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Abstract: We live in a time that is based on technology and information, a time that forms a digital generation 
of students. For this reason, Mr. Dinev and Ms. Dineva, teachers at The First Primary School, decided to make and 
implement an innovative practice – a binary civil protection lesson on the topic: „Behavior and actions of students 
in an earthquake“, combined with programming. This article presents a traditional lesson, combined with some-
thing innovative, forming digital competencies. The good practice we present is realized in the 2th grade and 7th 
grade in the First Primary School „St. Constantine and Helena“. St. „Cyril and Methodius“, gotse Delchev.
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Описание на практиката: Практиката, която представяме е бинарен урок от две части, проведен в 7а 
клас и 2а клас в часовете – час на класа и занимания по интереси на тема: „Поведение и действие на уче-
ниците при земетресение“. 

1. Целите, които си поставихме са:
 y учениците да усвояват знания за същността и характеристиката на земетресението като неочаква-

но бедствие с голяма скорост и различна разрушителна сила – звуци, трептене на земята, разкъс-
ване на земни пластове;

 y учениците да усвояват знания за опасностите, които предизвиква земетресението като бедствие; 
 y учениците да усвояват правила за безопасно поведение преди, по време и след земетресение; 
 y формиране на дигитална грамотност, чрез програмиране на роботчето Еду;
 y учениците да се научат да мислят по нов начин – подобряване на аналитичното и логическо мисле-

не, творчески и когнитивни умение в кракткосрочен план.
2. Очаквани резултати:
 y учениците да разпознават земетресението по неговите характеристики (звуци, които го съпровождат, 

трептене и нарушаване целостта на земните пластове, време за разрушителни действия – 10 сек.);
 y да описва възможни поражения вследствие земетресение, които го характеризират като бедствие;
 y да спазват указанията на учителите, указанията по радиото, телевизията;
 y ориентация към най-безопасните места в сградата (училище, жилище) и безопасно придвижване 

към тях; 
 y да подготвят вещи от първа необходимост и ценни предмети при извеждане;
 y да спазват лична хигиена поради опасност от епидемии;
 y да спазват указанията за организирано извеждане от класната стая и училището веднага след пър-

вия трус на определено място; 
 y да съдействат при проверка на изведените ученици; 
 y да познават основни дейности и групи, предвидени в Плана за действия при земетресение;
 y да се научат да програмират, чрез приложението „Photon Magic Bridge „ – роботчето Еду и да опре-

делят безопасен начин за евакуация;
 y да се забавляват.

3. Представи и понятия
 y земетресение; извеждане (евакуация); безопасно поведение; бедствие; дигитална грамотност; 

програмиране.
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4. Умения
 y да познава; да описва; да изброява; да спазват правила; да работят в група/екип; да програмира.

5. Методи и интерактивни техники
 y разказ; обяснение; демонстриране на действие; онагледяване; наблюдение; сравнение; беседа 

(разговор); асоциации; работа в група; ролеви игри.
6. Нагледни средства и дидактични материали

 y презентация; снимки и картинки; табло.
7.  Междупредметни връзки
Околен свят – „Природни бедствия и злополуки“ – разширява представите за възможни бедствия и 

усвоява правилата за безопасно поведение; усвоява знания как да постъпи и към кого да се обърне, ако 
изпадне в бедствена ситуация. Домашен бит и техника – развива умения за работа по инструкции. Мате-
матика – развива пространствени представи и логическо мислене; спазва логическа последователност; 
използва знания за мерни единици – за време, път, скорост, количество и др. Информационни техноло-
гии – разширява представите за различни информационни източници, формират се дигитални умения. 
Човекът и обществото – осмисля закономерности, отнасящи се до природната и обществената среда и 
труда на хората.

Указания за провеждане на практиката
Учениците от седми клас представиха презентация, направена от тях на базата знания, получени на 

тема „Поведение и действия на учениците при земетресение“ и запознаха учениците от втори клас. Въ-
веждането на темата се осъществи от учителя след представяне на научнопопулярен текст. Последва дис-
кусия по зададения от учителя въпрос: „Кое природно явление е описано в текста?“ В хода на дискусията 
се изясни какво означава център на земетресение (епицентър) и науката, която се занимава с тези про-
блеми (сеизмология). Дискусията продължи, като се насочи към изброяване на характеристиките, които 
класифицират земетресението като бедствие. 

 

Фигура 1. Представяне на презентацията. 

 

Фигура 2. Въвеждане на темата.

Следва прочит на описанието на характеристики на земетресението, станало в София през 1858 г., на-
правено от известния български просветител Сава Филаретов: „На 18 септември 1858 г., в четвъртък по 
пладне, слънцето огряваше с особена светлина Софийското поле и печеше така силно, щото не знаеше 
човек къде да се дене от необикновена горещина и тягост в атмосферата. В това време, изведнъж, в един 
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миг, се чу един гърмеж, но такъв гърмеж, силен и оглушителен, като да пукнаха изведнъж хиляди-хиляди 
топове. В същата минута се потърси и се разлюлява земята така силно и страшно, що всякой в отчаяние 
се найде и помисли, че тука е веке скончание мира… … … Казват, че планината Витоша, един час на юго-
запад от София, да се е разпукнала на едно място по половин аршин нашир и половин час надлъж меж-
ду селата Бояна и Драгалевци…“ [1].

Темата на дискусията се насочи към възникване на земетресенията както на сушата, така и в морета-
та и океаните. Вниманието на учениците се насочи към факта, че това природно явление не може да бъ-
де предсказано и предотвратено. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. За 
недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби държавните органи предприемат мерки. 
Отдели се особено внимание на това, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животос-
пасяващо.

С въпроса: „Какво трябва да правим при земетресение?“ се ангажира вниманието на всички ученици 
и се провокира тяхната активност. Учениците работеха със снимки, като правеха устно описание на въз-
можните поражения вследствие на земетресение и използваха някои от предварително предложени от 
учителя думи при съставяне на устния разказ. Изясни се терминът „извеждане“ („евакуация“) и с фрон-
тална беседа се припомниха правилата за безопасно извеждане на учениците от училище, което учени-
ците бяха направили няколко дни преди урока.

 

Фигура 3. Указания за задачата.

Програмиране с Photon Edu: на учениците бе поставена задача „Да се определи най-безопасният път 
за евакуация с помощта на роботчето Photon Edu. Чрез Photon учениците подобряват своята простран-
ствена ориентация, учат се да планират, прогнозират и разбират логиката на събитията. Роботчето допри-
нася за образованието на децата, но чрез игра. Използването на Photon по време на часовете учи деца-
та как да работят в група, буди любопитството им и ангажира емоциите. Photon Edu е лесен за използва-
не и безопасен за учениците.

За целта на учениците бе представено приложението „Photon Magic Bridge“, с което те вече могат да 
програмират. Познават и робота Еду. Учениците бяха разделени на четири групи. Бяха определени капи-
тани. Бе дадено време – 10 мин, капитаните да организират групите и да програмират заедно най-безо-
пасния път за евакуация. 

  

Фигура 4. Програмиране на път за евакуация.

Урокът завърши с представяне на най-безопасният път на роботчетата в групите и с обобщаваща бе-
седа върху темата. Коментираха се действията и поведението на учениците при проведения урок и се на-
белязаха насоки за бързо и безопасно напускане на сградата при необходимост.
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Фигура 5. Представяне на програмираното.

Бедствията не могат да се планират, но ние можем да планираме собственото си спасение, бе изво-
да на учениците.

Предимства на практиката
Предимствата на тази практика са в използването на интердисциплинарния подход – осъществяване 

на междупредметни връзки. Учениците се научиха колко важно да е да могат да разпознават земетресе-
нието по неговите характеристики (звуци, които го съпровождат, трептене и нарушаване целостта на зем-
ните пластове, време за разрушителни действия – 10 сек.), могат да описва възможни поражения вслед-
ствие земетресение, които го характеризират като бедствие, знаят как да спазват указанията на учите-
лите, указанията по радиото, телевизията, ориентират се към най-безопасните места в сградата (учили-
ще, жилище) и безопасно придвижване към тях, могат да подготвят вещи от първа необходимост и цен-
ни предмети при извеждане, спазват лична хигиена поради опасност от епидемии, могат да спазват ука-
занията за организирано извеждане от класната стая и училището веднага след първия трус на определе-
но място, научиха се да програмират, чрез приложението „Photon Magic Bridge„ – роботчето Еду и да оп-
ределят безопасен начин за евакуация.

Учениците придобиха увереност, демонстрираха креативност и умение да програмират, научават се 
да носят не само лична, но и екипна отговорност, придобиха презентационна култура. Отлично изпълни-
ха поставената задача.

Включването на междупредметни връзки не само не натоварва учебния процес, но го прави по-ця-
лостен и логичен, като привлича интереса на учениците. Използването на междупредметните връзки в 
един бинарен урок е особено важно за учениците, тъй като то им помага да постигнат комплексни уме-
ния и знания, приложими не само в училище, но и извън него.

Заключение
Творчеството на учителите доведе до голям интерес към усвояването на знания от учениците за същ-

ността и характеристиката на земетресението като неочаквано бедствие с голяма скорост и различна раз-
рушителна сила и предизвика силна мотивация за учене и познавателна активност.

Успяхме да формираме знания у учениците за опасностите, които предизвиква земетресението като 
бедствие. Учениците вече знаят правилата за безопасно поведение преди, по време и след земетресе-
ниее. Успяхме да слеем процеса на усвояване на знания и формираме умения и компетентности. Изгра-
дихме способности по гражданска защита – превантивни мерки, предназначени за намаляване на въз-
действието на бъдещи извънредни ситуации или бедствия. Практиката бе емоционално наситена от про-
грамирането и работата с роботчето Photon Edu. Формирахме дигитални и природни компетентности у 
учениците. И най-важното постигната бе бинарната цел на урока: усвояване на знания и практическото 
им приложение.
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