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Добре дошли в  EURO4SCIENCE!   

Скъпи читатели, 

За нас е удоволствие да споделим с Вас първия брой на информационния бюлетин - EURO4SCIENCE! От началото на този проект ние 

приехме предизвикателството да направим ученето в европейските училища по-вълнуващо и да насърчим взаимодействието между 

различните участници и учебни предмети. Ние от Университета в Авейро (Португалия), проведохме задълбочено проучване, за да 

подготвим първия прототип на Набора от инструменти за обучение по криминология, както и протокол, описващ различни 

дейности, които могат да бъдат приложени от учителите в час, като се използват материалите от Набора от инструменти. 

Заедно с останалите партньори по проект „EURO4SCIENCE“, представихме Набора от инструменти по криминология на учители в 

Португалия, България и Великобритания по време на обучителни семинари за учители. Предстои учителите да тестват Набора от 

инструменти с техните ученици и да видят колко въодушевени ще бъдат младежите от  пресъздаването на сцени на 

местопрестъплението, както тези от телевизионните сериали, за да се учат химия, математика, физика и други предмети. В този 

бюлетин Ви даваме обща информация за нашите основни дейности. Каним Ви да разгледате нашия website и facebook страницата 

ни, за да разберете повече за проекта и да станете част от приключението EURO4SCIENCE.   

Професор Луис Соуто (Координатор на проекта) 
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Информационен семинар за учители 

От април до юни‘2015 екипът на Университета в Авейро организира 

обучителни семинари в училища в Авейро(Португалия), София (България), и 

Скиптън (Великобритания), за да представи Набора от инструменти по 

криминология на учителите. Семинарите бяха интерактивни и обратната 

връзка от учителите беше много позитивна. Участниците се запознаха с набора 

от инструменти и заявиха своя ентусиазъм да използват материалите заедно 

със своите ученици.   

В нашия website и на facebook страницата ни можете да немерите повече 

информация и снимки от семинарите.  

Разрешаването на криминални случаи в 

училище с EURO4SCIENCE 

Предстои учителите по различни предмети от училища в Португалия, България 

и Великобритания да изпробват Набора от инструменти по криминология с 

учениците си. Това ще бъдат едни вълнуващи уроци, по време на които 

учениците ще имат възможност да експериментират с дейности като Анализ на 

кръвна група и писане с невидимо мастило, докато учат по предметите, 

включени в учебната им програма.  

През декември 2015 ще организираме международна конференция във 

Великобритания, (в Skipton Girls’ High School), на която ще бъдат обсъдени 

резултатите от тестването. 

Седмици на 

криминалистиката  

2016 

Вече стартирахме подготовката на 

“седмиците на криминалистиката”, 

които ще се проведат през пролетта на 

2016 в Португалия, България и 

Великобритания.   

Това ще бъдат вълнуващи дни за 

участващите училища, с програма, 

изпълнена с дейности, включително 

дебати, интерактивни игри, изложби, 

представяне на криминални случаи, 

панаири на науката, посещение на 

ученици от други страни  и споделяне 

на опит.  

Ако искате да разберете повече за тези 

събития и други EURO4SCIENCE 

дейности се свържете с нас на:  

www.euro4science.eu  

www.facebook.com/euro4science  

Координатор на проекта: lsouto@ua.pt  
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