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Информация за проекта
• Предмет на дейността: ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY AO/18268/15/NL/Nde 1st CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN
FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN BULGARIA)
– Информационни и образователни дейности

• Продължителност на договора: 24 + 6 месеца (07.2016 - 12.2018 г.)

Екип

• Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“,
Институт за космически изследвания и
технологии, Българска академия на науките
(ИКИТ-БАН) – главен договарящ
• Институт по информационни технологии
(ITI), Център по изследвания и технологии Hellas (CERTH)
• Група по физика на морето, Институт по
физика (IoP), “Карл фон Осиецки”
Университет в Олденбург (UOL)

Партньори на
проекта

Технически цели и задачи
1) Разработване на лекционни
материали по наблюдение на Земята
за средните училища в България;
2) Разпространение на информация за
наблюдението на Земята сред
младите: демонстрационни и
социално-комуникационни дейности.

Изисквания

• В съотвествие с ЕКА и българските образователни
програми, стандарти и приоритети приети от
Министерството на образованието и науката – МОН;
• Превод, адаптиране и разработване на основата на
вече разработени лекционни материали по
наблюдение на Земята от проекти като: SEOS, FIS,
LearnEO! и LEOWorks.

Работен пакет № 1

Разработване на лекционени материали за
българските средни училища
• Литературен обзор и проверка за съответствието;
• Планиране и разработване на лекционни материали
по наблюдение на Земята за българските средни
училища;
• Рецензиране на лекционните материали;
• Публикуване на лекционните материали.

Литературен обзор и проверка за съответствието
• Работата по тази задача през втората половина на
2016 г. включваше събиране, обработка и
систематизиране на литературните източници за
подготовка на литератирния обзор, както и обзор
на българското законодателство.
• На 04.04.2017 г. беше завършен и предаден
документа на ЕКА за анализ и одобрение.
• Литературният обзор изготвен в рамките на EEOBSS
е използван от групата по средно образование в
Коперник Академия, като основа за разработваната
база данни на ресурсите по наблюдение на Земята
за средните училища.
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Работен пакет №2
Разпространение на обучението по наблюдние на Земята
сред младите: разпространение и комуникационни дейности
• Презентиране на лекционните материали от EEOBSS в
клас;
• Организиране и провеждане на уъркшоп, ден на отворени
врати, изложба и лятно училище;
• Социална комуникация;
• Представяне на проекта на международни научни
конференции.

Презентиране на лекционните материали от EEOBSS в клас
Първия модул на SEOS и GPS, GNSS модула беше представен на
ученици от столичната гимназия по строителство и архитектура
„Христо Ботев“ на 23.11.2017 г.
Организиране и провеждане на уъркшоп
Целта на уъркшопа по проект EEOBSS беше да представи пред
българската общественост настоящите и бъдещи възможности
по обучението по наблюдение на Земята за българските средни
училища. Посредством отворена дискусия в края на Уъркшопа
обобщиха настоящите постижения по научното образование по
наблюдение на Земята. Целите на Уъркшопа бяха насочени
също така към:
•
Подпомагане и генериране на нови идеи и мрежа за
сътрудничество и съвместни проекти/публикации между
участниците;
•
Адресиране на специфични проблеми/нужди пред
образованието по наблюдение на Земята в българското
средно училище.

Лекция в Музея на Софийската гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“

Зала „22-ри септември“, гр. Благоевград
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•

•

•

За организацията на Уъркшопа по проект EEOBSS
проведен на 13 септември 2017, беше направен
специализиран двуезичен уебсайт (BG-EN)
(http://eeobss.space/ws/en/) където беше поместена
цялата необходима информация в следните секции:
Цели, Регистрационна форма, Програма, Орг.комитет, Презентации, Галерия, Новини и полезна
информация. Видео откъси от презентациите са
налични в канала на проекта в YouTube.
Общо 12 презентации (налични на уебсайта)
представени от различни правителствени, научни,
образователни и НПО. Две от презентациите са от
Германия, 1 от Гърция и 1 от Чешката Република.
Работният семинар на EEOBSS бе второто събитие,
след Лятното училище EEOBSS кобрандирано от
Академия Коперник. Информационните материали
на програмата Коперник бяха предоставени
безплатно на участниците в семинара.
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Организиране и провеждане на лятно училище по
наблюдение на Земята
•
Лятното училище, организирано в рамките на
проекта EEOBSS, се проведе в периода 08-12
септември 2017 г. в 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ в
гр. Благоевград. Двадесет и един ученици от 9-ти до
12-ти клас от цялата страна (Благоевград, Ловеч,
Плевен, Пловдив, Сандански и София) бяха обучени
как да прилагат съвременни геоинформационни
технологии за анализ и оценка на спътникови
изображения на Земята + дрон eBee демонстрация.
Програмата на Лятното училище и презентациите на
лекторите са достъпни на уебсайта на проекта.
Извадки от видеоклипа са налични в YouTube
канала на EEOBSS.
•
Лятното училище EEOBSS генерира също така
значимо обществено внимание, представено от
местните медии 3 пъти, и от националните медии
беше отразено в 2 радио предавания на БНР и 8
онлайн издания на вестници и новинарски агенции
(секция "Медия за нас" на уебсайта на EEOBSS).
12

Организиране и провеждане на Ден на отворени врати и изложба
•
На 2 ноември 2017 г. в Мраморната зала на Руския културноинформационен център (РКИЦ) в гр. София се проведе Ден на
отворените врати по проект EEOBSS, където бяха връчени награди и
дипломи на ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени на две
възрастови групи - от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12-ти клас, които
се представиха отлично в проведения Национален конкурс за
рисуване, есе и стихотворение на ученици на тема "Моята среща със
Земята от Космоса". За тази цел участниците в конкурса участваха с
над 160 творби, като есетата и стихотворенията бяха подадени по
електронна поща: openday@eeobss.space, а рисунките по пощата до
25.10.2017 г. в съответствие с Условията за участие в конкурса.
•
Резултатите от първото класиране бяха публикувани на интернет
страницата на 29.10.2017 г. Рисунките, изпратени по пощата след
крайния срок, но с дата на пощенското клеймо в срок, бяха оценени
в последващ конкурс за рисунка от 5-ти до 12-ти клас, също разделен
на две възрастови групи, в началото на декември 2017 г. Участниците
получиха своите сертификати за участие в конкурса по пощата.
•
Снимки от събитието могат да се видят в секцията "Галерия" на
уебсайта на проекта, а видеосъдържанието е налице в канала на
EEOBSS в YouTube.
12/12/2017
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Представяне на проекта на международни научни конференции
•
Устен доклад – презентация на ESA EO Open Science 2016 (ESRIN,
Фраскати, Рим - Италия), 14.09.2016 г. – презентацията е налична в
YouTube на: https://www.youtube.com/watch?v=8N6zObQFqd0,
http://eoopenscience.esa.int/page_session20.php (Програма на
сесията‚ Образование/Визуализация – Част 1')
•
Постерен доклад на 12-та научна конференция с международно
участие‚ Космос, Еколгия, Сигурност 2016' (SES'2016) (РКИЦ, София,
България), представен на 03.11.2016 г. http://space.bas.bg/SENS/SES2016/ Programme_SES_2016.pdf
(Програма на конференцията)
•
Устен доклад на уъркшоп EEOBSS (13.09.2017 г., гр. Благоевград,
България) http://eeobss.space/ws/en/agenda/ (Дневен ред на
уъркшопа)
•
Постерен доклад - Filchev, L., I. Manakos, K. Marini, R. Reuter, G.
Mardirossian, D. Dimitrov, L. Kraleva, Ts. Srebrova, and P. Mihnev. 2018.
Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools. 38-ми
EARSeL Симпозиум – наблюденията на Земята подкрепят
изследванията по устойчивост, Mediterranean Agronomic Institute of
Chania (CIHEAM–MAICh), 9-12 юли 2018 г., гр. Ханая, Крит, Гърция.
DOI: 10.13140/RG.2.2.10994.40649
14

Предстоящи дейности до края на 2018 г.
• Планиране и разработване на лекционни материали по
наблюдение на Земята за българските средни училища –
ноември 2018;
• Документ за потребителските изисквания – септември 2018 г.;
• Превод на образователните материали (лекционни материали
и упражнения), разработване и издаване на учебното помагало
– ноември 2018 г.;
• Рецензиране на лекционните материали – октомври 2018 г.

За повече информация
• Уебсайт: www.eeobss.space +
MOODLE;
• Twitter: @eeobss
• Facebook:
https://www.facebook.com/eeobss
• YouTube: https://goo.gl/U2MGgG

Контакти – кореспондиращ автор
• доц. д-р Лъчезар Филчев
• Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за
космически изследвания и технологии, Българска
академия на науките (ИКИТ-БАН), ул. „акад. Георги
Бончев“, бл. 1, ПК 799, 1113 София, България
• E-mail 1: admin@eeobss.space
• E-mail 2: lachezarhf@space.bas.bg
• Тел.: +359 (2) 979-24-11

