и др.

„Целева група“:

Потребителите могат да търсят Образователни сценарии по Целева група, напр. възрастни обуча-
еми, студенти и др.

„Примерен сценарий“:

Този филтър извлича само примерни Образователни сценарии в GEOTHNK общността. Потреби-
телите могат също да сортират и търсят резултати по азбучен ред, както и по най-популярни или 
последно публикувани.
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4.2 Търсене върху карта (Map Search)
Този раздел включва карта, която съдържа всички Гео-примери, дефинирани от потребителите и 
свързани с различните Образователни сценарии, визуализирани като карфици на Картата на света. 
Потребителите могат да търсят Образователни сценарии с карфиците на картата или с ключова 
дума, като напишат мястото на Земята (град, държава, езеро и др.), което желаят да намерят. Ако 
Гео-примерът съществува в сценариите, съответните Образователни сценарии се извличат от сис-
темата. Ако го няма, търсенето н е дава резултат.

4.3 Търсене върху  графика (Graph Search)
Този раздел съдържа Графиката, вече представена при създаването на Образователния сценарий. 
Потребителят може да търси Гео-концепти в Семантичната мрежа или с прозореца вдясно, като 
натиска върху Гео-концептите, или с ключова дума вляво, като напише името на гео-концепта, който 
търси. Потребителят може да търси един или повече гео-концепти. Ако съществуват Образователни 
сценарии, свързани с тези гео-концепти, тогава системата извлича тези Образователни сценарии. 
Ако ли не, търсенето не дава резултат.
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Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/vlshebnite-ednakvosti-na-esher-804901 
Заглавие: Вълшебните еднаквости на Ешер 
Автор: Наталия Павлова 
Описание: В дадения материал се използват атрактивни творби 
на Мориц Ешер с цел намиране на геометрични преобразувания 
и разпознаване на техния вид. Изследване на технологията на 
получаване на една фигура от друга. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-
object/mestopolozhenie-posoki-819005 
Заглавие: Местоположение. Посоки 
Автор: Наталия Павлова 
Описание: Тук се предлага сценарий, чиято основна цел е да 
развива умението на децата да се ориентират по собственото си 
тяло и да пренасят тези разсъждения спрямо друг обект в 
пространството при работа в открита среда. Затвърдяват се 
умения за измерване. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-
object/matematichesko-orientirane-za-5-klas-690036 
Заглавие: Математическо ориентиране за 5 клас 
Автор: Наталия Павлова 
Описание: В дадения материал се представя сценарий, целящ 
провеждане на годишен преговор и задаване на основите на 
понятието класическа вероятност на базата на забавна игра в 
извънучилищна среда. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/geografsko-orientirane-za-6-klas-832463 
Заглавие: Географско ориентиране за 6 клас 
Автор: Красимир Харизанов 
Описание: В дадения материал се представя сценарий, целящ провеждане на годишен преговор върху 
основните географски и икономически характеристики на континентите Африка, Северна Америка, 
Южна Америка и Атлантическия океан  на базата на забавна игра в извънучилищна среда. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-
object/piramidite-829246 
Заглавие: Пирамидите 
Автор: Красимир Харизанов 
Описание: Материалът дава възможност за 
изследователски подход при въвеждането в раздела 
Геометрични фигури и тела, с помощта на 3D изображения. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/selishcha-v-blgariya-urok-za-10-klas-829915 
Заглавие: Селища в България - урок за 10 клас 
Автор: Димитър Владев 
Описание: Предложен е сценарий за проучване на селища в Република България на базата на забавна 
игра в училищна и извънучилищна среда. Материалът дава възможност както за преговор, така и за 
получаване на нови знания в забавна форма. На учениците се поставят задачи за решаване, чрез 
които те надграждат своите знания за селищата, разположени на територията на България. 
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Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/prirodni-
zoni-na-balkanskiya-poluostrov-za-8-klas-829899 
Заглавие: Природни зони на Балканския полуостров за 8 клас 
Автор: Димитър Владев 
Описание: Материалът дава възможност както за преговор, така 
и за получаване на нови знания в забавна форма. На учениците 
се постав  ят задачи  за решаване, чрез които се характеризират 
важни особености за природните зони на Балканския 
полуостров. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-
object/mlechniyat-pt-grbnakt-na-noshchta-834186 
Заглавие: Млечният път-гръбнакът на нощта 
Автор: Веселка Радева 
Описание: Целите на сценария са да даде представа за 
формата на нашата галактика Млечният път, за неговата 
структура и за обектите в него: звездни купове, мъглявини и 
звезди. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/dokosni-
slnceto-834187 
Заглавие: Докосни Слънцето 
Автор: Веселка Радева 
Описание: Образователният сценарий има за цел усвояване на 
знания за слънцето и слънчевата активност, умения за работа с 
телескоп при наблюдение на Слънцето. Ще бъдат проведени 
наблюдения на слънчевите петна и изчисляване на числото на 
Волф-индекс на слънчевата активност. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/what-your-
leftright-how-can-i-get-school-ezikovi-igri-po-orientirane-za-4-5-klas-805345 
Заглавие: What is on your left/right? How can I get to the school? – 
езикови игри по ориентиране за 4 – 5 клас 
Автор: Светлана Неделчева 
Описание: Този образователен материал дава някои  идеи как да се 
направи по-забавно за децата усвояването на даването на насоки за 
движение в английския на начално ниво. 

Сценарий: http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/how-can-i-
get-ezikovi-igri-po-orientirane-za-vzrastni-obuchaemi-805399 
Заглавие: How can I get to …? – езикови игри по ориентиране за 
възрастни обучаеми 
Автор: Светлана Неделчева 
Описание: Този образователен материал дава някои идеи как да 
се направи по-забавно усвояването на даването на насоки за 
движение в английския от възрастни обучаеми на средно ниво. 
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