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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проект EURO4SCIENCE цели да предостави на европейските училища 
иновативни практики, инструменти и методология, които да ангажират 
учителите и децата от различни възрасти и държави във вълнуващи дейности, 
свързани с темата на криминалистиката. Проектът е с продължителност 24 
месеца и в него участват организации от 4 европейски държави – Португалия, 
България, Полша и Великобритания. 

Учители от различни сфери си сътрудничат в един проект, базиран на 
интердисциплинарен подход, който изучава образователния потенциал на 
ефекта на криминалистиката и влиянието на телевизионни сериали като 
„Кости“, „От местопрестъплението“ и др. върху популяризирането на 
криминологията  и използването на модерните технологии. 

Един от основните продукти от проекта е Наборът от инструменти по 
криминология, който представлява една основна „кутия“ с материали и 
няколко подкрепящи документа: Ръководство за Учители, Ръководство за 
ученици и Криминални случаи. С помощта на тази колекция учителите и 
учениците могат да изпълняват всякакви интересни и вълнуващи експерименти 
и дейности. Наборът е наличен на 4 езика (английски, португалски, български и 
полски) и е създаден така, че да може да се използва от ученици самостоятелно 
или под ръководството на учители (за определени дейности).   

Вторият резултат от проекта са Седмиците на криминалистиката, които се 
проведоха в началото на 2016г.  в Португалия, Великобритания и България, 
приобщавайки училищната общност чрез разнообразна програма. Тези седмици 
бяха резултат от серия инициативи и дейности, които се проведоха в множество 
европейски училища по време на изпълнението на проекта. В рамките на 
проекта бяха закупени и/или създадени помощни материали, които ще 
позволят тези дейности да бъдат повторени и в други училища в Европа след 
края на проекта.    

В рамките на цяла седмица във Португалия, България и Великобритания се 
проведе програма с дейности като: обмен на опит по проекти в областта на 
науката и криминалистиката; представяне на Криминални случаи и развитие на 
дейности, свързани с тях; дебати по био-етика; конференции с учителите, 
учениците и други заинтересовани страни/организации; Панаир на 
природните науки; ролеви игри и изнасяне на пиеси и др. 

Настоящата Колекция CSI@school, предшества организацията на Седмиците на 
криминалистиката. С помощта на проучвания и консултации с училищния 
персонал, партньорите по проекта и други заинтересовани страни бяха 
разработени разнообразни материали, свързани с употребата на теми и 
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инициативи от областта на криминалистиката в училищна среда. Тази колекция 
включва предложения за дейности, които да бъдат използвани както в клас 
(например използвайки Набора от инструменти), така и извън класната стая – 
например по време на събития като Седмицата на криминалистиката.  

Освен сборник с предложения за различни инициативи, тази колекция включва 
и полезна информация като: потенциално въздействие на такъв вид дейности 
върху намаляване броя на отпадащите от училище ученици; голямото значение 
на включването на разнообразни дисциплини и ученици от различна 
възраст/клас в тези дейности; важността на срещата на учениците с потенциали 
„модели на подражание“, които да ги вдъхновят за избор на бъдеща кариера в 
областта на науката и криминалистиката и да повишат интереса им към 
природните науки; значението на организиране на събития, целящи 
интегриране и насърчаване на общуването на ученици с различни 
характеристики, включително и тези в риск/ изолация и/или с някакъв вид 
увреждания.    

Базирайки се на информация, материали и предложения от организациите 
партньори по проекта, учители и други заинтересовани страни, беше създаден 
настоящият документ, в който се дават примерни дейности, които да се включат 
в Седмица на криминалистиката в европейските училища.  Списъкът е само 
препоръчителен. Партньорите имат възможност да избират кои дейности да 
бъдат включени в програмата на Седмицата на криминалистиката в съответната 
държава. Те също така могат да адаптират избраните дейности според 
образователната среда и нуждите на целевата група, както и според 
националните специфики. Следователно посочената продължителност на 
дейностите е само индикативна и може да варира.  
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2. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СЕДМИЦАТА НА КРИМИНАЛИСТИКАТА (CSI WEEK)  

2.1. ДЕЙНОСТ 1 – КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИТЕ И 
ОТКРИВАНЕ НА СЕДМИЦАТА НА КРИМИНАЛИСТИКАТА  

Описание на дейността: Учениците от училището-домакин посрещат гостите от 
чужбина с традиционни песни, танци, истории, напитки и храни. Целта на тази 
дейност е гостите да придобият основна представа за местните традиции и 
култура.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия: традиционни костюми, напитки/храни, 
музика 

Ориентировъчен брой участници: приблизително 30 ученици (20 гости и 10 
ученици от училището-домакин)  

 

2.2. ДЕЙНОСТ 2 – ОБУЧИТЕЛНА ВИЗИТА И ОБИКОЛКА НА УЧИЛИЩЕТО  

Описание на дейността: Домакините развеждат гостите си из сградата на 
училището, представят обучителния процес, допълнителните помещения, 
помощните сгради и оборудването, както и правилата за поведение на 
територията на училището. Целта на тази дейност е гостите да придобият 
представа за кампуса и да се чувстват по-комфортно по време на участието в 
дейностите.     

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: приблизително 24 ученици (20 гости и 4 
ученици от училището-домакин)  
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2.3. ДЕЙНОСТ 3 – ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАКАТИ И ПОСТЕРИ  

Описание на дейността: Създаването на постери EU4SCIENCE се организира 
под формата на състезание между участниците. След това се прави изложба с 
всички постери/плакати. Темите могат да са свързани с научните изследвания, 
проведени през предходните месеци в рамките на проекта; научните проекти, 
създадени съвместно от ученици и учители и др.      

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: в зависимост от интереса на учениците  

 

2.4. ДЕЙНОСТ 4 – ДЕБАТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕМИ  

Описание на дейността: Дискусия по тема, предложена от учителите или 
учениците. Темата може да се спомене предварително още в програмата на 
седмицата на криминалистиката, за да се даде възможност на учениците да 
придобият по-детайлни познания по темата на дебата, както и да подготвят 
аргументи за или против различните тези. Могат да се предложат и няколко 
теми, от които участниците да изберат най-интересната. Дискусиите се 
провеждат на кръгли маси, като на всяка от тях има по един ученик, който ще 
изпълнява ролята на координатор, ще дава думата на участниците и ще 
ръководи дебата. По време на тази дейност може да присъства и външен експерт, 
който може да работи в областта на криминалистиката, науката; силите на реда 
и т.н. Целта на тази дейност е да се стимулира логическото мислене на 
учениците чрез презентиране на собствени идеи, правилна аргументация и 
защита на собствено мнение, чрез обективни доводи. В същото време дебатите 
ще спомогнат за повишаване на интереса на учениците към избраната тема и ще 
наблегне на важността на науката в ежедневието.  

Примерни теми за дебати: Клониране; Биоетика; Важността на 
химията/биологията/физиката в областта на криминалистиката и т.н.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1,5 - 2 часа 
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Необходими материали/условия:  Кръгли маси и столове. Мултимедия за 
презентации на някои важни факти, свързани с темата на дебата   

Ориентировъчен брой участници: Около 10-15 участници на маса, в зависимост 
от интереса на учениците към темата   

 

2.5. ДЕЙНОСТ 5 – ПЪЗЕЛИ И ИГРИ 

Описание на дейността: Пъзели, изобразяващи човешкото тяло, вътрешността 
на клетката, основни химични процеси, графики на местопрестъпление и т.н. се 
поставят на големи дъски с помощта на магнитна лента или тиксо. Пъзелите 
могат да се купят или да се изработят предварително от домакините. Целта на 
тази дейност е да се стимулира креативността на учениците, които създават 
пъзелите, както и да се повиши интереса на учениците, които участват в 
подреждането им.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1 час 

Необходими материали/условия:  голяма дъска; образ на картинката от пъзела 
(принтиран или нарисуван на хартия); лепило/тиксо или магнитна дъска за 
редене  

Ориентировъчен брой участници: 5-10 ученици за изработка на пъзела. 
Пъзелът може да се нареди неограничен брой пъти.  

 

2.6. ДЕЙНОСТ 6 – ПРОЖЕКТИРАНЕ НА ВИДЕА, ПОСВЕТЕНИ НА НАУКАТА  

Описание на дейността: По време на тази дейност могат да се прожектират 
епизоди на Нешънъл Джеографик или Дисковъри, свързани с науката, 
криминалистиката, психологията. Целта на тази дейност е чрез използване на 
популярни телевизионни предавания да се повиши интереса на учениците към 
науката.  Това позволява още и участието на ученици, които не обичат да учат и 
четат, както и на такива, застрашени от отпадане от училище.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1 час 
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Необходими материали/условия:  мултимедия, компютър, подходяща 
стая/зала 

Ориентировъчен брой участници:  20-30 ученици за една прожекция; Зависи 
от вместимостта на залата/стаята.  

 

2.7. ДЕЙНОСТ 7 – ВИКТОРИНА С ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ  

Описание на дейността: Викторините ще съдържат интересни факти от 
областта на науката и криминалистиката. Дейността се извършва от по-големите 
ученици, които задават въпросите на по-малките. Дейността е полезна както за 
тези, които участват в подбора и подготовката на въпросите, така и за тези, които 
участват във викторината. Неусетно в процеса на игра те научават много 
интересни факти.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1 час 

Необходими материали/условия:  Хартия и материали за писане за учениците, 
които ще подготвят въпросите от викторината.  

Ориентировъчен брой участници:  10 ученици за подготовка на въпросите; 2 за 
провеждане на викторината и 20-30 участници.   

 

2.8. ДЕЙНОСТ 8 – УЪРКШОП ЗА УЧЕНИЦИ 

Описание на дейността: Дейностите могат да са подобни на тези от семинара за 
учители, но по-лесни за изпълнение, за да могат да се направят изцяло от 
учениците. Те се разделят на малки групи и всяка група прави различен 
уъркшоп на отделна маса. Тази дейност пряко ангажира учениците и повишава 
интереса им към науката и криминалистиката.Уъркшопът се ръководи 
съвместно от гостите и домакините, като се черпи вдъхновение от Наръчника с 
инструменти по криминалистика, създаден в рамките на проекта.  

Примерни дейности: писане с невидимо мастило, снемане на отпечатъци, тн. 

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 
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Необходими материали/условия:  според дейността (хартия; моливи; мляко; 
лимонов сок; четки, др.)  

Ориентировъчен брой участници: 4 маси с по 5 участници на всяка маса  

 

2.9. ДЕЙНОСТ 9 - ДИСКУСИЯ 

Описание на дейността: Дискусия, фокусирана върху начина, по който децата 
и младите възприемат криминологията и криминалистиката. Целта на тази 
дейност е да се използва интересът на учениците към популярни криминални 
книги и сериали, за да се се развенчаят митовете, свързани с криминалистиката 
и да се разграничи реалността от фантастиката.  

Примерни теми за дискусия: “Криминалистиката през очите на младежите”; 
“Моята любима екциклопедия”;   

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  маси и столове; подходяща стая/зала  

Ориентировъчен брой участници:  20-30 ученици 

 

2.10. ДЕЙНОСТ 10 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИСТИНСКИ ПРОФЕСИИ  

Описание на дейността: Представяне на 10 професии, свързани с науката. Тези 
презентации се правят от учениците. Препоръчително е по възможност да се 
поканят външни гости, представители на тези професии. Целта на тази дейност 
е да се покаже истинското „лице“ на някои професии, както и да се представят 
по-малко познати и популярни професии пред учениците. Дейността може да 
послужи и за основно и първоначално кариерно консултиране. Не на последно 
място учениците ще придобият представа колко са важни някои училищни 
предмети за една успешна бъдеща професионална реализация.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  2-3 часа 

Необходими материали/условия:  мултимедия, компютър, подходяща 
стая/зала 
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Ориентировъчен брой участници:  30-50 ученици, в зависимост от капацитета 
на стаята/залата  

 

2.11. ДЕЙНОСТ 11 – СЪБИРАНЕ НА ЛИСТА, ЦВЕТЧЕТА И ДР.  

Описание на дейността: За изпълнението на тази дейност учениците трябва да 
донесат предварително събрани листенца, цветчета, билки, и др. Те се използват 
за изработването на колаж, посветен на тема, избрана от учителите или 
учениците. Целта на тази дейност е стимулиране на креативността и работата в 
екип.  

Примерна тема: представяне на училището / планетата чрез цветя; 
пресъздаване на биологичен или химичен процес; т.н.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  2-4 часа 

Необходими материали/условия:  листа, венчелистчета, билки, цветя, лепило, 
хартия, цветни моливи 

Ориентировъчен брой участници:  приблизително 20 учацтници, в зависимост 
от броя колажи, които ще се създават   

 

2.12. ДЕЙНОСТ 12 – РОЛЕВИ ИГРИ 

Описание на дейността:  

1) Пресъздаване на съдебен процес по истински криминален случай. Учениците 
влизат в ролята на съдии, прокурори и адвокати, а играта се наблюдава от 
всички техни съученици. Целта на тази дейност е учениците да се ангажират в 
дейности, предъздаващи реалността, както и да се запознаят с различни 
професии, свързани с криминалистиката.  

2) Пресъздаване на обработка на местопрестъпление – събиране и анализ на 
доказателства, за да се даде възможност на учениците да създадат теории за 
престъплението и да идентифицират възможни заподозрени. Събраните улики 
чрез анализ на „местопрестъплението“ могат да се включат в уроците по 
различни учебни предмети – това дава възможност цялото училище да се 
включи в седмицата на криминалистиката и да се увеличи положителното 
въздействие от нея.   
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 Наука – анализ на проби (микроскопични изледвания, кръвен анализ, 
хроматография, спектроскопия) 

 Английски език – писане на доклади, ролеви игри за пресъздаване на 
престъпление   

 География – картография/ анализ на почвени проби 
 История – генеалогия, анализ на данни 
 Математика – статистически анализ (например свързан с ДНК или 

отпечатъци) 
 Изкуства – изработване на произведения на искуството, свързани с 

науката и криминалистиката; изложби 
 

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия: подходяща стая/зала; материали за писане; 
хартия; предварително подбрани от преподавателите криминални случаи  

Ориентировъчен брой участници:  10-15 участници в ролевата игра и 
неограничен брой зрители  

 

2.13. ДЕЙНОСТ 13 – ОБУЧИТЕЛНА ВИЗИТА   

Описание на дейността: Посещения на лаборатории, помещения на 
правоприлагащи органи, изследователски центрове и др. Тази дейност има за 
цел да покаже на учениците реалната среда, в която работят специалистите в 
сферата на криминалистиката и криминологията.   

Място на провеждане:  Градът, в който се намира училището – организатор и 
домакин на седмицата на криминалистиката 

Времетраене:  1-3 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: 10-20 ученици 

 

2.14. ДЕЙНОСТ 14 – ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ОБЛАСТТА НА 
НАУКАТА 

Описание на дейността: Посещение на детски научни центрове, музеи, 
ботанически градини, зоологически градини, галерии и др., в зависимост от 
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възможностите на училището-домакин за организиране на визитите и 
наличните места в близост. 

Място на провеждане:  Градът/Областта, където се намира училището – 
организатор и домакин на седмицата на криминалистиката 

Времетраене:  1-3 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: в зависимост от избраното място за 
посещение и специфичните изисквания  

 

2.15. ДЕЙНОСТ 15 – ИНФОРМАЦИОННИ ВИЗИТИ В УЧИЛИЩЕ  

Описание на дейността: За изпълнение на тази дейност е необходимо да се 
поканят външни гости – университетски преподаватели, научни работници или 
други професионалисти в сферата на науката и криминалистиката, които да 
разкажат за своите занимания. Тази дейност има за цел да запознае учениците с 
реалната концепция за науката и криминалистиката.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1 час 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: 30-50 ученици 

 

2.16. ДЕЙНОСТ 16 – СЕМИНАРИ ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ  

Описание на дейността: Организиране на семинари, на които учениците да 
обменят опит от седмиците на криминалистиката в техните държави. По време 
на сесиите се използват презентации, клипчета, филмчета, снимки и всякакви 
други подходящи материали за визуализация на дейностите. Целта на дейността 
е да се засили интеркултурното измерение на седмиците на криминалистиката, 
както и да се обменят добри практики. Добра идея е да се организира и изложба 
с тези материали.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 
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Необходими материали/условия:  мултимедия, компютър 

Ориентировъчен брой участници: 30-50 ученици 

 

2.17. ДЕЙНОСТ 17 – МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ  

Описание на дейността: Състезанието ще съчетае криминалистиката с 
изкуството. Дейността може да стартира преди провеждането на седмицата на 
криминалистиката, а победителите да се обяват по време на дейностите. 
Основната цел на състезанието е да се придаде нов облик на науката, чрез 
креативно пресъздаване на престъпление и обработка на доказателства.  

Примери за материали, участващи в състезанието: рисунки, театрални пиеси, 
снимки, видеоклипове и др.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  N/A 

Необходими материали/условия:  в зависимост от избраната тема на 
състезанието 

Ориентировъчен брой участници:  неограничен  

 

 

2.18. ДЕЙНОСТ 18 – ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ НА ЕСЕТА НА ТЕМА „МОЕТО БЪДЕЩЕ В 
ОБЛАСТТА НА НАУКАТА“  

Описание на дейността: Учениците трябва да напишат есе на тема „Моето 
бъдеще в областта на науката“. Най-добрите есета ще се подберат от учителите 
и учениците ще ги прочетат пред публика. Тази дейност може да се комбинира с 
някоя от другите – например дебати, дискусии и прожектиране на видеа.   

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1 час 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: в зависимост от броя ученици, които 
проявяват интерес  
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2.19. ДЕЙНОСТ 19 – УЪРКШОП „КРИМИНАЛНА ЛИТЕРАТУРА“  

Описание на дейността: За изпълнението на тази дейност трябва да се поканят 
автори на криминална литература, за да ръководят уъркшопа. Учениците 
трябва да създадат собствени криминални истории под ръководството и 
насърчаването на външните гости.  

По време на тази дейност може да се организира и състезание за най-добър 
кратък криминален разказ. Учителите и външните гости могат да влязат в 
ролята на съдии и да отличат победителите.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници: 40-50 ученици 

 

2.20. ДЕЙНОСТ 20 – ПОДГОТОВКА И ИЗНАСЯНЕ НА ДРАМАТИЧНА ПИЕСА   

Описание на дейността: В рамките на тази дейност учениците поставят пиеса, 
представяща мистериозно убийство или друго престъпление (с възможност за 
включване на публиката в действето, например чрез провеждане на разпити на 
заподозрени). Учениците могат да напишат сами пиесата, с помощта на 
учителите. Друга възможност е да се използват готови сценарии и да се 
адаптират според желанията на учениците. Крайният резултат е история или 
филм. Тази дейност ще стимулира креативността на учениците, както и 
уменията им за работа в екип.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  Участниците ще решат от какви материали 
и декори ще имат нужда  

Ориентировъчен брой участници: 10-20 участници и неограничен брой 
зрители 
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2.21. ДЕЙНОСТ 21 – „ДЕН НА КАРИЕРАТА – ЩАНДОВЕ И ДИСКУСИИ“  

Описание на дейността: Местни компании, работещи в сферата на науката или 
инженерството биха могли да изпратят свои представители в училището, за да 
разкажат на учениците за своята професия и нейните специфики. Дните на 
кариерата могат да са със свободен вход и да бъдат поканени външни хора, 
родители, както и бивши ученици. Целта на тази дейност е да се извърши 
първоначално професионално ориентиране и консултиране, свързано с кариера 
в областта на науката.  

Място на провеждане:  Училището – организатор и домакин на седмицата на 
криминалистиката 

Времетраене:  1-2 часа 

Необходими материали/условия:  N/A 

Ориентировъчен брой участници:  50-60 участници 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВЕН СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ 

УЧАСТНИЦИ  

Създаването на традиционните хартиени присъствени списъци би било много 
трудно за осъществяване в училищна среда, имайки предвид голямото 
текучество на участници, както и законовите ограничения за събиране на лични 
данни от непълнолетни лица. Вместо това може да се приложи по-ефективен и 
иновативен начин за създаването на списъци. В залите, където ще се провеждат 
дейностите от седмицата на криминалистиката могат да се поставят големи 
листове хартия, моливи и листове индиго. Учасниците могат да ги използват, за 
да оставят отпечатъци на листовете хартия, като напишат имената си до тях (по 
желание). По този начин ще се привлече интересът им и ще се упражнява една 
от дейностите, описана в ръководството.  

 

 



CSI_ence@School Колекция 
 

 16 
Grant Agreement 2014-1-PT01-KA200-001012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 


