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Abstract. The basic concepts and ideas of a new European project called GEOTHNK are 
presented in the paper. It focuses on education in natural sciences and mathematics with 
students of all ages. 
The main aim of this project is to enhance spatial thinking through an innovative ICT-based 
approach and an open, collaborative educational environment. The idea is to offer a 
methodological approach which allows the interdisciplinary organization and semantic 
linkage of knowledge. 
Keywords: geospatial thinking, students, project, approach, semantic pathways, open 
education, pedagogy, learning models, authoring tool. 

Проектът „GEOTHNK” – семантични пътища 
за изграждане на общество с пространствено мислене 

Др. Марчев, Н. Павлова, В. Радева, Св. Неделчева, 
Б. Борисов, Д. Владев, А. Милев, Кр. Харизанов 

В статията са представени основните понятия и идеи на нов европейски проект, 
наречен GEOTHNK. Той е насочен към обучението по природни науки и математика 
на ученици и студенти от всички възрасти. 
Основната цел на този проект е да се повиши пространствено мислене чрез един 
иновативен подход, основан на Информационни компютърни технологии (ИКТ) и 
отворена, съвместна образователна среда. Идеята е да се предложи методологически 
подход, който допуска интердисциплинарна организация и семантична връзка на 
знанията от различните дисциплини. 

Въведение 

Пространственото мислене е важно умение, което се развива в процеса 
на обучение. Притежаването на пространствено мислене е важно 
умение както за хората, които се занимават с наука, така и в 
ежедневието. Необходимо е да се работи за подобряване на 
пространственото мислене и прилагане на обучителни методи и 
преподаване, базирано на метода на проучването. 

GEOTHNK е европейска инициатива, която се стреми да предложи 
научно обоснована, технологично устойчива и организационно 
издържана рамка за развитието на нови обучителни пътища в 
традиционните сектори на образованието и в неформалните обучителни 
ситуации. 
                                                 
* http://www.geothnk.eu/index.php/bg/
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1 Описание на проекта 

Идеята на проекта е чрез ефективни общодостъпни образователни 
ресурси и практики много различни организации да обединят сили, за 
да изградят научно обоснована и технологично поддържана европейска 
платформа. В традиционните образователни сектори и неформалните 
обучителни ситуации ще се създадат и развият нови обучителни пътища 
(Фигура 1.). 

 

 GEOTHNK 
е събрал 
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Фиг. 1, Схематично представяне на проекта GEOTHNK. 

Основните цели на проекта са: 
1. Да се подобри пространственото мислене с помощта на 

подход, базиран на иновативни компютърни технологии и 
общодостъпна образователна Интернет среда. 

2. Да предложи методически подход, който позволява 
интердисциплинарна организация и семантично свързване 
на знанието. 

Тези цели ще бъдат постигнати с помощта на пакет от специфични 
задачи [Kavouras et al., 2014 a]. Една от задачите е развиване на 
педагогическа мрежа, която ще въведе необходими стратегии за 
развитието на иновативен обучителен подход за ефективно 
пространствено мислене. Друга задача е създаване на обучителни 
GEOTHNK пътища, базирани на предложената мрежа, които ще се 
фокусират върху организацията на ядрото от обучителни компоненти 
(понятия, инструменти за представяне, мисловни процеси и обучителни 
дейности), съгласно специфичните нужди и характеристики на всяка 
целева група. Ще се развие педагогическа мрежа, която ще въведе 
необходими стратегии за развитието на иновативен обучителен подход 
за ефективно пространствено мислене. 
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2 Участници и организация на проекта 

Европейския проект „GEOTHNK” [Kavouras, 2013], финансиран от 
Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, е 
продължение на проектите „LD-Skills” и „Pathway”. Консорциумът на 
проекта се състои от 8 организации от 6 държави: National Technical 
University of Athens, Гърция; Ellinogermaniki Agogi, Гърция; 
INTRASOFT International SA, Люксембург; Association of Geographic 
Information Laboratories for Europe, Холандия; Casa Corpului Didactic 
Cluj, Румъния; Shumen University, България; Bundes ministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur, Австрия и Stichting GeoFort, Холандия. 
Проектът стартира през 2013 година и работата по него ще продължи 
три години. 

В хода на проекта ще се развие отворена, съвместна образователна 
среда. Платформата на GEOTHNK [Kavouras et al., 2014 b], ще позволи 
да има достъп до различни тематични ресурси и обучителни пътища. 
Ще се създадат нови обучителни пътища. Семантично ще се свържат 
обучителните компоненти и относителна информация за обогатяване на 
обучителните пътища. Ще се формулира богата семантична мрежа, за да 
се осигури динамична структура, спомагаща визуализацията и 
изследването на знанието. Разработено е пилотно представяне на 
подхода на проекта и инструментите на групите потребители. 
Осигурява се разпространението на продуктите на GEOTHNK в голям 
мащаб, така че да достигнат до широка аудитория. Използва се подход 
за систематично оценяване и валидиране на предложените дейности, за 
да се установи тяхното влияние и да се анализират тези подходи чрез 
пилотни програми в реалния живот в различни обучителни ситуации, по 
отношение на тяхната ефективност. 

Проектът изгражда методически подход, който ще помогне на 
обучаемите да прилагат пространствено мислене и целенасочено да 
използват пространствени понятия, по всички дисциплини от учебния 
план и на всяко ниво от развитието. 

Този подход ще им помогне да разберат интердисциплинарния 
характер на фундаментални пространствени понятия. 

От друга страна, той ще обуслови свързаността на учебния план, ще 
разкрие взаимните връзки между дисциплините и ще прибави 
фундаментално осмисляне на ежедневието, като развива в целевите 
групи умения за решаване на проблеми. 

Досега дисциплините в учебния план изглеждаха като изолирани, без 
връзка помежду си и често се преподават като от каталог на 
самостоятелни термини. Разнообразните насоки за развитие, поставени 
от GEOTHNK, позволяват сътрудничество в области, покриващи три 
секторни европейски програми: Коменски, Еразъм и Грюндвиг. 

Целевите групи на GEOTHNK са ученици, учители, обучители от 
научни центрове, студенти, ментори и възрастни обучаеми. 

За учениците GEOTHNK предлага възможността да се включат в 
иновативни обучителни дейности в педагогически структурирани 
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обучителни пространства с разширения в социалните мрежи: Facebook, 
Twitter, LinkedIn и др. 

За обучителите в научните центрове GEOTHNK осигурява лесно-
достъпна възможност да подготвят обучителни пътища за обучаемите 
си, да направят виртуална версия на дидактичните си материали и да ги 
споделят с учители и изследователи в областта си. 

За учителите, менторите и студентите GEOTHNK предлага 
педагогическо „включване, споделяне и занимание” с Интернет-
базираната платформа и социалната мрежа, за да разпространят най-
добрите практики и да намерят взаимна подкрепа. Модулният подход и 
иновативните пътища, които пресичат границите между формалното и 
неформалното обучение, съдействат за съчетаването на многобройни 
общодостъпни образователни ресурси в класната стая. 

За възрастните обучаеми (напр. посетители на научни центрове, 
обсерватории, планетариуми и т.н.) GEOTHNK предлага възможността 
да се включат в иновативни обучителни дейности, които надграждат 
върху успехите и на формалното, и на неформалното обучение с 
разширение в социалните мрежи. Тази група се състои основно от 
участници в тиймбилдинг, групи от хора, увлечени по определена 
наука, студенти и т.н. 

3 Българският принос в проекта GEOTHNK 

Ролята на екипа от Шуменския университет в проекта GEOTHNK е в 
развитие на идеите на Международния проект в национален план, 
съобразявайки се със спецификата на българската образователна 
система и възможности. От друга страна българското участие в 
международния проект дава възможност и на други европейски страни 
да използват добри български педагогически идеи и материали в 
образователния процес. Членовете на екипа в хода на проекта участват в 
създаването на обучителни материали за ученици и студенти, които 
стават част от общата банка с педагогически материали. Особено важна 
роля на българския екип е това, че той действа като Национален 
координатор в България за дейностите по проекта (обучения на учители 
и занимания, предназначени за студентите в университета). 
Обучителните и разяснителни срещи се провеждат из цялата страна, 
като по този начин се допринася за мащабно популяризиране на идеите 
и материалите по проекта. Това от една страна разширява 
възможностите за избор на педагогически ресурси на българските 
учители и от друга страна ги провокира да излизат от традиционните 
рамки на преподаване за прилагане на нови методи и средства. 
Осигуреният от екипа превод на български език на материалите по 
проекта (образователни материали, наръчници, въпросници и др.) още 
повече допринася за лесното и бързо усвояване и прилагане идеите на 
проекта. 

Важна роля на българския екип е представянето на международната 
педагогическа сцена на много добрите резултати в обучението на 
българските ученици по математика и природни науки. В много 

https://www.facebook.com/spatialthinking
https://twitter.com/spatialthink
https://www.linkedin.com/groups/Geothink-7475413
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европейски страни важна роля в обучението по природни науки играят 
научните музеи. 

В България в областта на преподаването на астрономия 
изключително важна роля играят Народните астрономически 
обсерватории и планетариуми. В България има шест Народни 
астрономически обсерватории и планетариуми в градовете: Варна, 
Смолян, Димитровград, Кърджали, Габрово и Ямбол. В градовете 
Сливен и Хасково се ръководят астрономически кръжоци към 
Общинските детски центрове, а в Силистра работи Училищна 
обсерватория към една от гимназиите в града. Това са местата в 
България, където се провежда целогодишно извънучилищен 
образователен процес по астрономия. В звездните зали на 
планетариумите се провеждат учебни лекции (понякога наричани 
сеанси, заради демонстрацията на звездното небе) по астрономия. 
Обикновено тези лекции са по теми на уроци за нови знания. Освен това 
се провеждат практически уроци и подготовка за астрономически 
наблюдения. Наблюдателните площадки на Обсерваториите, снабдени с 
малки телескопи и бинокуляри са местата, където се провеждат 
наблюдателните уроци. Голям брой от българските учители по физика и 
астрономия включват в учебното си годишно разпределение и учебните 
си програми учебни посещения в Народните астрономически 
обсерватории и планетариуми. Опитът от тези извънучилищни 
астрономически образователни институции се представя в проекта 
GEOTHNK като една добра успешна педагогическа практика. В много 
страни работят така наречените Публични обсерватории, които също се 
занимават с популяризиране на астрономията като наука. Те биха 
могли, заимствайки опита от българските си колеги, да подпомагат и 
провеждат обучението по астрономия в своите страни. 

4 Образователни сценарии 

В изпълнението на поставените задачи екипът на Шуменския 
университет е разработил 12 примерни сценария, адаптирани за 
българските условия. Четири от тях са от областта на астрономията и 
могат да се използват в процеса на обучение по физика и астрономия в 
средния курс и в извънкласни форми на обучение. Тези сценарии могат 
да се реализират като идеи за уроци по астрономия в Народните 
астрономически обсерватории и планетариуми и в Астрономическите 
клубове, които съществуват в много училища. В образователните 
архиви на всяка от Народните обсерватории в страната могат да се 
намерят изключително интересни и полезни идеи, сценарии и 
разработени и реализирани уроци по астрономия за нови знания, 
практически упражнения и наблюдателни уроци. Разработката на пакета 
от астрономически сценарии има за цел да помогне както на български 
учители, така и на учители от други страни да направят уроците 
интересни, обучението ефективно, а знанията трайни. Сценариите имат 
за цел и да провокират учителите сами да създават подобни сценарии за 
уроци по други теми от учебния материал по астрономия. В обучението 
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по математика и природни науки все по-активно се използват компютри 
и интернет. Разработването на всеки един сценарий от проекта изиска 
използването на новите технологии – компютри и научно-
образователните ресурси на Интернет. Това е изпълнено и при 
астрономическите сценарии. 

Първият образователен сценарий „Докосни Слънцето” има за цел 
усвояване на знания за Слънцето и слънчевата активност, умения за 
работа с телескоп при наблюдение на Слънцето. Подготвя обучаемите 
за провеждане на наблюдения на слънчевите петна и изчисляване на 
числото на Волф-индекс на слънчевата активност. Сценарият е 
предназначен за ученици на възраст 15-18 години. 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774440). 

Вторият сценарий „Венера – Зорница и Вечерница” е предназначен за 
ученици на възраст 13-18 години. Целта на този сценарий е 
разширяване на знанията на учениците за видимостта, движението и 
природата на най-близката до Земята планета – Венера. Учениците ще 
наблюдават привечер, малко след залеза на Слънцето Венера с телескоп, 
ще регистрират близостта и до Слънцето на небето и формата – фазата 
на планетата за датата на наблюдението. По този начин те ще осмислят 
движението на вътрешните планети, явления като пасажите на 
планетите на фона на Слънчевия диск, както и природата на планетата, 
заобиколена от плътна атмосфера. 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774443) 

Целта на сценария „Млечният път-гръбнакът на нощта” е да изгради 
представа за формата на нашата галактика Млечния път, за неговата 
структура и за обектите в него: звездни купове, мъглявини и звезди. Той 
е подходящ за ученици на възраст 15-17 години. 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774438) 

„Лунни пътешественици” е сценарий, в който се дава представа за 
разнообразието на обекти по лунната повърхност – кратери, морета, 
планини, долини и др. както и да бъдат определени размерите на големи 
лунни обекти. Предазначен е за ученици на възраст 15-17 години. 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774439) 

Заключение 

Проектът GEOTHNK се реализира от голям екип специалисти в 
областта на природните и педагогическите науки. В процеса на 
реализиране на проекта се създава една общност от учители, ученици, 
студенти и възрастни, които се обучават с помощта на тематично 
свързани материали по различни дисциплини от различни източници. В 
процеса на обучение се развива критическо мислене, включително 
пространствено. Това се постига чрез обучение за прилагане на най-
добрите практики за представяне, експлоатиране и визуализация на гео-
пространствена информация и свързването й с други дисциплини, 
особено посредством създаването на семантични мрежи. 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774440
http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774443
http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774438
http://portal.opendiscoveryspace.eu/eo-resource-view/774439
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