Полезни връзки
Методически разработки за обучение за
защита при бедствия и аварии

1

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Тук ще ви представим анотирани списъци на онлайн връзки – сайтове, които могат
да ви бъдат полезни при провеждане на обучение за защита при бедствия и аварии. Подборът
и структурирането на тези полезни връзки е осъществен от г-жа Балака Дей (ПРООН Индия), в
изпълнение на мисията й като международен консултант по проект „Превенция на бедствия и
аварии чрез системата на средното образование в България”, реализиран в партньорство
между Министерство на извънредните ситуации, Министерство на образованието и науката и
Програмата на ООН за развитие.
Анотацията на всяка една от подбраните полезни връзки ще следва описания по-долу формат:
Адрес (активен линк към съответен материал – сайт, страница от него, конкретен материал)
(активен линк към сайта – начална страница)
Име: (името на съответен материал, към който е препратката, на съответен език)
(превод на български език на името)
Език: (посочване на какъв език/езици е сайтът)
Формат на материала: (посочване на интернет формат на материала)
Насочен към: (към каква публика е насочен)
Съдържа (рубрики): (какви рубрики съдържа материала – на съответен език и преведени на
български)
Тема: (каква основната тема на материала)
Бележки: (при нужда са посочени допълнителни бележки, свързани с наличие на
специализирана детска секция, снимков материал, понятиен речник и т.н.)
В Част І ще ви представим анотирани полезни връзки, които са групирани по теми.
В следващите части (Част ІІ, ІІІ и ІV) можете да видите анотациите на сайтове, структурирани
по етапи на обучение и теми.
Използвайте активното съдържание, за да видите анотацията, която ви интересува.
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ЧАСТ І
1. Въведение в проблематиката (Нужда от наръчник и необходимост от подготвеност)
Адрес: http://www.fema.gov/areyouready/why_prepare.shtm
http://www.fema.gov/index.shtm
Име (en):
Are you ready? Guide
Име (bg):
Наръчник “Готови ли сте?”
Език:
английски
Формат на материала: shtm / pdf
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Preface
(Въведение)
• Why prepare
(Защо трябва да бъдете подготвени?)
• Basic Preparedness
(Основна подготовка)
• Natural Hazards
(Естествени бедствия)
• Technological Hazards (Технологични бедствия)
• Terrorism
(Тероризъм)
• Recovering from disaster (Възстановяване от бедствия)
• Appendix A
(Приложение А)
• Appendix B
(Приложение Б)
• Appendix C
(Приложение В)
Тема:
практическа подготовка за оцеляване при бедствия
2. Въведение в бедствията, авариите и пожарите
2.1.) Какво представляват бедствията и по какво се различават те от авариите?
Адрес:

http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
http://www.unisdr.org/
Име (en):
International Strategy for Disaster Reduction - Terminology
Име (bg):
Международна стратегия за понижаване на бедствията - Терминология
Език:
английски
Формат на материала: htm
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): секцията е разработена под формата на терминологичен речник,
без възможност за навигация
Тема: основни понятия, свързани с намаляване на риска от бедствия
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Wikipedia the free encyclopedia / Disaster
Име (bg):
Уикипедия – свободната енциклопедия / Бедствие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
o Classification
(Класификация)
o Natural disasters
(Естествени бедствия)
o Man-made hazards
(Бедствия, причинени от човека)
o Disaster management
(Ефективно справяне с бедствията)
o Causes of hypothetical future disasters (Причини за хипотетични бъдещи бедствия)
o See also
(Вижте още...)
o References
(Референции)
o External Links (US, Other)
(Външни линкове / за САЩ / други)
Тема:
Бележки:

общообразователен профил на видовете бедствия
има препратка към снимков материал

Адрес:http://www.ema.gov.au/agd/EMA/rwpattach.nsf/viewasattachmentPersonal/AD91653CB70ECC
E0CA256D63001ABABD/$file/3877%20WEMA%20hazards.pdf
http://www.ema.gov.au/
Име (en):
Hazards, Disasters and Your community
Име (bg):
Авариите, бедствията и вашето общество
Език:
английски
Формат на материала: pdf (36 стр.)
Насочен към:
ученици / студенти / широка публика /
Съдържа (рубрики):
• FOREWORD
(Предговор)
• How Do We Cope with Hazards and Disasters? (Как се справяме с авариите и
бедствията?)
• Wildfire Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при опустошителен пожар)
• Flood Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при наводнение)
• Heatwave Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при топлинни вълни)
• Severe Storm Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при тежки бури)
• Drought Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при суша)
• Cyclone Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при циклон)
• Earthquake Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при земетресение)
• Tsunami Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при цунами)
• Landslide Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при свлачище)
• Volcano Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии изригване на
вулкан)
• Other Types of Hazards and Disasters (Други видове бедствия и аварии)
• Australian Emergency and Disaster Management Arrangements (История и
описание на дейностите на австралийската организация по управление
на бедствени и критични ситуации)
• ANNEX A Selected disasters in Australia 1945 to Dec 2000 (Прил. 1 - Списък с
селектирани бедствия в Австралия за периода 1945 – дек. 2000)
• ANNEX B Suggested activities for students (Прил. 2 – Предложения към
учениците относно дейности, които могат да бъдат предприети)
Тема: общообразователен профил на видовете бедствия + предложения за действие в
рискове ситуации
Бележки:
снимков материал
насоченост към ученици
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Адрес:

http://www.udel.edu/DRC/preliminary/pp304.pdf
http://www.udel.edu/
Име (en):
Emergencies, Disasters and Catastrophes Are Different Phenomena
Име (bg):
Критичните ситуации, бедствията и катастрофите са различни феномени
Език:
английски
Формат на материала: PDF (5 стр.)
Насочен към:
широка публика / изследователи /
работещи в сферата на разрешаването на проблеми, причинени от
бедствия
Съдържа (рубрики):
- Disasters and everyday emergencies (Бедствия и критични ситуации от всекидневен порядък)
- Disasters and catastrophes
(Бедствия и катастрофи)
- Implications
(Заключения)
Тема: разликата между бедствия, критични ситуации и аварии
Адрес:
http://www.google.co.in/search?hl=en&defl=en&q=define:Accidents&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
Име (en):
Definitions of accidents on the Web
Име (bg):
Дефиниции на термина “инцидент” в Интернет (през търсачка Google)
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
препратки към дефиниции на “инцидент”
Бележки:
дава твърде общ и не винаги уместен поглед към темата
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophe
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Definitions of “catastrophe”
Име (bg):
Дефиниции на термина “катастрофа”
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
дефиниции на “катастрофа”

Адрес:

http://understandingkatrina.ssrc.org/Quarantelli/
http://www.ssrc.org/
Име (en):
Catastrophes are Different from Disasters: Some Implications for Crisis
Planning and Managing Drawn from Katrina
Име (bg):
Катастрофите са различни от бедствията: няколко заключения за предварително
планиране и справяне с кризисни ситуации, направени на база урагана Катрина
Език:
английски
Формат на материала: html
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Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Disasters and catastrophes (Бедствия и катастрофи)
• How much different?
(Доколко са различни?)
• Where does terrorism fit? (Къде е мястото на тероризма?)
• References
(Референции)
Тема:
насоки за действие при кризисни ситуации
2.2.) Какво представляват трите компонента, които водят до бедствия, а именно –
опасност, уязвимост и риск?
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Risk
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Wikipedia the free encyclopedia - Risk
Име (bg):
Уикипедия – свободната енциклопедия - Риск
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
- Definitions of risk (Historical background; Risk vs. uncertainty)
Определения на понятието “риск” (произход; “риск” срещу “несигурност”)
- Insurance and health risk
(Застрахователен и здравен риск)
- Economic risk
(Икономически риск)
- Risk in psychology
(Понятието “риск” в психологията)
- Risk in auditing
(Риск в ревизирането)
- See also
(Вижте още)
- References (articles and papers; books; magazines; journals; societies ;)
Референции (статии и вестници; книги; списания; научни издания; дружества)
- External links
(Външни връзки)
Тема: преглед на категорията риск в различни контексти
Адрес:
http://www.eird.org/fulltext/riesgolandia/booklet-eng/Pagina9ing.pdf
(материалът е част от брошурата за деца “Да се научим да предотвратяваме бедствията)
http://www.eird.org/fulltext/riesgolandia/booklet-eng/Booklet-english.pdf
http://www.eird.org/index-eng.htm
Име (en):
What is Risk?
Име (bg):
Какво представлява рискът?
Език:
английски
Формат на материала: pdf (1 стр.)
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
- What is risk?
(Какво представлява рискът?)
- What is disaster prevention and mitigation?
(Какво означава предотвратяване и смекчаване на бедствия?)
Тема: предотвратяване и смекчаване на бедствията
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2.3.) Какво представляват различните видове природни бедствия и опасностите,
създадени от човека?
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Natural hazard
Име (bg):
Естествено бедствие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
- Geological (Avalanche; Earthquake; Lahar; Landslides and Mudflows; Sinkholes; Volcanic eruption)
Геоложки (Лавина, земетресение, свлачище; тресавище)
- Hydrological (Flood; Limnic eruption; Maelstrom; Seiche; Tsunami)
Хидроложки (Наводнение, въглеродно изригване; водовъртеж; “вътрешно море”, цунами)
- Climatic / Atmospheric (Blizzard; Drought; Hailstorm; Heat wave; Hurricane; Tropical cyclones and
Typhoon; Ice Age (Glacial Event), Ice storm; Tornado)
Климатични / Атмосферни (Снежна буря, суша, буря с градушка, гореща вълна, ураган,
тропически циклони и тайфуни, ледена епоха, ледена буря, торнадо
- Fire (Wildfire)
(Огън – Опустошителен огън)
- Biosphere (Epidemic, Famine) (Биосфера – епидемия, глад)
- Extra-terrestrial / Space (Impact event, Solar flare)
Извънземни, космически (Метеоритен дъжд, слънчеви изригвания)
Тема:
Бележки:

описание на видовете естествени бедствия
има снимков материал
има описание на видове бедствия по категория

Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Human-made_hazard
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Man-made hazards
Име (bg):
Бедствия, причинени от човека
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
- Sociological hazards (Crime; Arson; Civil disorder; terrorism; war)
Социологически бедствия (Престъпления; Палеж; Граждански неподчинения; тероризъм; война)
- Technological hazards (Industrial hazards; structure collapse; power outage; fire; hazardous materials;
radiation contamination; CBRNs; transportation; aviation; space disasters;)
Технологически бедствия (Промишлени бедствия; срив в системата; прекъсване в
електрозахранването; пожар; опасни вещества; радиационно замърсяване; ядрени оръжия;
отвличане на влак, самолет и т.н.; бедствия в космически експерименти)
- See also (Вижте още)
Тема:
Бележки:

описание на видовете бедствия, причинени от човека
има снимков материал
има описание на видове бедствия по категории
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Адрес:

http://www.unisdr.org/eng/media-room/mr-videos.htm
http://www.unisdr.org/
Име (en):
International strategy for disaster reduction / Videos
Име (bg):
Международна стратегия за понижаване на бедствията / видеоклипове
Език:
английски / френски / испански
Формат на материала: avi
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): 6 видеоклипа
Тема:
разкази за преживяни бедствия и начини на превенция
Бележки:
различен (невербален) похват към представянето на темата

2.4.) Как едно бедствие влияе на хората – социален, икономически, психологически
аспект?
Адрес:
http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/SMA95-3022/default.asp
http://mentalhealth.samhsa.gov/
Име (en):
Psychosocial Issues For Children And Families In Disasters:
A Guide For The Primary Care Physician
Име (bg):
Психологическо издание за деца и семейства, попаднали в бедствия:
наръчник за оказващите първа помощ
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
родители / семейства / деца
Съдържа (рубрики):
• Foreword
(Въведение)
• Acknowledgements
(Благодарности)
• Introduction
(Въведение)
• Characteristics of Disasters (Характеристики на бедствията)
• Impact of Disasters
(Въздействие от бедствията)
• Reactions of Children Adolescents to a Disaster
(Реакции на младежи по отношение на бедствия)
• Specific Problems and Recommendations
(Конкретни проблеми и препоръки)
• General Recommendations (Общи препоръки)
• Outside the Office: Issues for Community Involvement
(Извън “офиса”: проблеми, включващи обществена активност)
• References
(Референции)
• Appendix A: Potential Resources in a Disaster Environment
(Прил. 1 – потенциални ресурси в бедствена обстановка)
• Appendix B: Pediatric Emotional Distress Scale
(Прил. 2 – педиатрична скала на емоционални бедствия)
Тема:
влияние на бедствията
Бележки:
материалът е приоритетно насочен към деца, претърпели бедствие
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Адрес:

http://cals.arizona.edu/pubs/family/az1341/az1341c.pdf
http://cals.arizona.edu/
Име (en):
Understanding The Impact Of Disasters On The Lives Of Children And Youth
Име (bg):
Осъзнаване на влиянието от бедствия върху живота на децата и младежите
Език:
английски
Формат на материала: pdf (3 стр.)
Насочен към:
деца / ученици / родители / учители
Съдържа (рубрики):
• How do disasters affect young people?
(Какво влияние оказват бедствията върху младите хора?)
• When to get help?
(Кога трябва да се помисли за помощ?)
• Internet resources
(Интернет ресурси)
• References
(Референции)
Тема:
влиянието от бедствия върху живота на децата и младежите
Бележки:
специално насочен към деца и младежи
Адрес:

http://ag.arizona.edu/fcs/supporting_families/03youth.html
http://cals.arizona.edu/
Име (en):
Promoting The Health And Well-Being Of Families During Difficult Times
Име (bg):
Популяризиране на важността на здравето и благополучието
на семействата по време на трудни моменти
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Understanding the Impact of Disasters on the Lives of Children and Youth
(Да се осъзнае влиянието на бедствията върху живота на децата и
младежта)
o How Do Disasters Affect Young People?
(Как бедствията се отразяват на младите хора?)
o When to get help
(Кога следва да се потърси помощ?)
o Internet resources
(Интернет ресурси)
o References
(Референции)
Тема:
връзката между бедствията и живота на младите хора
Бележки:
насочен към деца / младежи
Адрес:

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/12774/lcmexg5i_VOLUME_IVd.pdf
http://www.eclac.org/
Име (en):
Handbook For Estimating The Socio-Economic And Environmental Effects Of
Disasters / The Impact Of Disasters On Women
Име (bg):
Наръчник за оценяване на социо-икономическите последствия и
влиянието върху околната среда вследствие на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: pdf (23 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Introduction
(Въведение)
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•

The overall impact of disasters on women
(Цялостен въздействие на бедствията върху жените)
• Sources of information
(Източници на информация)
• Appendix 14: a real case evaluation (Прил. 14: оценка на истински случай)
• Damage overview
(Анализ и заключение от бедствията)
• Maps
(Карти)
Тема: оценяване на социо-икономическите последици от бедствията
2.5.) Как бедствията се отразяват на училищата?
http://www.oznet.ksu.edu/library/famlf2/mf1146.pdf
Адрес:
http://www.oznet.ksu.edu
Име (en):
Children May Experience Long Term Effects of Disaster
Име (bg):
Децата могат да претърпят дълготрайни въздействия от бедствията
Език:
английски
Формат на материала: pdf (3 стр.)
Насочен към:
деца / родители / учители
Съдържа (рубрики): Тема:
въздействия и последствия от бедствия
Бележки:
има илюстрации
интегриран информативен подход за учители и родители относно правилно
отношение към деца, претърпели злополука
Адрес:

http://www.fema.gov/kids/p_kidhlp.htm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Kids Helping During Disaster
Име (bg):
Федерална Агенция за Действие в Кризисни ситуации /
Деца помагат по време на бедствие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): снимков материал
Тема:
снимков материал, представящ деца, които са се включили
в последващи бедствията дейности
Бележки:
информация, представена през снимков материал
информация, насочена към деца
2.6.) Как училищата могат да извършват оценка на типичните за съответната
област рискове?
Адрес:

http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/DisasterAssess.pdf
http://www.proventionconsortium.org/
Име (en):
Disaster Assessment / Disaster Management Training Programme
Име (bg):
Оценка на бедствията / Тренинг за управление на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: pdf (53 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
- UN reorganization and the DMTP (Преустройство на ООН и DMTP)
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- Introduction (Въведение)
- PART 1. An overview of disaster assessment
(Част 1. Преглед на начина за оценяване на бедствията)
- Assessment as an aid to decision-making (Оценката в помощ на процеса по вземане на решения)
- Collecting assessment data in disasters
(Събиране на база данни в сферата на оценки на бедствия)
- CASE STUDY (Проучване на конкретен случай)
- PART 2 Practical insights on conducting assessments
(Част 2. Практически съвети относно съставянето на оценка)
- General guidelines on factors contributing to success in disaster assessments
(Основни насоки относно фактори, допринасящи за успеха на оценяването на бедствия)
- Practical guidelines on assessment in sudden onset emergencies
(Практически насоки относно формиране на оценка във внезапно възникване на кризисни
ситуации)
- CASE STUDY (Проучване на конкретен случай)
- Practical guidelines on assessments in slow onset emergencies (Практически насоки относно
формирането на оценка в начални фази на кризисни ситуации, настъпващи постепенно)
- CASE STUDY (Проучване на конкретен случай)
- PART 3 The role of the UN in relation to assessments
(Част 3. Ролята на ООН по отношение на оценяването)
- UN agency representatives (Представители на агенцията към ООН)
- Key elements of the resident coordinator’s early disaster role (Ключови елементи от предишната
практика на местния координатор по отношение на бедствията )
- The role of the resident coordinator as relief activity develops (Ролята на местния координатор
по време на развитието на дейностите по подпомагане)
- Reporting assessment information (Съобщаване на информацията за оценяване)
- Formulating and screening requests for international assistance
(Формулиране и продаване на молби за международна помощ)
- PART 4 Preparedness planning for emergency assessment
(Част 4. Предподготвително планиране за оценяване при внезапен случай)
- Assessment systems (Системи за оценяване)
- Summary
(Заключение)
- Annex 1: Acronyms (Прил. 1 – Акроними)
- Annex 2: Resource list (Прил. 2 – Списък ресурси)
- Module Evaluation
(Оценяване на модула)
Тема:
оценяване на бедствията и управление
Бележки:
подробна и добре представена информация
има илюстрации
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3. Въведение в управлението на бедствията
3.1.) Какво представлява управлението на бедствията?
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster#Disaster_management
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Wikipedia the free encyclopedia / Disaster management
Име (bg):
Уикипедия свободната енциклопедия / Управление на бедствията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): Disaster management / управление на бедствия
Тема:
управление на бедствия
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_relief
http://en.wikipedia.org
Име (en):
Wikipedia the free encyclopedia / Emergency management
Име (bg):
Уикипедия свободната енциклопедия / Управление на кризисни ситуации
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Phases and professional activities (Mitigation / Preparedness / Response / Recovery)
Фази и професионални дейности ( Облекчаване / Подготвеност / Реакция / Възстановяване)
• Phases and personal activities (Mitigation / / Preparedness / Response / Recovery)
Фази и лични дейности ( Облекчаване / Подготвеност / Реакция / Възстановяване)
• As a profession (tools)
Като професия (средства)
• International organizations (International association of emergency managers / Red cross/
Red crescent / United nations)
Международни организации (Международна асоциация на управляващите извънредни
ситуации / Червен кръст / Червен полумесец / Обединени нации)
• National organizations (Australia, Canada, Germany, New Zealand, Russia, UK, USA)
Национални организации (Австралия, Канада, Германия, Русия, Англия, САЩ)
• Academic resources
(Академични ресурси)
• Footnotes
(Бележки под линия)
• See also
(Вижте още)
• External links
(Външни връзки)
Тема:
управление на кризисни ситуации
Адрес:

http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html
http://www.gdrc.org/
Име (en):
Тhe Disaster Management cycle
Име (bg):
Цикъл по управление на бедствията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
• Sustainable development
(Устойчиво развитие)
• Mitigation
(Смечкаване)
• Preparedness
(Предварителна готовност)
• Humanitarian action
(Хуманитарна дейност)
• Response
(Реакция)
• Recovery
(Възстановяване)
• References
(Референции)
Тема:
описание на дейностите, предприемани по време на и
непосредствено след състояло се бедствие

3.2.) Етапи на управлението на бедствията
Адрес: http://www.adrc.or.jp/publications/TDRM2005/TDRM_Good_Practices/PDF/Chapter2_2.2.pdf
Име (en):
Total Disaster Risk Management – Good Practices /
Chapter 2 - 2.2 Disaster Risk Management Cycle
Име (bg):
Цялостно управление на риска от бедствия – добри практики
Глава 2 – 2.2. Цикъл на управление на риска от бедствия
Език:
английски
Формат на материала: pdf
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
представяне на практики за ефективно управление на бедствията
Бележки:
информацията е представена предимно схематично, графично и
таблично
Адрес:

http://www.tuscoema.org/cycle.html
http://www.tuscoema.org/
Име (en):
Tuscaloosa County Emergency Management Cycle
Име (bg):
Цикъл за овладяване на кризисни ситуации (окръг Тъскалуса)
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Mitigation (Minimizing the effects of disaster)
Смекчаване (намаляване на лошите последствия от бедствието)
• Preparedness (Planning how to respond in case of disaster)
Предварителна готовност (Планиране на действия в случай на бедствие)
• Response (Efforts to Minimize the Hazards Created by an Emergency)
Реакция (Усилия за свеждане до минимум на авариите, създадени при кризисна ситуация)
• Recovery (Returning the community to normal)
Възстановяване (възвръщане към нормално функциониране на обществото)
Тема: стратегии за овладяване на кризисни ситуации
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Адрес:

http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html
http://www.gdrc.org/
Име (en):
Тhe Disaster Management cycle
Име (bg):
Цикъл по управление на бедствията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Sustainable development
(Устойчиво развитие)
• Mitigation
(Смечкаване)
• Preparedness
(Предварителна готовност)
• Humanitarian action
(Хуманитарна дейност)
• Response
(Реакция)
• Recovery
(Възстановяване)
• References
(Референции)
Тема:
описание на дейностите, предприемани по време на и
непосредствено след състояло се бедствие

Адрес: http://www.developmentgateway.com.au/jahia/webdav/site/adg/shared/DRMC_Torqaid.pdf
http://www.developmentgateway.com.au/
Име (en):
The Disaster Management Cycle
Име (bg):
Цикъл за управление на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: pdf (1 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
схематично представяне на цикъла по управление на бедствия

3.3.) Роля и отговорности на различните участници в управлението на бедствията, а
именно:
a) Граждански сдружения/ Неправителствени организации
Адрес:
http://www.etu.org.za/toolbox/docs/government/disaster.html
http://www.etu.org.za/
Име (en):
Disaster management
Име (bg):
Овладяване на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
The importance of disaster management plans
(Защо е важно да се планира управлението на бедствия?)
• The role of municipalities in disaster management
(Ролята на градските общини в управлението на бедствия)
• What does it mean when a place is declared a disaster area?
(Какво представлява една зона, обявена за бедствена? )
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• Identifying potential disaster hazards in your area
(Идентифициране на потенциални опасности от бедствие във вашия район)
• Preventing disasters in your households and communities: What to do
(Предотвратяване на бедствия във вашето жилище и общност: какви са стъпките?)
• How can we prevent fire disasters? (Как можем да предотвратим пожар?)
Тема:
овладяване на бедствия
b) Общественост
Адрес:
http://www.unisdr.org/asiapacific/ap-publications/docs/adpc-dm-southeastasia.pdf
http://www.unisdr.org/
Име (en):
Disaster management in Southeast Asia – an overview
Име (bg):
Овладяване на бедствията в Югоизточна Азия - преглед
Език:
английски
Формат на материала: pdf (44 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Introduction (Въведение)
o Southeast Asia at a glance (Югоизточна Азия – първи впечатления)
o Disaster management in Southeast Asia: where are we?
(Управление на бедствията в югоизточна Азия: къде сме ние?)
o Towards safer communities (Призив за по-сигурни общества)
o Country profiles (Профил на страните)
Тема:
овладяване на бедствията в Азия
Адрес:

http://www.crid.or.cr/crid/CD_EIRD_Informa/ing/No6_2002/art11.htm
http://www.crid.or.cr
Име (en):
The Role of Community Disaster Preparedness in National Development
Име (bg):
Ролята на предварителната готовност за бедствия у обществото
- във връзка с националното развитие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / общественост
Съдържа (рубрики):
• Community Based Disaster Preparedness in the context of National Development
(Обществото и пред-подготовка за бедствия в контекста на националното развитие)
Тема:
ролята на обществеността в процеса по управляването на бедствия
Адрес:
Име (en):

http://siteresources.worldbank.org/INTDISMGMT/Resources/UNDP-philippines.pdf
Community Based Disaster Management In The Philippines:
Making A Diference In People’s Lives
Име (bg):
Управление на бедствия с обществено участие (Филипините):
Да променим на живота на хората
Език:
английски
Формат на материала: PDF (9 стр.)
Насочен към:
широка публика / общественост
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Съдържа (рубрики):
• Abstract
(Резюме)
• Introduction
(Въведение)
• Elements and features of community based disaster management
(Характеристики на управлението на бедствия с обществено участие)
• Process To Transform At-risk communities to Disaster Resilient Communities
(Процесът по превръщане на застрашени общности в общности, устойчиви на бедствия)
• Benefits of Community Participation in Disaster Preparedness and Mitigation
(Ползи от участието на общностите в програмите по предварителна подготовка и
смекчаване на резултатите от бедствия)
• Conclusion
(Заключение)
• References
(Референции)
Тема: ролята на обществеността в процеса по управляването на бедствия

c) Родители и преподаватели
Адрес:
http://www.fema.gov/kids/tch_after.htm
http://www.fema.gov
Име (en):
After a disaster
Име (bg):
След бедствието
Език:
английски
Формат на материала: htm
Насочен към:
учители / деца
Съдържа (рубрики):
• How to Help Children Victims?
(Как да помогнем на деца, станали жертва на бедствия?)
• A Children’s Mental Health Checklist
(Списък за проверка на умственото и психологическо състояние на децата)
• Disaster Behavior Quiz (Въпросник за деца, претърпели бедствие)
• How to Help Children After a Disaster: A Guidebook for Teachers
(Как да помогнем на деца, претърпели бедствие: наръчник за учители)
• School Intervention Following a Critical Incident
(Намеса в едно училище, претърпяло критичен индицент)
(рубриките са описани по-долу като отделни връзки)
Тема:
Бележки:

техники, съвети, препоръки как учителите да се отнасят към деца,
преживели бедствие
специализирано за деца, учители и родители

Адрес:
http://www.fema.gov/kids/tch_help.htm
Име (en):
How To Help Children After A Disaster: A Guidebook For Teachers
Име (bg):
Как да помогнем на деца преживели бедствие: наръчник за учители
Език:
английски
Формат на материала: pdf
Насочен към:
учители / родители / деца
Съдържа (рубрики):
• Earthquake preparedness
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(Как да подготвим децата за евентуално земетресение)
• Introduction (Въведение)
• Where do we begin? Disasters: their effects
(Откъде да започнем? Бедствията и техните последствия)
• Examples (Примери)
• What is defusing?
(Какво представлява процеса по “премахване на спусъка”?)
• Examples (Примери)
• Methods (Методи)
• Suggested questions to ask/ themes to present
(Въпроси, които могат да бъдат зададени / Теми, които могат да бъдат представени)
• The talking method: activities
(Метод чрез говорене: дейности)
• The drawing method: activities
(Метод чрез рисуване: дейности)
• How shall I recognize a child with a problem and what shall I do to help?
(Как да разпозная едно дете, което има проблем и какво мога да направя, за да помогна?)
• Further help (Квалифицирана помощ)
Тема: Обучение на деца, преживели бедствие
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

http://www.fema.gov/kids/tch_quiz.htm
Disaster Behaviour Quiz
Анкета: Кое е правилното поведение по време на бедствие?
английски
htm
учители / деца
съдържа въпроси към учениците и посочен верен отговор
действия на децата по време бедствие

Адрес:
Име (en):
Име (bg):

http://www.fema.gov/kids/tch_mntl.htm
A Children’s Mental Health Checklist
Списък за проверка на умственото и психологическо състояние на
децата
Език:
английски
Формат на материала: htm
Насочен към:
учители / деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
проверка умственото и психологическо състояние на децата
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

http://www.fema.gov/kids/tch_cope.htm
School Intervention Following a Critical Incident
Дейности в училище, претърпяло критичен инцидент
английски
htm
родители / учители / деца
няма
предприемане на училищни занимания, които да помогнат на деца,
претърпели бедствие
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4. Управление на бедствията в училищата
4.1.) Изготвяне на Училищния план за действия при бедствия и съответни стъпки
Стъпки, които трябва да бъдат спазвани при изготвянето на Училищния авариен план и
доброволци от училищата
Адрес: http://data.undp.org.in/dmweb/plans/School%20Disaster%20Management%20Planning.pdf
Име (en):
School Disaster Management Plan
Име (bg):
Училищен план за действия при бедствие
Език:
английски
Формат на материала: pdf (33 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
• Introduction
(Въведение)
• Aim and objective
(Цели)
• Need for the plan
(Необходимост от плана)
• Planning principles
(Принципи на планиране)
• Preparing the school disaster management plan
(Подготовка за училищния план за действия при бедствие)
• Steps in school disaster management planning
(Етапи в планирането на училищния план за действия при бедствие)
• Sensitization meeting for awareness among teachers/ School management
(Среща за изостряне чувствителността и осъзнаването - от страна на учителите - на
необходимостта от подобни действия / училищен мениджмънт)
• Formation of the school disaster management committee
(Сформиране на училищния комитет по управление на бедствията)
• Hazard identification and safety assessment
(Идентифициране на бедствията и оценка на сигурността)
• Preparation of the school disaster management plan document
(Подготовка на материали за училищния план за действия при бедствие)
• Formation & training of the disaster management teams
(Сформиране и подготовка на екипите по управление на бедствията)
• Dissemination of the plan to everybody in the school
(Разпространение на плана до всички в училището)
• Conduct regular mock drills
(Организиране на редовни профилактични подготовки)
• Evaluation and updating of the plan to improve effectiveness
(Оценка и актуализиране на плана с цел подобряване на ефективността)
• Earthquake considerations for students with special needs
(Преценка на необходимото за ученици със специални нужди по време на земетресение)
Тема: изготвяне и приложение на училищен план за действия при бедствие
Изготвяне на план за критични ситуации
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:

http://www.72hours.org/
Are You Prepared?
Подготвени ли сте?
английски / испански / китайски
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Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
o
o
o
o
o
Тема:

html
деца / родители / хора с увреждания / широка публика
How to prepare
(Как да се подготвим)
Make a plan
(Съставете план)
Build a kit
(Направете си комплект с инструменти)
What to do if …
(Как да постъпим при ...)
Get involved
(Ангажирайте се)
наръчник за подготовка и готовност при възникване на бедствия

Изготвяне на План за евакуация
Адрес:
http://www.fema.gov/plan/prepare/plan.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Plan For Emergencies
Име (bg):
План за действие при спешни случаи
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Escape routes
(Изходи в случай на бедствие)
• Evacuation plans
(План за евакуация)
• Family communications (Общуване в семейството)
• Utility shut-off and safety (Спиране на електричеството и мерки за сигурност)
• Insurance and vital records (Застраховки и лични документи)
• Special needs
(Специални нужди)
• Care for pets: Information for pet owners
(Грижа за домашни любимци: информация за хора с домашни любимци)
• Care for livestock: Information for livestock owners
(Грижа за селскостопански животни: информация за хора, отглеждащи добитък)
• Safety skills
(Умения за осигуряване на сигурност)
Тема: практическа информация и съвети за изготвяне на план за действие при бедствие

Подготвяне на индивидуален комплект принадлежности за спешна помощ
Адрес: http://www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_91_,00.html
http://www.redcross.org/
Име (en): Prepare at home: prepare for disasters before they strike, build a disasters supplies
kit
Име (bg): Подготовка в къщи: пригответе се за бедствията, преди да са се случили,
направете си комплект с принадлежности за спешна помощ
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Build a disaster supplies kit
(Пригответе си комплект с принадлежности за спешна помощ)

22

Тема:

•
•

Evacuation plan
(План за евакуация)
Emergency Contact card
(Карта с най-важните телефонни номера)
подготвяне на комплект за принадлежности за спешна помощ

Оповестяване на Плана за управление на бедствията
Адрес:
http://www.ready.gov/kids/_downloads/communicate.pdf
http://www.ready.gov/
Име (en):
Communicate
Име (bg):
Общувайте
Език:
английски
Формат на материала: pdf (1 стр.)
Насочен към:
деца / родители
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
насоки за действие в случай на бедствие (за деца)
Адрес: http://www.ready.gov/america/_downloads/emergency_preparedness/are_you_ready.pdf
http://www.ready.gov/
Име (en):
Are You Ready? An In-Depth Guide To Citizen Preparedness
Име (bg):
Готови ли сте? Подробен наръчник за подготовка на гражданите
Език:
английски
Формат на материала: PDF (204 стр.)
Насочен към:
широка публика / общественост
Съдържа (рубрики):
• Preface
(Въведение)
• Why prepare
(Защо трябва да бъдем подготвени?)
• Basic Preparedness
(Основни форми на подготовка)
• Getting Informed
(Информацията като първа стъпка)
• Emergency Planning and Checklists
(Планиране на кризисни ситуации и съставяне на списък с необходими дейности)
• Assemble a Disaster Supplies Kit
(Подготвяне на комплект принадлежности за първа помощ)
• Shelter
(Убежище)
• Hazard-Specific Preparedness
(Подготовка за конкретни действия при бедствие)
• Practicing and Maintaining Your Plan (Практикуване и поддръжка на плана)
• Natural Hazards (Естествени бедствия)
• Floods
(Наводнения)
• Tornadoes
(Торнадо)
• Hurricanes
(Урагани)
• Thunderstorms and Lightning (Гръмотевични и светкавични бури)
• Winter Storms and Extreme Cold (Зимна буря и студ)
• Extreme Heat
(Жега)
• Earthquakes
(Земетресения)
• Volcanoes
(Вулкани)
• Landslides and Debris Flow (Mudslide) (Различни видове свлачища)
• Tsunamis
(Цунами)
• Fires
(Пожари)
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• Wildfires
(Опустошителен огън)
• Technological Hazards
(Технологични бедствия)
• Hazardous Materials Incidents (Инциденти, причинени от опасни вещества)
• Household Chemical Emergencies
(Кризисни ситуации, причинени от домакински отровни химикали )
• Nuclear Power Plants
(Ядрени електроцентрали)
• Terrorism
(Тероризъм)
• General Information about Terrorism (Обща информация за тероризма)
• Explosions
(Експлозии)
• Biological Threats
(Биологични заплахи)
(Химически заплахи)
• Chemical Threats
• Nuclear Blast
(Ядрен взрив)
• Radiological Dispersion Device (RDD)
(Средство за радиоактивно разпръскване)
• Appendix A: Water Conservation Tips
(Прил. 1: Съвети за съхранение на водни запаси)
• Appendix B: Disaster Supplies Checklist
(Прил. 2: Списък с припаси при бедствие)
• Appendix C: Family Communications Plan
(Прил. 3: План за комуникация вътре в семейството)
Тема: план за управление, подготовка и действия при бедствия
Бележки:
- разполага със снимков материал
- включени са таблици, схеми и др. обяснителни техники
- добро, синтезирано и подробно представяне на информация
Адрес:

http://www.aacps.org/aacps/boe/safety/crisis_plan.asp
http://www.aacps.org/
Име (en):
School crisis and emergency management plan
Име (bg):
План за спешни действия при кризисни ситуации в училище
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
• Purpose of the plan
(Цел на плана)
• Crisis Intervention and Emergency planning
(Планиране на действия при кризисни и спешни случаи)
• What does the plan address? (Към кого е насочен този план?)
• Mitigation / Prevention
(Смекчаване и/или предотвратяване)
• Preparedness
(Предварителна подготовка)
• Response
(Реакция)
• Recovery
(Възстановяване)
• Emergency incident command system
(Система за контрол на непредвидени инциденти)
• School emergency response team
(Училищен екип за реакция при спешни случаи)
• Staff response for special needs person
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(Персонал, отговорен за учениците със специални нужди)
Тема: План за спешни действия в случай на бедствие
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/index.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
Plan Ahead
Име (bg):
Планирай предварително
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Prepare for Hazards
(Подгответе се за бедствия)
• Protect your family and property (Защитете семейството и собствеността си)
• Planning in your state and community
(Планиране на действията в общността и обществото)
• Related links
(Подобни връзки)
Тема: предварителна подготовка за евентуални бедствия
Адрес:

http://www.disastercenter.com/guide/family.htm
http://www.disastercenter.com
Име (en):
Family Disaster Plan
Име (bg):
Семеен план за действие при бедствия
Език:
английски
Формат на материала: PDF / html
Насочен към:
деца / родители
Съдържа (рубрики):
• Why talk about a family disaster plan?
(Защо е необходимо да говорим за създаване на семеен план за бедствия?)
• Awareness information (Важна информация)
• Four steps to safety
(Четирите стъпки към безопасност)
• What to tell children
(Какво да кажете на децата си?)
• Remember your pets (Не забравяйте да се погрижите за домашните любимци)
• Media and Community education ideas
(Идеи, свързани с медийно и обществено образование)
• Evacuation
(Евакуация)
• After a disaster
(След бедствието)
• For people with disabilities (За хората в неравностойно положение)
Тема: План за действие при бедствие
4.2.) Безопасност на училищните сгради и съоръжения
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:

http://earthquake.usgs.gov/learning/eqmonitoring/eq-mon-4.php
http://earthquake.usgs.gov/l
Earthquake Monitoring
Мониторинг на земетресения
английски
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Формат на материала: php
Насочен към:
деца / ученици / родители / учители
Съдържа (рубрики):
• Аbout Earthquakes
(За земетресенията)
• Earthquake facts
(Факти за земетресенията)
• Earthquakes for kids
(Земетресения, представени за деца)
• Earthquake topics
(Теми около земетресенията)
• FAQs
(Често задавани въпроси)
• For students
(За ученици)
• For teachers
(За учители)
(Фото колекция)
• Photo collection
• Preparedness and Response (Предварителна готовност и реакция)
• Products and Publications
(Продукти и публикации)
• Today in Earthquake history
(Днешният ден в историята на земетресенията)
• Visual Glossary
(Визуален речник)
Тема:
земетресения
Бележки:
има специализирана секция за деца с интересни факти, игри, снимки
има илюстрации / снимков материал
има “визуален” речник
Адрес:

http://www.cusec.org/Safety/mitigation/structural.htm
http://www.cusec.org/
Име (en):
Structural Mitigation
Име (bg):
Структурно смекчаване на последствията от бедствия
Език:
английски
Формат на материала: htm
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
архитектурни сгради, устойчиви на земетресение

26

ЧАСТ ІІ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
1. Наводнение
1.1. Какво представляват наводненията?
Адрес:
http://www.fema.gov/kids/floods.htm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Floods
Име (bg):
Наводнения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
•
The River Rises (Реката се надига)
•
The Disaster Twins Flood Story (История за двамата близнаци и наводнението)
•
NOAA Weather Radio (NOAA радио с прогнози за времето)
•
Disaster Supply Kit (индивидуален комплект за готовност при бедствие)
•
Pets and Disasters (Домашни любимци и бедствия)
•
How to protect your home from disasters (Как да предпазите дома си от бедствия)
•
Photos (Снимки)
Тема: представяне на проблематика (адаптирана за деца), свързана с наводнения
Бележки:
- страницата е илюстрирана
- информацията е представена по увлекателен начин
- предназначена специално за деца
1.2. Последствия от наводненията
Адрес:
http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/eff.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
Effects Of Floods
Име (bg):
Последствия от наводненията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• What are floods?
(Какво представляват наводненията?)
• Types of floods
(Видове наводнения)
• Factors that cause flood
(Фактори, причиняващи наводнения)
• The effects of flood
(Последствията от наводненията)
• Preventions taken before flood
(Вземане на предпазни мерки преди
наводнението)
• Preventions taken during flood
(Вземане на предпазни мерки по време на
наводнението)
• Preventions taken after flood
(Вземане на предпазни мерки след
наводнението)
• Case studies
(Примерни случаи)
Тема: наводнения
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1.3. Реакции при наводнения
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_during.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
During A Flood
Име (bg):
По време на наводнение
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Disaster Information
(Информация за бедствията)
• Types of disasters
(Видове бедствия)
• Flood
(Наводнение)
• Flood Maps
(Карти на наводнения)
• Flood Terms
(Термини, свързани с наводнения)
• Before a flood
(Преди наводнението)
• During a flood
(По време на наводнението)
• After a flood
(След наводнението)
Тема:
напътствия за дейности по време на наводнение
1.4. След наводнения
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
After A Flood
Име (bg):
След наводнение
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): същите като в предишния описан
Тема:
напътствия за дейности след наводнение
1.5. Идеи за дейности, които преподавателите могат да организират за децата
Адрес:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/flood/gifts.html
http://www.pbs.org
Име (en):
Hot Science: The River’s Gift
Име (bg):
Гореща наука: подарък от реката
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
наводнения
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:

http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/2307_flood.html
http://www.pbs.org
Flood! Classroom activity
Наводнение! Дейности по време на час
английски
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Формат на материала: html
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
•
Objective
(Цел)
•
Materials for each team (Материали за всеки отбор)
•
Procedure
(Начин на протичане)
•
Activity answer
(Резултат от дейността)
Тема:
дейности по време на час

1.6. Други препоръчвани Интернет сайтове
Адрес:
http://www.fema.gov/pdf/library/color.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Disaster Preparedness Coloring Book
Име (bg):
Книжка за оцветяване “Предварителна готовност за бедствия”
Език:
английски
Формат на материала: PDF (26 стр.)
Насочен към:
деца / родители / учители
Съдържа (рубрики):
• Natural disasters
(Естествени бедствия)
• Emergencies
(Спешни случаи)
• Emergency phone lines (Телефонни номера за спешни ситуации)
• Fire
(Пожар)
• Thunderstorms
(Гръмотевична буря)
• Tornados
(Торнадо)
• Hurricanes
(Ураган)
• Floods
(Наводнение)
• Winter storms
(Зимна буря)
• Earthquakes
(Земетресение)
• Disaster supplies kit
(Комплект за готовност при бедствия)
• Family disaster plan
(Семеен план за действия в случаи на бедствия)
Тема:
информация за различните видове бедствия
Бележки:
съчетава увлекателно занимание с полезни факти
предназначено за деца

2. Пожар
2.1. Какво представляват пожарите?
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
http://www.usfa.dhs.gov
Име (en):
We Are Going To Teach You About Fire Safety
Име (bg):
Ще те научим как да се предпазиш от/при пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
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Съдържа (рубрики):
• Learn about (Home fire safety / Smoke alarms / Escaping from fire) /
(Научете за : (Безопасност от пожар у дома / Аларми / Как да избягаш от огъня)
• Fun and games (Забавление и игри)
Тема:
как да се предпазиш от пожар
Бележки: специализиран за деца
- има секция с игри и забавление
- полезна информация
- илюстриран
2.2. Как да реагираме в случай на пожар?
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
(виж горната анотация)
Адрес:

http://www.pamf.org/preteen/growingup/safety/fire.html
http://www.pamf.org/
Име (en):
Fire Safety
Име (bg):
Как да се предпазим от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
• You should know (Полезно е да знаете)
• What to do if there’s a fire (Какво да правите в случай на пожар)
• If you are trapped and escape is not possible
(Ако попаднете в капан, от който не може да се измъкнете)
• If your clothes catch on fire (Ако дрехите ви се запалят)
• How to prevent fires (Как да се предотврати пожар)
• Sources (Източници)
Тема: Как да се предпазим от пожар
Адрес:

http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/hazards.pdf
http://www.washington.edu/
Име (en):
What to do in case of…
Име (bg):
Какво да правим в случай на...
Език:
английски
Формат на материала: PDF (14 стр.)
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
• Earthquake (Before, During, After) (Земетресение – преди, по време на и след)
• Additional information
(Допълнителна информация)
• During / After an Emergency
(По време на/ след авариен случай)
• Winter Storm (Before, During)
(Зимна буря – преди / по време на)
• Additional information
(Допълнителна информация)
• During / After an Emergency
(По време на/ след авариен случай)
• Severe storms (Before, during, after)
(Бури в тежки условия – преди, по време на, след)
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• Additional information
(Допълнителна информация)
• During / After an Emergency
(По време на/ след авариен случай)
• Fire (Before, during, after)
(Пожар – преди, по време на, след)
• Additional information
(Допълнителна информация)
• During / After an Emergency
(По време на/ след авариен случай)
• Hazardous material incident
(Инцидент, свързан с опасни вещества)
• Terrorism
(Тероризъм)
• Extreme heat
(Жега)
Тема: Как да се предпазим от различни бедствия
2.3. Игри
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
(виж анотацията в т. 2.2.)
Адрес:

http://www.dos.state.ny.us/kidsroom/firesafe/firesafe.html
http://www.dos.state.ny.us
Име (en):
Fire Safety
Име (bg):
Как да се предпазим от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма / съдържа игри
Тема: образователни игри на тема Как да се спасим от пожар

3. Снежна буря
3.1. Какво представляват снежните бури?
Адрес:

http://www.fema.gov/kids/twins/
http://www.fema.gov
Име (en):
Julia and Robbie: The Disaster Twins
Име (bg):
Джулия и Роби: близнаците, които попадат в бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
история за близнаци, попаднали в бедствие

3.2. Последствия от снежната буря
Адрес:
http://www.reesecustom.com/play/April07storm.htm
http://www.reesecustom.com/
Име (en):
April 2007 Snow Storm (Excerpt from John Dee's Snow Central Journal)
Име (bg):
Снежната буря от април 2007 (откъс от дневника на Джон Дий)
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Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

английски
html
широка публика
няма
последствия от снежна буря

Адрес:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/2711291.stm
http://news.bbc.co.uk/
Име (en):
UK Snow Storms: Your Experiences
Име (bg):
Вашите преживявания от снежни бури в Англия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
снежни бури
Адрес:

http://www.disastercenter.com/guide/winter.html
http://www.disastercenter.com/
Име (en):
Why Talk About Winter Storms?
Име (bg):
Защо има нужда да говорим за снежните бури?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
What are winter storms and what causes them?
(Какво представляват снежните бури и от какво са причинени?)
•
Awareness information (Важна информация)
•
Plan for a winter storm (План за действие в случай на снежна буря)
•
What to tell children
(Какво да кажем на децата)
•
How to protect your property
(Как да защитим собствеността си)
•
Media and community ideas
(Идеи на медийно и обществено ниво)
•
What to do before a winter storm
(Какво трябва да се направи преди снежна буря)
•
What to do during a winter storm
(Какво трябва да се направи по време на снежна буря)
•
What to do during a blizzard (Кaкво да се прави по време на виелица)
•
If you must go outside protect yourself from winter storm hazards
(Ако се налага да излезете навън, пазете се от опасностите, които крие снежната буря)
•
Winter driving (Шофиране през зимата)
•
If you do get stuck (Ако попаднете в задръстване и не може да се измъкнете)
•
What to do after a winter storm (Какво трябва да направите след снежна буря)
Тема: как да се предпазим от снежна буря
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Адрес:
http://images.google.co.in/images?hl=en&q=impact%20of%20snow%20storm&ie=UTF8&oe=UTF8&um=1&sa=N&tab=wi
Име (en):
Impact Of Snow Storm
Име (bg):
Влиянието от снежната буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / съдържа снимков материал
Тема:
влиянието от снежна буря
(резултати от търсене в изображения на GOOGLE)

3.3. Как да реагираме при снежна буря и снежни навявания?
Адрес:

http://www.fema.gov/kids/dec.htm
http://www.fema.gov
Име (en):
Winter Makes Driving More Difficult
Име (bg):
Зимата затруднява шофирането
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
как да реагираме при снежна буря
Адрес:

http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/winter.html
http://www.washington.edu
Име (en):
What To Do In Case Of…Winter Storm
Име (bg):
Как да реагираме в случай на снежна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
ученици / учители / широка публика
Съдържа (рубрики):
• Before
(Преди)
• During
(По време на)
• Additional information (Допълнителна информация)
• Keeping updated
(Бъдете в течение)
Тема: Как да реагираме в случай на снежна буря
Бележки: има разработена секция за ученици
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Snowdrift
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Snowdrift
Име (bg):
Снежна преспа
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
Тема:

няма
описание на снежна преспа

Адрес:

http://www.pamf.org/preteen/growingup/safety/weather.html#Snow%20Storms
http://www.pamf.org/
Име (en):
Weather Safety
Име (bg):
Да бъдеш в безопасност при различни климатични условия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
• Thunder and lightning (Светкавици и гръмотевици)
• Floods
(Наводнения)
• Hurricanes
(Урагани)
• Snowstorms
(Снежни бури)
• Tornadoes
(Торнадо)
Тема:
мерки за безопасност в различни климатични условия
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/winter/wi_before.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
Before Winter Storms And Extreme Cold
Име (bg):
Преди зимните бури и студа
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Add the following supplies to your disaster supplies kit
(Добавете следните предмети към индивидуалния комплект за готовност)
• Prepare your home and family
(Подгответе дома и семейството си)
• Prepare your car
(Подгответе колата си)
• Dress for the Weather
(Облечете се подходящо за условията)
Тема: предпазни мерки в случай на снежна буря
Адрес:

http://www.redcross.org/services/disaster/keepsafe/winter.html#before
http://www.redcross.org/
Име (en):
Winter Storm
Име (bg):
Снежна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Why Talk About Winter Storms? (Защо трябва да се говори за снежните бури?)
• What Are Winter Storms, and What Causes Them?
(Какво представляват снежните бури и от какво са причинени?)
• Awareness Information
(Важна информация)
• Plan for a Winter Storm
(План за действие в случай на снежна буря)
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• What to Tell Children
(Какво да кажем на децата)
• How to Protect Your Property (Как да защитим собствеността си)
• Media and Community Education Ideas (Идеи на медийно и обществено ниво)
• What to Do Before a Winter Storm
(Какво трябва да се направи преди снежна буря)
• What to Do During a Blizzard (Какво да се прави по време на виелица)
• Winter Driving
(Шофиране през зимата)
• What to Do After a Winter Storm (Какво трябва да направите след снежна буря)
Тема: предпазни мерки в случай на снежна буря
3.4. Игри:
Адрес:

http://www.fema.gov/kids/games/snowman/
http://www.fema.gov
Име (en):
The Snowman Game
Име (bg):
Игра Снежен човек
Език:
английски
Формат на материала: drop and drag game
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
образователна игра
Адрес:
http://flashgamesite.com/play773game.html
Име (en):
Snow Storm Plow Truck
Име (bg):
Игра “Камион за ринене на сняг”
Език:
английски
Формат на материала: html / flash
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма / игра
Тема:
образователна игра

4. Земетресение
4.1. Какво представлява земетресението?
Адрес:
http://www.fema.gov/kids/
http://www.fema.gov/
Име (en):
Federal Emergency Management Agency (FEMA) – For Kids
Име (bg):
Агенция за федерално управление на кризисни ситуации – За деца
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
o Ready kids (Деца в готовност)
o Becoming a disaster action kid (Как да се справяш с бедствията в
движение)
o The disaster area
(Бедствена територия)
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o Get ready, get set
(Бъди готов)
o About FEMA
(За ФЕМА)
o Games and quizzes
(Игри и тестове)
o Disaster connection: kids to kids (“Опасна” връзка: от деца за деца)
o Order FEMA stuff
(Поръчайте си предмети от ФЕМА)
o What is happening now? (Какво се случва сега?)
o Library (Библиотека)
o For the little ones (За най-малките)
Тема:
да подготви децата в случай на бедствие
Бележки: целият сайт е разработен специално за деца
- има секция с игри и задачи
- има секция с карти, връзки към сходни сайтове, литература, важни новини, снимки и
пр.
Адрес
http://kids.yahoo.com/directory/Science-and-Nature/The-Earth/Geology/Plate-Tectonics/Earthquakes
http://kids.yahoo.com/
Име (en):
Earthquakes
Име (bg):
Земетресение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца / учители
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
резултати от търсене по ключова дума «земетресение»

4.2. Подготовка за земетресение
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/kids/
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquakes For Kids
Име (bg):
Земетресения, представени за деца
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
•
Latest quakes
(Последни трусове)
•
Science fair project ideas
(Идеи за проекта “Панаир на науката”)
•
Puzzles and games
(Пъзели и игри)
•
Did you feel it?
(Усети ли го?)
•
Today in earthquake history
(Днешният ден в историята нa земетресенията)
Earthquake pictures
(Снимки на земетресения)
•
•
The science of earthquakes
(Науката за земетресенията)
•
Learning links and earthquake activities
(Връзки за повече информация и дейности, свързани със земетресения)
•
Cool earthquake facts
(Интересни факти)
•
Become an earthquake scientist
(Стани учен! Изследвай земетресенията!)
•
Ask a geologist
(Попитай геолога)
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•
Earthquake ABC
(Азбука на земетресенията)
Тема: общообразователна информация за земетресения
Бележки: добра визуалиция и добре структурирана информация
- специализиран за деца
- има секция с игри и забавления
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-531.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
The Adventures of Terry the Turtle and Gracie the Wonder Dog
Име (bg):
Приключенията на костенурката Тери и кучето-чудо Грейси
Език:
английски
Формат на материала: pdf (38 стр.)
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
как децата да бъдат подготовени за земетресение
Бележки: има илюстрации
историята е представена като приказка, за да е по-лесно достъпна
Адрес:

http://www.htia.org/bousai/english.html
http://www.htia.org/
Име (en):
Preparing For An Earthquake
Име (bg):
Подготовка за земетресение
Език:
японски/ английски / португалски / испански / китайски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
o The Tokai earthquake and the warning declaration
(Земетресението в Токай и предупредителната декларация)
o What happens when the warning declaration is issued?
(Какво става, когато тази декларация е “пусната в действие”?)
o Daily precautions
(Предпазни мерки за всеки ден)
o When the earthquake occurs
(В случай на земетресение)
Тема:
подготовка за земетресение
Бележки:
има илюстрации и секцията е насочена към деца
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-529.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
When An Earthquake Begins: Drop, Cover And Hold
Име (bg):
В случай на земетресение: скрий се, покрий се и се дръж
Език:
английски
Формат на материала: pdf (1 стр.)
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
подготовка при земтресение
Бележки:
- информацията е представена чрез илюстрация
- пригодено за деца
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Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/faq.php?categoryID=14
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
FAQ Earthquake Preparedness
Име (bg):
Често задавани въпроси: предварителна готовност за земетресение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Frequently Asked Questions
(Често задавани въпроси)
• During an EQ should you head for the doorway?
(Tрябва ли да бягаме към вратата по време на земетресение? )
• What emergency supplies do I need?
(Какви припаси са ми необходими в кризисен случай?)
• How can I plan ahead for an EQ? (Как мога да се подготвя предварително?)
• What should I do during an EQ?
(Какво трябва да правя по време на земетресение?)
• Things NOT to do during an EQ?
(Кои са нещата, които НЕ бива да правя по време на земетресение?)
• What can I expect in my house when an EQ occurs? How do I identify it? What can be
done?
(Какво ще се промени в дома ми, когато започва земетресение? Как да го разпозная?
Какво мога да направя?)
• What do I do after an earthquake? (Какво трябва да направя след земетресение?)
• What are the steps to EQ safety/awareness?
(Какво да направя, за да взема правилните решения по време на земетресение?)
Тема:
действия при земетресение
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/earthquake/eq_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
What Do You Do Before An Earthquake: Six Ways To Plan Ahead
Име (bg):
Какво се прави преди земетресение:
шест неща, които да планирате предварително
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Check for hazards in the home (Проверете за опасности във вашия дом)
• Identify safe places indoors and outdoors
(Открийте безопасни места, както у дома, така и навън)
• Educate yourselves and family members
(Обучете себе си и членовете на семейството ви)
• Have disaster supplies at hand
(Погрижете се да имате под ръка необходими принадлежности в случай на бедствия)
• Develop a family disaster plan
(Разработете семеен план за действие в случай на бедствие)
• Help your community get ready
(Помогнете за подготовката на обществено ниво)
Тема:
подготовка за земетресение
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4.3. Реакции при земетресение
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/earthquake/eq_during.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
What To Do During An Earthquake?
Име (bg):
Какво да правим по време на земетресение?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• If indoors
(Ако сте у дома)
• If outdoors
(Ако сте навън)
• If in a moving vehicle
(Ако сте в движещо се превозно средство)
• If trapped under a debris
(Ако сте затрупан от падащи предмети)
Тема: дейности по време на земетресение
4.4. След земетресение
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/earthquake/eq_after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
What To Do After An Earthquake?
Име (bg):
Какво да правим след земетресние?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
насоки за действия след земетресение
4.5. Роля на преподавателите и учениците
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/teachers.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
For Teachers
Име (bg):
За учителите
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
учители
Съдържа (рубрики): няма / връзки към други сайтове
Тема:
ролята на учителите при земетресение
4.6. Подготвяне на индивидуален комплект за готовност
Адрес: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/earthquakes/archive/ready.dtl&type=printable
http://www.sfgate.com/
Име (en):
Make Your Own Preparedness Kit
Име (bg):
Пригответе си индивидуален комплект за готовност
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
• Water
(вода)
• Food
(храна)
• First aid
(първа помощ)
• Tools, supplies
(припаси и съоръжения)
• Sanitation
(хигиенизиране)
• Clothes, bedding
(дрехи, завивки)
• Documents
(документи)
Тема: Съвети за приготвяне на индивидуален комплект за готовност
http://www.disastercenter.com/guide/kit.html
http://www.disastercenter.com/
Име (en):
Disaster Supplies Kit
Име (bg):
Индивидуален комплект за готовност
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• What is a disaster supplies kit? (Какво представлява този комплект?)
• Awareness information
(Важна информация)
• Prepare your kit
(Пригответе вашия комплект)
• Disaster supply kit basics
(Най-важните неща, които трябва да вземете)
• Evacuation supplies kit
(Комплект в случай на евакуация)
• To build a makeshift toilet
(Как да построите временна тоалетна)
• Home disaster supplies kit
(Комплект в случай на инциденти у дома)
• First aid kit
(Комплект за първа помощ)
• Important documents
(Важни документи)
Тема: Приготвяне на индивидуален комплект за готовност
Адрес:

5. Някои общи Интернет-сайтове, предоставящи богата информация, свързана със защита
при земетресение
Адрес: http://www.oes.ca.gov/Operational/OESHome.nsf/PDF/EQ%2014%20tips/$file/children.pdf
http://www.oes.ca.gov/
Име (en):
Tips For Preparing Children
Име (bg):
Как да подготвим децата
Език:
английски
Формат на материала: PDF (1 стр.)
Насочен към:
деца / родители
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Как да подготвим децата за земетресение
Адрес:
Име (en):
Име (bg):

http://earthquake.usgs.gov/learning/index.php
http://earthquake.usgs.gov/
About Earthquakes
За земетресенията
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Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца / учители / родители
Съдържа (рубрики):
• Educational facts
(Факти за земетресенията)
• Educational topics
(Теми, свързани със земетресения)
• Resources
(Ресурси)
Тема: общообразователна информация за земетресения
Бележки: добра визуализация
секция, разработена специално за деца
има секция с игри и задачи
има секция със снимки, видеоматериали, визуален речник и пр.
Адрес:

http://www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_583_,00.html
http://www.redcross.org/
Име (en):
Prepare A Home Earthquake Plan
Име (bg):
Пригответе семеен план за действия в случай на земетресение
Език:
английски / испански
Формат на материала: html / PDF (2 стр.)
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики):
• Prepare a Home Earthquake Plan
(Пригответе семеен план за действия в случай на земетресение)
• Eliminate Hazards, including ... (Отстранете опасности, като например...)
• Prepare a Disaster Supplies Kit for Home and Car, including ...
(Пригответе индивидуален комплект за дома и колата си, включващ...)
• Know What to Do When the Shaking Begins
(Бъдете подготвени за действие в случай на земетресение)
• Identify What to Do After the Shaking Stops
(Бъдете подготвени за действие, щом трусовете престанат)
• Your Local Red Cross Chapter Can Provide Additional Materials in English and
Spanish
(Местния клон на “Червения кръст” може да ви снабди с още материали на английски и
испански)
• Materials for Children (Материали за деца)
Тема:
план в случай на земетресение
Бележки:
има секция, насочена към деца
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/topics.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquake Topics
Име (bg):
Теми, свързани със земетресения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / секцията е под формата на речник (с навигация по азбучен ред)
Тема:
речник с теми и термини, свързани със земетресение
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Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/students.php?sendLevelID=8
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
For Elementary School Students
Име (bg):
Предназначено за ученици от начален етап
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца / учители
Съдържа (рубрики): няма
Тема: различни занимателни материали на тема земетресение
Бележки:
има секции с игри
съдържа планове за провеждане на урок
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/preparedness.php#2
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Preparedness and Response
Име (bg):
Предварителна подготовка и реакция
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / съдържа референции към други Интернет сайтове
Тема:
подготовка и реакция при земетресение
Адрес:

http://www.ceri.memphis.edu/perc/k12ed.shtml#teacher
http://www.ceri.memphis.edu/
Име (en):
K 12 Educator Resources / Teacher Resources
Име (bg):
Ресурси за възпитатели К 12 / Ресурси за учители
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
• Teacher Resources
(Ресурси за учители)
• Lesson Plans and Activities
(Планове на уроци и дейности)
• Online learning sites
(Сайтове за онлайн обучение)
Тема:
Ресурси за учители
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

http://www.stopdisastersgame.org/
Stop Disasters! Disaster Simulation Games
Спрете бедствията! Игри, симулиращи бедствия
английски / испански / китайски / руски / френски
html
деца
няма / съдържа игри
игри, симулиращи бедствия

Адрес:

http://www.fema.gov/pdf/library/color.pdf
http://www.fema.gov/
Disaster Preparedness Coloring Book
Книжка за оцветяване “Предварителна готовност за бедствия”

Име (en):
Име (bg):
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Език:
английски
Формат на материала: PDF (26 стр.)
Насочен към:
деца / родители / учители
Съдържа (рубрики):
• Natural disasters
(Естествени бедствия)
• Emergencies
(Спешни случаи)
• Emergency phone lines (Телефонни номера за спешни ситуации)
• Fire
(Пожар)
• Thunderstorms
(Гръмотевична буря)
• Tornados
(Торнадо)
• Hurricanes
(Ураган)
• Floods
(Наводнение)
(Зимна буря)
• Winter storms
• Earthquakes
(Земетресение)
• Disaster supplies kit
(Комплект за готовност при бедствия)
• Family disaster plan
(Семеен план за действия в случаи на бедствия)
Тема:
защита при бедствия
Бележки:
съчетава увлекателно занимание с полезни факти
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ЧАСТ ІІІ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

1. Подготовка за бедствия, аварии и катастрофи
1.1. Индивидуален комплект при бедствия
Адрес:
http://www.sristi.org/dmis/tool_kit
http://www.sristi.org/
Име (en):
Disaster Mitigation Tool Kit
Име (bg):
Индивидуален комплект за намаляване пораженията от бедствията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Health kit
(Здравен комплект)
o First aid medical kit
(Комплект „Първа помощ”)
o School kit
(Комплект за училище)
o Kit for kids
(Комплект за деца)
o Domestic
(Домашен комплект)
o Linen
(Спално бельо)
o Sewing kits
(Комплекти за шиене)
o Cleaning utilities
(Средства за почистване)
o Baby items
(Бебешки продукти)
o Cleaning supplies
(Хигиенизиращи материали)
o Paper products
(Хартиени продукти)
o Personal items
(Лични вещи)
Тема: Индивидуален комплект при бедствия
Адрес:

http://www.fema.gov/areyouready/assemble_disaster_supplies_kit.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are You Ready? Assemble A Disaster Supply Kit
Име (bg):
Готови ли сте? Подгответе си индивидуален комплект за бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / ученици
Съдържа (рубрики):
o Kit Locations
(Комплект за различни местоположения)
o Food
(Храна)
o Water
(Вода)
o Basic disaster supplies kit
(Основни вещи, които трябва да вземете)
o Maintaining your disaster supply kit
(Как да приготвите вашия комплект)
Тема:
Подготовка на инивидуален комплект
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1.2. Семеен план за управление на бедствията
Адрес:
http://www.fema.gov/plan/index.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Plan Ahead
Име (bg):
Планирайте предварително
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Prepare for hazards
(Подгответе се за бедствия)
o Protect your family and property
(Защитете семейството и собствеността си)
o Planning in your state and community
(Как се планират действията във вашата държава и общество)
Тема:
предподготовка за бедствия
Адрес:

http://www.redcross.org/static/file_cont36_lang0_23.pdf
http://www.redcross.org/
Име (en):
Your Family Disaster Plan
Име (bg):
Вашият семеен план в случай на бедствие
Език:
английски
Формат на материала: PDF (4 стр.)
Насочен към:
широка публика / родители / деца
Съдържа (рубрики):
o Find Out What Could Happen to You (Разберете какво може да ви сполети)
o Create a disaster plan
(Създайте си план за действие в случай на бедствие)
o Complete this checklist
(Попълнете този списък)
o Practice and maintain your plan (Тествайте и поддържайте вашия план)
Тема:
семеен план в случай на бедствие

Адрес:

http://www.nssl.noaa.gov/edu/safety/disasterplan.html
http://www.nssl.noaa.gov/
Име (en):
Family Disaster Plan
Име (bg):
Семеен план в случай на бедствие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / родите / деца
Съдържа (рубрики):
o Gather information about hazards
(Съберете информация за бедствията)
o Meet with your family to create a plan
(Съберете се със семейството си и създайте план)
o Implement your plan
(Превърнете плана си в живо дело)
o Practice and maintain your plan
(Практикувайте и поддържайте вашия план)
Тема:
Семеен план в случай на бедствие
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http://www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_601_,00.html
http://www.redcross.org/
Име (en):
Preparing For Disaster
Име (bg):
Подготовка за бедствие
Език:
английски
Формат на материала: html / PDF (14 стр.)
Насочен към:
широка публика / родители / деца
Съдържа (рубрики):
o Find Out What Could Happen to You
(Разберете какво може да ви сполети)
o Create a disaster plan
(Създайте си план за действие в случай на бедствие)
o Complete this checklist
(Попълнете този списък)
o Practice and maintain your plan (Практикувайте и поддържайте вашия план)
Тема:
Подготовка за бедствие
Адрес:

http://www.mass.gov/samh/pdfs/dph_family_displan.pdf
http://www.mass.gov/
Име (en):
Family Disaster Plan
Име (bg):
Семеен план в случай на бедствие
Език:
английски
Формат на материала: PDF (4 стр.)
Насочен към:
родители / деца
Съдържа (рубрики):
o Be prepared
(Бъдете подготвени)
o Emergency phone numbers and information
(Телефонни номера за спешни случаи)
o Things to remember during a disaster
(Неща, които не бива да забравяте по време на бедствие)
Тема:
Семеен план в случай на бедствие

Адрес:

1.2. Как бихте могли да помогнете?
Адрес:
http://www.sristi.org/dmis/how2help
http://www.sristi.org/
Име (en):
How Can You Help?
Име (bg):
Как можеш да помогнеш?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Как можеш да помогнеш?
2. Наводнение
2.1. Какво представляват наводненията?
Адрес:
http://www.fema.gov/areyouready/flood.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are You Ready? Floods
Име (bg):
Подготвени ли сте в случай на наводнение?
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Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
What would you do?
(Как бихте реагирали?)
•
Take protective measures
(Вземете предпазни мерки)
•
Additional information
(Допълнителна информация)
•
For more information
(За повече информация)
Тема: подготовка за защита от наводнение
Адрес:

http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/flooddef.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
What Are Floods?
Име (bg):
Какво представляват наводненията?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Какво представляват наводненията
Етап:
прогимназиален
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flooding
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Flood
Име (bg):
Наводнение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Causes
(Причини)
• Typical effects
(Обичайни последствия)
• Flood defenses, planning and management
(Как да се предпазим от наводнение, как да го планираме и да се справим с него)
• Benefits of flooding
(Ползи от наводнението)
• See also
(Вижте също)
• References
(Референции)
• External links
(Външни връзки)
Тема:
наводнение
Бележки:
снимков материал
Адрес:

http://clearlyexplained.com/nature/earth/disasters/floods.html
http://clearlyexplained.com
Име (en):
Floods
Име (bg):
Наводнения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
•
What are floods?
•
Why are floods important?
•
News about floods
•
How do floods occur?
•
What is the history of floods?
•
The future of floods
Тема:
наводнения
Бележки:
снимков материал

(Какво представляват наводненията?)
(Защо са важни?)
(Новини за наводнения)
(От какво са предизвикани наводненията?)
(История на наводненията)
(Бъдещето на наводненията)

2.2. Подготовка за наводнения
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before A Flood
Име (bg):
Преди наводнението
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
подготовка за наводнение
Адрес:

http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/eff.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
Effects Of Floods
Име (bg):
Последствия от наводненията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Domestic
(Домашни)
•
National
(Национални)
Тема:
Последствия от наводненията
2.3. Как да реагираме при наводнения
Адрес:
http://weathereye.kgan.com/cadet/flood/rules.html
http://weathereye.kgan.com/
Име (en):
Flash Flood
Име (bg):
Внезапно наводнение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Внезапно наводнение
Етап:
прогимназиален
Бележки:
има включен тест за наводненията
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2.4. След наводнение
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
After A Flood
Име (bg):
След наводнение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
какво да правим след наводнение
Адрес:
http://www.environment-agency.gov.uk/subjects/flood/826674/830330/876970/?version=1&lang=_e
http://www.environment-agency.gov.uk/
Име (en):
Simple Ways To Protect Your Home From Flooding
Име (bg):
Лесноизпълними техники, с които да предпазите дома си от наводняване
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Gas, electricity and water
(Газ, електричество и вода)
•
Reduce flood water getting into your home
(Понижете възможното количеството вода, което може да навлезе в дома ви)
•
Furniture and appliances
(Мебели и уреди)
•
Personal Items
(Лични вещи)
•
Outside the house
(Извън дома ви)
Тема:
как да се предпазите от наводнение
Адрес:

http://www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_570_,00.html
http://www.redcross.org/
Име (en):
Repairing Your Flooded Home
Име (bg):
Как да поправите щетите в наводнения ви дом
Език:
английски / испански
Формат на материала: html / PDF (56 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / съвети за поправяне на щетите
Тема:
поправяне на щетите в дом, който е бил наводнен

2.5. Терминология, свързана с наводнения
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_terms
http://www.fema.gov/
Име (en):
Flood: Know Your Terms
Име (bg):
Наводнение: Запознайте се с терминологията
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
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Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

широка публика / ученици
няма / термини за наводненията
терминология - наводнения

2.6. Видове наводнения
Адрес:
http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/flooddef.htm
(виж анотация в част 2.2.)
Адрес:

http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/types.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
Types Of Floods
Име (bg):
Видове наводнения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
River floods
(Речни наводнения)
•
Coastal floods (Крайбрежни наводнения)
•
Urban floods (Градски наводнения)
•
Flash flood
(Внезапни наводнения)
•
Ice jam
(Задръстване с лед)
Тема:
видове наводнения
Адрес:

http://weathereye.kgan.com/cadet/flood/type.html
http://weathereye.kgan.com/
Име (en):
Flood Descriptions
Име (bg):
Описания на видовете наводнения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Coastal floods
(Крайбрежни наводнения)
•
Flash floods in arroyos (Внезапни наводнения от поток)
•
River flood
(Речни наводнения)
•
Urban flood
(Градски наводнения)
Тема:
видовете наводнения

2.7. Кои са факторите, причиняващи наводнения?
Адрес:
http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/factors.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
What Factors Cause Floods?
Име (bg):
Кои фактори водят до наводнения?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
Тема:

няма
фактори, причиняващи наводнения

2.8. Подготвяне на индивидуален комплект за спешни случаи
http://www.fema.gov/kids/k_srvkit.htm
Адрес:
http://www.fema.gov/
Име (en):
Kids Activity Survival Kit
Име (bg):
Занимание за деца: как да приготвим индивидуален комплект за оцеляване
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
Тема:
приготвяне на индивидуален комплект за оцеляване

2.9. Изпитен тест по темата наводнения
Адрес:
http://weathereye.kgan.com/cadet/flood/quiz.html
http://weathereye.kgan.com/
Име (en):
Flash Flood Test
Име (bg):
Тест за внезапните наводнения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики): няма / тест
Тема:
изпитен тест по темата наводнения

2.10. Други важни Интернет източници
Адрес:
http://www.iitr.ernet.in/centers/TIFAC/database/floods/effects.htm
http://www.iitr.ernet.in/
Име (en):
Live Examples To Demonstrate The Major Effects Of Floods
Име (bg):
Истински примери разкриват мащаба от последствия от наводненията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Nepal flood situation report (Репортаж за положението след наводнението в Непал)
•
India flood situation report (Репортаж за положението след наводнението в Индия)
•
Bangladesh flood situation report (Репортаж за положението след
наводнението в Бангладеш)
Тема:
анализ на казуси, свързани с наводнения
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Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/EMA/rwpattach.nsf/viewasattachmentpersonal/(30A3EE7646E852BEBD7F
907D5B33CE5A)~3877+WEMA+hazards.pdf/$file/3877+WEMA+hazards.pdf
http://www.ema.gov.au
Име (en):
Hazards, Disasters And Your Community
Име (bg):
Авариите, бедствията и вашето общество
Език:
английски
Формат на материала: PDF (36 стр.)
Насочен към:
широка публика / ученици / студенти
Съдържа (рубрики):
• FOREWORD
(Предговор)
• How Do We Cope with Hazards and Disasters?
(Как се справяме с авариите и бедствията?)
• Wildfire Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при опустошителен пожар)
• Flood Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при наводнение)
• Heat wave Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при топлинни вълни)
• Severe Storm Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при тежки бури)
• Drought Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при суша)
• Cyclone Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при циклон)
• Earthquake Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при земетресение)
• Tsunami Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при цунами)
• Landslide Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при свлачище)
• Volcano Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии изригване на вулкан)
• Other Types of Hazards and Disasters (Други видове бедствия и аварии)
• Australian Emergency and Disaster Management Arrangements
(История и описание на дейностите на австралийската организация по управление на
бедствени и критични ситуации)
• ANNEX A Selected disasters in Australia 1945 to Dec 2000
(Прил. 1 - Списък с селектирани бедствия в Астралия за периода 1945 – дек. 2000)
• ANNEX B Suggested activities for students
(Прил. 2 – Предложения към учениците относно дейности, които могат да бъдат
предприети)
Тема: общообразователен профил на видовете бедствия + предложения за действие в
рискове ситуации

3. Пожар
3.1. Причини за пожарите
Адрес:
http://www.edisonnj.org/fire/articles/causes.asp
http://www.edisonnj.org/
Име (en):
What Causes Fire?
Име (bg):
Какво причинява пожар?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
причини за пожар
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3.2. Последствия от пожарите
Адрес:
http://fireservices.ap.gov.in/Preventiontips_EffectsofFire.html
http://fireservices.ap.gov.in/
Име (en):
Effects Of Fire
Име (bg):
Последствия от пожарите
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
няма

3.3. Видове пожари
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/wildfire/index.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
Wildfire
Име (bg):
Опустошителен пожар
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Prepare for a wildfire
(Подгответе се за действия при пожар)
•
What to do before a wildfire (Как да реагирате преди пожара)
•
What to do during a wildfire (Как да реагирате по време на пожара)
•
What to do after a wildfire
(Как да реагирате след пожара)
•
How to protect yourself from a fire in your home
(Как да предпазите себе си и семейството си от пожар)
Тема: предпазване от пожар
Адрес:

http://ezinearticles.com/?The-Causes-of-Fire-Damage&id=109406
http://ezinearticles.com/
Име (en):
The Causes Of Fire Damage
Име (bg):
Причини за вредите от пожарите
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Причини за вредите от пожарите
Адрес:

http://blog.al.com/breaking/2007/05/lightning_causes_house_fire.html
http://blog.al.com/
Име (en):
Lighting Causes House Fire
Име (bg):
Светкавица предизвиква пожар в частен дом
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
фактори, причиняващи пожар
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3.4. Предотвратяване на пожар или подготовка за случай на пожар
Адрес:
http://fireservices.ap.gov.in/Preventiontips_school.htm
http://fireservices.ap.gov.in/
Име (en):
Fire Safety Measures In Schools
Име (bg):
Предпазни мерки в случай на пожар в училище
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Предпазни мерки за пожар в училищата
Адрес:

http://www.firekills.gov.uk/home/04.htm
http://www.firekills.gov.uk
Име (en):
12 Top Safety Tips
Име (bg):
12-те най-важни съвета за безопасност
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Предпазни мерки срещу пожар
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Fire
Име (bg):
Пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Chemistry
(Химия)
•
Controlling fire
(Как да овладеем пожара)
•
Fire and fuel
(Пожар и гориво)
•
Fire protection and prevention (Как да предотвратим и да се предпазим от пожар)
•
Practical uses
(Практическа употреба)
•
See also
(Вижте също)
•
References
(Референции)
•
External links
(Външни връзки)
Тема:
да се предпазим от пожар
Бележки:
снимков материал
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/fire/fire_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
What To Do Before A Fire?
Име (bg):
Какви мерки да предприемем преди пожар?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
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Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Smoke Alarms
(Аларми, задействани от дим)
• Escaping the Fire
(Как да избягате от огъня)
• Flammable Items
(Леснозапалими предмети)
• Heating Sources
(Източници за отопление)
• Matches and Smoking (Кибритени клечки и пушене)
• Electrical Wiring
(Електрическа инсталация)
• Other
(Други)
Тема:
мерки преди пожар
Адрес:

http://www.fire-extinguisher101.com/prevention.html
http://www.fire-extinguisher101.com/
Име (en):
Fire Prevention
Име (bg):
Как да предотвратим пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
предотвратяване на пожар
Адрес:

http://www.firesafetytips.com/default.htm#prepared
http://www.firesafetytips.com/
Име (en):
Fire Safety And Protection Tips
Име (bg):
Съвети как да се предпазим и спасим от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики):
• General fire safety and protection tips (Основни съвети как да се предпазите от пожар)
• Conduct a family meeting
(Организирайте семейна среща)
• Be prepared – plan ahead
(Бъдете подготвени – планирайте предварително)
• Additional tips for fire safety
(Още съвети, за да бъдете в безопасност)
• Enter the fire escape systems store (Разгледайте съоръженията за обезопасяване от
пожар)
Тема:
да се предпазим от пожар
Адрес:

http://www.cyberstreet.com/firedept/10tips.htm
http://www.cyberstreet.com/
Име (en):
10 Tips For Fire Safety
Име (bg):
10 съвета как да сте в безопасност при пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
в безопасност при пожар
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3.5. Как да реагираме в случай на пожар?
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/fire/fire_during.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
What To Do During A Fire
Име (bg):
Как да реагираме в случай на пожар?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия в случай на пожар

3.6. След пожар
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/fire/fire_after.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
What To Do After A Fire
Име (bg):
Как да реагираме след пожар?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия след пожар

3.7. Какво представляват аларментите системи, реагиращи на дим?
Адрес:
http://www.firekills.gov.uk/additional/04.htm
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
Smoke Аlarms
Име (bg):
Алармени системи
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
алармените системи, реагиращи на дим
Бележки:
Има специализирана секция за деца
Адрес:

http://www.firekills.gov.uk/smoke_alarms/01.htm
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
Choosing A Smoke Alarm
Име (bg):
Как да изберете алармена система
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
алармени системи, реагиращи на дим
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Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_detector
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Smoke Detector
Име (bg):
Алармена система
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• History
(История)
• Optical detector
(Оптически детектор)
• Ionization detector
(Детектор за йонизация)
• Alarms and alerts
(Аларми и сигнални системи)
• Reliability
(Надеждност)
• Batteries
(Батерии)
• Testing
(Изпробване)
• Installation and placement
(Поставяне и инсталиране)
• Alarm manufacturers
(Производители на аларми)
• References
(Референции)
• External links
(Външни връзки)
• See also
(Вижте още)
Тема:
алармени системи, реагиращи на дим

3.8. Най-големите пожари в историята
Адрес:
http://www.fire-extinguisher101.com/biggest-fires.html
http://www.fire-extinguisher101.com/
Име (en):
Biggest Fires In History
Име (bg):
Най-големите пожари в историята
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
хронология на най-големите пожари в историята
Бележки:
подходящ за деца визуализиран материал
3.9. Кръстословици и ребуси / игри
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
Име (en):
We Are Going To Teach You About Fire Safety
Име (bg):
Ще те научим как да се пазиш от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
• Learn about (Home fire safety / Smoke alarms / Escaping from fire)
(Научете за : Безопасност от пожар у дома / Аларми / Как да избягаш от огъня)
• Fun and games
(Забавление и игри)
Тема:
предпазване от пожар
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Адрес:

http://www.dos.state.ny.us/kidsroom/firesafe/firesafe.html
http://www.dos.state.ny.us/
Име (en):
Fire Safety
Име (bg):
Как да се предпазим от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики): няма / образователни игри на тема как да се спасим от пожар
Тема:
предпазване от пожар
Адрес:

http://www.firekills.gov.uk/kids/01.htm
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
Kids’ Area
Име (bg):
Зона за деца
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / портал
Тема:
информация за пожари, представена за деца
Бележки:
a. Специализиран за по-големи и по-малки ученици
b. визуализиран
c. предложената информация е добра систематизираната
d. секция с игри и забавления за деца
3.10. Бих ли станал младши командир на Службата за противопожарна охрана?
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
(виж анотацията по-горе)
3.11. Други важни Интернет източници
Адрес:
http://www.fema.gov/areyouready/fire.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are You Ready? Fires
Име (bg):
Подготвени ли сте за пожар?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Take Protective Measures
(Вземете предпазни мерки)
• For More Information
(За още информация)
Тема:
предпазни мерки срещу пожар
Адрес:
http://www.fema.gov/areyouready/wildfires.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
Are You Ready? Wildfires
Име (bg):
Подготвени ли сте за опустошителен пожар?
Език:
английски
Формат на материала: html
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Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

широка публика
няма / карта
карта на опасните зони

4. Снежна буря
4.1. Какво представляват снежните бури?
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Snowstorm#Snowstorm
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Winter Storm
Име (bg):
Зимна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Snowstorm
(Снежна буря)
• Wintry mix
(Съчетаниe от зимни условия)
• Freezing rain and ice storms
(Ледени бури и леден дъжд)
• Arctic cyclones
(Арктически циклони)
• See also
(Вижте още)
Тема:
снежните бури
Адрес:

http://www.redcross.org/static/file_cont265_lang0_127.pdf
http://www.redcross.org
Име (en):
Why Talk About Winter Storms?
Име (bg):
Защо има нужда да говорим за снежните бури?
Език:
английски
Формат на материала: PDF (11 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
What are winter storms and what causes them?
(Какво представляват снежните бури и от какво са причинени?)
•
Awareness information
(Важна информация)
•
Plan for a winter storm
(План за действие в случай на снежна буря)
•
What to tell children
(Какво да кажем на децата)
•
How to protect your property (Как да защитим собствеността си)
•
Media and community ideas (Идеи на медийно и обществено ниво)
•
What to do before a winter storm (Какво трябва да се направи преди снежна буря)
•
What to do during a winter storm (Какво трябва да се направи по време на снежна
буря)
•
What to do during a blizzard
(Кaкво да се прави по време на виелица)
•
If you must go outside protect yourself from winter storm hazards
(Ако се налага да излезете навън, пазете се от опасностите, които крие снежната буря)
•
Winter driving
(Шофиране през зимата)
•
If you do get stuck
(Ако попаднете в задръстване и не може да се измъкнете)
•
What to do after a winter storm
(Какво трябва да направите след снежна буря)
Тема:
превантивни мерки при снежна буря
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Адрес:

http://www.disastercenter.com/guide/winter.html
http://www.disastercenter.com
Име (en):
Why Talk About Winter Storms?
Име (bg):
Защо има нужда да се говори за снежните бури?
Език:
английски
Формат на материала: html / PDF (11 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
What are winter storms and what causes them?
(Какво представляват снежните бури и от какво са причинени?)
•
Awareness information
(Важна информация)
•
Plan for a winter storm
(План за действие в случай на снежна буря)
What to tell children
(Какво да кажем на децата)
•
•
How to protect your property
(Как да защитим собствеността си)
•
Media and community ideas
(Идеи на медийно и обществено ниво)
•
What to do before a winter storm (Какво трябва да се направи преди снежна буря)
•
What to do during a winter storm (Какво трябва да се направи по време на снежна
буря)
•
What to do during a blizzard
(Кaкво да се прави по време на виелица)
•
If you must go outside protect yourself from winter storm hazards
(Ако се налага да излезете навън, пазете се от опасностите, които крие снежната буря)
•
Winter driving
(Шофиране през зимата)
•
If you do get stuck
(Ако попаднете в задръстване и не може да се измъкнете)
•
What to do after a winter storm (Какво трябва да направите след снежна буря)
Тема: снежни бури

4.2. По какво се различават те от снежните виелици?
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blizzard
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Blizzard
Име (bg):
Снежна виелица
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Geography
(География)
• Definition
(Дефиниция)
• Whiteouts
(Неразличимост на релефа поради атмосферни условия)
• Famous U.S. blizzards (Известни снежни виелици в Америка)
• Notes
(Бележки)
• See also
(Вижте също)
• External links
(Външни връзки)
Тема:
снежна виелица
Бележки:
снимков материал
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4.3. Последствие от снежните бури
Адрес:
http://www.reesecustom.com/play/April07storm.htm
http://www.reesecustom.com
Име (en):
April 2007 Snow Storm (Excerpt from John Dee's Snow Central Journal)
Име (bg):
Снежната буря от април 2007 (откъс от дневника на Джон Дий)
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
последствия от снежна буря
Адрес:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/2711291.stm
http://news.bbc.co.uk/
Име (en):
UK Snow Storms: Your Experiences
Име (bg):
Вашите преживявания от снежни бури в Англия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
снежни бури
Адрес:
http://www.disastercenter.com/guide/winter.html
(виж анотацията по-горе)

4.4. Видове буря
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Snowstorm#Freezing_rain_and_ice_storms
(виж анотацията по-горе)
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Бележки:

http://en.wikipedia.org/wiki/Snow#Types_of_snow
http://en.wikipedia.org/
Types Of Snow
Видове сняг
английски
html
широка публика
няма / описание на видовете сняг
добра визуализация

4.5. Подготовка за зимна буря
Адрес:
http://www.pamf.org/preteen/growingup/safety/weather.html#Snow%20Storms
http://www.pamf.org/
Име (en):
Snow storm
Име (bg):
Снежна буря
Език:
английски
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Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

html
широка публика
няма
в безопасност по време на снежна буря

Адрес:

http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/winter.html
http://www.washington.edu
Име (en):
What To Do In Case Of…Winter Storm
Име (bg):
Как да реагираме в случай на снежна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
ученици / учители / широка публика
Съдържа (рубрики):
• Before
(Преди)
• During
(По време на)
• Additional information (Допълнителна информация)
• Keeping updated
(Бъдете в течение)
Тема:
действия в случай на снежна буря
Бележки:
има разработена секция за ученици

Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/winter/wi_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before Winter Storms And Extreme Cold
Име (bg):
Преди зимните бури и студа
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Add the following supplies to your disaster supplies kit
(Добавете следните предмети към индивидуалния комплект за готовност)
• Prepare your home and family
(Подгответе дома и семейството си)
• Prepare your car
(Подгответе колата си)
• Dress for the Weather
(Облечете се подходящо за условията)
Тема:
предпазни мерки в случай на снежна буря
Адрес: http://www.redcross.org/services/disaster/keepsafe/winter.html#before
(виж анотацията по-горе)
4.6. Как да реагираме при снежна буря?
Адрес: http://www.pamf.org/preteen/growingup/safety/weather.html#Snow%20Storms
Адрес: http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/winter.html
Адрес: http://www.fema.gov/hazard/winter/wi_before.shtm
Адрес: http://www.redcross.org/services/disaster/keepsafe/winter.html#before
(виж анотациите по-горе)
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4.7. След буря
Адрес:

http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/hazards.pdf
http://www.washington.edu
Име (en):
What To Do In Case Of...
Име (bg):
Как да реагираме в случай на...
Език:
английски
Формат на материала: PDF (14 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Earthquake
(Земетресение)
o Winter storms
(Снежна буря)
o Severe storms
(Други тежка бури)
o Fire
(Пожар)
o Hazardous materials incident (Инцидент с опасни вещества)
o Terrorism
(Тероризъм)
o Extreme heat
(Извънредно климатично затопляне)
Тема:
реакции в случай на бедствия
Адрес: http://www.fema.gov/hazard/winter/wi_before.shtm
Адрес: http://www.redcross.org/services/disaster/keepsafe/winter.html#before
(виж анотациите по-горе)
4.8. Ребуси / Колаж
Адрес:

http://www.nikhilk.net/Entry.aspx?id=150
http://www.nikhilk.net/
Име (en):
Photos From After The Snowstorm
Име (bg):
Снимки след снежна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / снимков материал
Тема:
снежна буря
5. Земетресение
5.1. Споделяне на преживявания и истории за оцеляване
Адрес:
http://www.ceri.memphis.edu/perc/k12.shtml#stories
http://www.ceri.memphis.edu/
Име (en):
K 12 Students And Other Curious People
Име (bg):
Истории на учениците от К 12 и на други интересни хора
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики):
o Earthquakes explained
(Обяснения на земетресения)
o Science fair ideas
(Идеи от панаира на науката)
o Books and videos on earthquakes
(Книги и филми за земетресенията)
o Earthquake Photographs
(Снимки на земeтресения)
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Тема:

o Become an earthquake scientist
o Survivor stories
o Earthquake myths
истории за земетресенията

(Стани изследовател на земетресения)
(Разкази от оцелели)
(Митове за земетресенията)

5.2. Какво представлява земетресението?
Адрес:
http://www.fema.gov/areyouready/earthquakes.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are You Ready? Earthquakes – Know The Terms
Име (bg):
Подготвени ли сте за земетресение?
Запознайте се с терминологията
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
терминология, свързана със земетресения
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/index.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
About Earthquakes
Име (bg):
За земетресенията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца / ученици / родители / учители
Съдържа (рубрики):
• Аbout Earthquakes
(За земетресенията)
• Earthquake facts
(Факти за земетресенията)
• Earthquakes for kids
(Земетресения, представени за деца)
• Earthquake topics
(Теми около земетресенията)
• FAQs
(Често задавани въпроси)
• For students
(За ученици)
• For teachers
(За учители)
• Photo collection
(Фото колекция)
• Preparedness and Response (Предварителна готовност и реакция)
• Products and Publications
(Продукти и публикации)
• Today in Earthquake history
(Днешния ден в историята на земетресенията)
• Visual Glossary
(Визуален речник)
Тема:
сайт, посветен на земетресенията
Бележки:
- има специализирана секция за деца с интересни факти, игри, снимки
- има илюстрации / снимков материал
- има “визуален” речник
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5.3. Последствия от земетресенията
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/topics.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquake Topics
Име (bg):
Теми около земетресенията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / речник
Тема:
речник на термини, свързани със земетресения
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/topics.php?topicID=57&topic=Damage%20from%20Earthquakes
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquake Topics –Damage From Earthquakes
Име (bg):
Негативни последици от земетресенията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
последстия от земетресения
Адрес:

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html
http://www.seismo.unr.edu/
Име (en):
Earthquake Effects
Име (bg):
Последствия от земетресенията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Direct
(Преки последствия)
o Secondary
(Вторични последствия)
o Effects on lifelines
(Влияние върху пътищата за евакуация)
o Fire
(Пожар)
o Liquefaction
(Разтапяне и втечняване)
Тема:
последстия от земетресения
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/topics.php?topicID=37&topic=Shaking
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Shaking
Име (bg):
Трусове
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / линкове към различни материали по темата
Тема:
земетръсни трусове
Бележки:
има секция за деца и добра визуализация
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5.4. Подготовка за земетресение
Адрес:
http://www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_500_,00.html
http://www.redcross.org/
Име (en):
Disaster Services – Be Prepared
Име (bg):
Услуги в случай на бедствие – подгответе се
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
подготовка за земетресение
Бележки:
Има специализирана секция за деца
Адрес:

http://www.redcross.org/static/file_cont164_lang0_71.pdf
http://www.redcross.org/
Име (en):
Are You Ready For An Earthquake?
Име (bg):
Подготвени ли сте за земетресение?
Език:
английски
Формат на материала: PDF (2 стр.)
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики): няма / брошура
Тема:
подготовка за земетресение

5.5. Реакции при земетресение
Адрес:
http://www.lafd.org/eqtips.htm
Име (en):
Earthquake Tips
Име (bg):
Съвети за действие при земетресение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o During an earthquake
(По време на земетресение)
o After the earthquake checklist (Списък с дейности след земетресението)
Тема: съвети за действие

5.6. След земетресение
Адрес:
http://www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_568_,00.html
http://www.redcross.org
Име (en):
What To Do After An Earthquake
Име (bg):
Какво трябва да направим след земетресение?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия след земетресение
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5.7. Подготвяне на индивидуален комплект за готовност
Адрес:
http://www.lafd.org/eqauto.htm
http://www.lafd.org
Име (en):
Portable Auto Survival Kit
Име (bg):
Преносим индивидуален комплект за оцеляване
(предназначен за кола)
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Car survival kit
(Индивидуален комплект за колата ви)
o Personal survival kit at work
(Индивидуален комплект за работата ви)
Тема:
индивидуален комплект за оцеляване

5.8. Как се измерват земетресенията
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/eqmonitoring/eq-mon-9.php
http://earthquake.usgs.gov/learning/eqmonitoring/eq-mon-8.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquake Monitoring
Име (bg):
Наблюдение на земетресения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / снимки на екипировката
Тема:
Наблюдение на земетресения

5.9. Разлика между магнитуд и интензитет
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/eqmonitoring/eq-mon-3.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Earthquake monitoring – Magnitude vs. Intensity
Име (bg):
Наблюдение на земетресенията
– разликата между магнитуд и интензитет
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
разлика между магнитуд и интензитет
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/teachers/Mag_vs_Int_Pkg.pdf
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Magnitude vs. Intensity
Име (bg):
Магнитуд vs. интензитет
Език:
английски
Формат на материала: PDF (10 стр.)
Насочен към:
широка публика / ученици
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Съдържа (рубрики):
o Key points
(Основни положения)
o Procedure
(Процедура)
o Notes
(Бележки)
o Modified Mercalli intensity scale
(Променена скала на интензитета на Меркали)
o Earthquakes experiences narratives (Разкази на хора, преживели земетресение)
Тема:
разликата между магнитуд и интензитет
Бележки:
Информацията е представена с таблици и карти

5.10. Други Интернет сайтове с много полезна информация за учениците V-VIII клас
Адрес:
http://lafd.org/eqbook.pdf
http://lafd.org/
Име (en):
The Earthquake Preparedness Handbook
Име (bg):
Наръчник – Подготовка за земетресение
Език:
английски
Формат на материала: PDF (40 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Earthquake Tips
(Съвети относно земетресенията)
• Family and Home Planning
(Семейно и домашно планиране)
• Home and Office First Aid Kits
(Индивидуални комплекти за дома и офиса)
• Useful Supplies and Equipment
(Полезни запаси и екипировка)
• Family Earthqake Plan
(Семеен план за действие при земетресение)
• Safe Drinking Water
(Вода, безопасна за пиене)
• Portable Auto Survival Kit
(Преносим индивидуален комплект за колата)
• Fire Extinguishers
(Пожарогасители)
• Emergency Lighting
(Осветление за спешни случаи)
• Emergency Food Supplies and Cooking
(Хранителни запаси за всеки случай)
• Shutting Off Utilities
(Изключване на уреди)
• Securing Heavy Furnishings
(Обезопасяване на тежки мебели)
• Securing Your Hot Water Heater
(Как да обезопасите бойлера си)
• Helping Children Cope with Disaster (Да помогнем на децата да се справят с
бедствието)
• Adult Coping with Disaster
(Как възрастните се справят с бедствията)
• Emergency Communications
(Комуникации в случаи на бедствие)
• Other Earthquake Related Pages (Други страници за земетресения)
Тема:
Подготовка за земетресение
Адрес:
http://www.metlife.com/Applications/Corporate/WPS/CDA/PageGenerator/0,1674,P1669,00.html
http://www.metlife.com/
Име (en):
Preparing For Earthquakes
Име (bg):
Подготовка за земетресение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
o Preparing for earthquakes
(Подготовка за земетресение)
o What causes quakes?
(Какво предизвиква трусовете?)
o Are you prepared?
(Подготвени ли сте?)
o When the shaking starts
(Когато земетресението започне)
o When the shaking stops
(Когато земетресението приключи)
o Are you covered?
(Покрити ли сте с нещо?)
o References & Special offers
(Референции и специални предложения)
o Helpful links
(Полезни връзки)
Тема:
Подготовка за земетресение
Бележки:
Подходящ за ученици и илюстриран материал
Адрес:

http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/2302_shook.html
http://www.pbs.org/
Име (en):
The Day The Earth Shook
Име (bg):
Денят, в който земята се разтресе
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
ученици / учители
Съдържа (рубрики): няма / дейности в класната стая
Тема:
дейности в класната стая
Адрес:

http://earthquake.usgs.gov/learning/glossary.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Visual Glossary
Име (bg):
Картинен речник
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
ученици / учители
Съдържа (рубрики): няма / речник
Тема:
терминологичен речник с илюстрации
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-253.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Seismic Sleuths
Име (bg):
Сеизмични детективи
Език:
английски
Формат на материала: PDF (403 стр.)
Насочен към:
учители / училищен персонал
Съдържа (рубрики):
Тема:
Земетресения – ръководство за учителя
Бележки:
Визуализиран и илюстриран материал
Информацията е предадена чрез разнообразни методи за представяне –
графики, илюстрации истории, истински случаи и пр.
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Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/EMA/rwpattach.nsf/viewasattachmentpersonal/(30A3EE7646E852BEBD7F
907D5B33CE5A)~3877+WEMA+hazards.pdf/$file/3877+WEMA+hazards.pdf
http://www.ema.gov.au
Име (en):
Hazards, Disasters And Your Community
Име (bg):
Авариите, бедствията и вашето общество
Език:
английски
Формат на материала: PDF (36 стр.)
Насочен към:
широка публика / ученици / студенти
Съдържа (рубрики):
• FOREWORD
(Предговор)
• How Do We Cope with Hazards and Disasters? (Как се справяме с авариите и
бедствията?)
• Wildfire Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при опустошителен пожар)
• Flood Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при наводнение)
• Heatwave Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при топлинни вълни)
• Severe Storm Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при тежки бури)
• Drought Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при суша)
• Cyclone Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при циклон)
• Earthquake Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при земетресение)
• Tsunami Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии при цунами)
• Landslide Hazards and Disasters (Бедствия и аварии при свлачище)
• Volcano Hazards and Disasters
(Бедствия и аварии изригване на
вулкан)
• Other Types of Hazards and Disasters (Други видове бедствия и аварии)
• Australian Emergency and Disaster Management Arrangements (История и
описание на дейностите на австралийската организация по управление
на бедствени и критични ситуации)
• ANNEX A Selected disasters in Australia 1945 to Dec 2000 (Прил. 1 - Списък с
селектирани бедствия в Австралия за периода 1945 – дек. 2000)
• ANNEX B Suggested activities for students (Прил. 2 – Предложения към
учениците относно дейности, които могат да бъдат предприети)
Тема: общообразователен профил на видовете бедствия + предложения за действие в
рискове ситуации
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

www.stopdisastersgame.org
Stop Disasters! Disaster Simulation Games
Спрете бедствията! Игри, симулиращи бедствия
английски / испански / китайски / руски / френски
html
деца
няма / съдържа игри
онлайн игри, симулиращи бедствия
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Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/ema/emaschools.nsf/Page/RWP2B324DED671E3728CA256C5D0001536
C?OpenDocument
http://www.ema.gov.au
Име (en):
Categories Earthquakes
Име (bg):
Категории земетресения
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
анализи на казуси, базирани на земетресения в Австралия
Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/ema/emaschools.nsf/Page/RWPAA8B1BAA44FD343ECA256C5A000F3D
A4?OpenDocument
http://www.ema.gov.au
Име (en):
Disaster Image Gallery
Име (bg):
Галерии със снимки на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / галерии със снимки
Тема:
снимков материал

ЧАСТ ІV ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
1. Подготовка за бедствия, аварии и катастрофи
1.1. Изготвяне на Училищен план за управление на бедствия
• План за евакуация
• Формиране на екипи за управление на бедствията
• Ситуационни тренировки
Адрес:

http://www.ndmindia.nic.in/School%20Safety%20Draft_Series1.0.pdf
http://www.ndmindia.nic.in/
Име (en):
School Safety
Име (bg):
Безопасност в училищата
Език:
английски
Формат на материала: PDF (46 стр.)
Насочен към:
учители / ученици / управителен сектор
Съдържа (рубрики):
o Foreword
(Уводни думи)
o Introduction – a step towards school safety
(Въведение – една крачка към безопасност в училищата)
o Primary strategies – school safety programs
(Първоначални стратегии – програми за безопасност в училищата)
o Management structure – suggestive framework
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(Управителна структура – примерна рамка)
o Comprehensive school safety program – basic components
(Основни компоненти на програмата за училищна безопасност)
o Annex A District-wide school safety plan
(Прил. 1 – Областен план за училищна безопасност)
o Annex B School-building level emergency preparedness & response plan
(Прил. 2 – Разработване на план по подготовка и реакция на кризисни случаи на училищно
ниво)
Тема:
Безопасност в училище
Адрес:
http://data.undp.org.in/dmweb/plans/School%20Disaster%20Management%20Planning.pdf
http://data.undp.org.in/
Име (en):
School Disaster Management Plan
Име (bg):
Училищен план за действия при бедствия
Език:
английски
Формат на материала: PDF (33 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
• Introduction
(Въведение)
• Aim and objective
(Цели)
• Need for the plan
(Необходимост от плана)
• Planning principles
(Принципи на планиране)
• Preparing the school disaster management plan
(Подготовка за училищния авариен план)
• Steps in school disaster management planning
(Етапи в планирането на училищния авариен план)
• Sensitization meeting for awareness among teachers/ School management
(Среща за изостряне чувствителността и осъзнаване на необходимостта от проекта от
учителите)
• Formation of the school disaster management committee
(Сформиране на училищния комитет по управление на бедствията)
• Hazard identification and safety assessment
(Идентифициране на бедствията и оценка на сигурността)
• Preparation of the school disaster management plan document
(Подготовка на материали за училищния авариен план)
• Formation & training of the disaster management teams
(Сформиране и подготовка на екипите по управление на бедствията)
• Dissemination of the plan to everybody in the school
(Разпространение на плана до всички в училището)
• Conduct regular mock drills
(Организиране на редовни профилактични подготовки)
• Evaluation and updating of the plan to improve effectiveness
(Оценка и обновяване на плана с цел подобряване на ефективността)
• Earthquake considerations for students with special needs
(Обмисляне на необходимостите на ученици със специални нужди по време на
земетресение)
Тема: изготвяне и приложение на училищен план за действия при бедствия
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Адрес:

http://www.fema.gov/areyouready/emergency_planning.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are You Ready? Emergency Planning And Checklists
Име (bg):
Готови ли сте? Планиране на кризисни ситуации и списък за бърза справка
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Escape routes
(Маршрути за евакуация)
o Family communication
(Общуване на семейно ниво)
o Unity shut-off and safety
(Изключване на всички уреди и безопасност)
o Insurance and vital records
(Застраховки и важни документи)
o Special needs
(Специални нужди)
o Caring for animals
(Грижа за животните)
o Safety skills
(Умения за постигане на безопасност)
Тема:
планиране на кризисни ситуации
Адрес:

http://www.sristi.org/dmis/guideline
http://www.sristi.org/
Име (en):
A Guideline For Disaster Preparedness
Име (bg):
Наръчник за подготовка за бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Database
(База данни)
o Logistics
(Логистика)
o Technological needs
(Технологични нужди)
o Self reliance
(Да разчиташ на себе си)
o Communication infrastructure (Комуникационна инфраструктура)
o Emergency preparedness
(Подготовка за кризисни ситуации)
o Forecasting
(Предсказване на времето)
Тема:
наръчник за подготовка за бедствия
Адрес:

http://www.sristi.org/dmis/dmep
http://www.sristi.org/
Име (en):
Disaster Mitigation And Emergency Preparedness
Име (bg):
Смекчаване резултатите от бедствията и
подготовка за кризисни ситуации
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Trauma management (Управление на травми)
o Disaster preparedness (Подготовка за бедствия)
Тема:
подготовка за бедствия
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Адрес:

http://www.sristi.org/dmis/plan_manage
http://www.sristi.org/
Име (en):
Disaster Planning And Management
Име (bg):
Планиране и управление на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма

Адрес:
http://www.vcsnet.org/crisis/documents/Disaster%20and%20Crisis%20Management%20Plan.PDF
http://www.vcsnet.org/
Име (en):
Disaster And Crisis Management Plan
Име (bg):
План за управление на бедствия и кризи
Език:
английски
Формат на материала: PDF (61 стр.)
Насочен към:
учители
Съдържа (рубрики):
o References
(Референции)
o Introduction
(Въведение)
o Who declares a campus emergency?
(Кой обявява, че има кризисна ситуация в училище?)
o Crisis assessment cadre (Структура на оценката на подобни ситуации)
o Communication during an emergency
(Комуникация по време на кризисна ситуация)
o General response information to any declared emergency
(Обща ответна информация към всяка обявена кризисна ситуация)
o Should I leave an injured student behind?
(Трябва ли да изоставя наранен ученик?)
o Initial response in an emergency situation
(Първоначална реакция в кризисна ситуация)
o Before – after school child care and other activities not during the school day
(Извънучилищи занятия)
o Additional response information for specific types of emergencies
(Допълнителна ответна информация за по-специфични видове кризисни ситуации)
o Emergency teams
(Екипи за реакция в случай на бедствие)
o Emergency equipment (Екипировка в случай на бедствие)
o Emergency supplies
(Запаси в случай на бедствие)
o Drill practice schedules (Обучителни програми)
o Day to day security
(Ежедневна сигурност)
o Appendix
(Приложение)
Тема:
План за управление на бедствия
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:

http://dcnorth.delhigovt.nic.in/schdismanplan.htm
http://dcnorth.delhigovt.nic.in
School Disaster Management Plan
План за управление на бедствията в училище
английски

74

Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

html
учители / ученици
няма / таблица
управление на бедствията в училище

Адрес:
http://www.oes.ca.gov/Operational/OESHome.nsf/PDF/SEMSschoolplan/$file/SEMSschoolplan.pdf
http://www.oes.ca.gov/
Име (en):
School Emergency Response : Using SEMS At Districts And Sites
Име (bg):
Реакция на училищата в кризисна ситуация:
използване на Sems в отделните райони и обекти
Език:
Формат на материала: PDF (101 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
o Preface
(Въведение)
o Emergency plans and SEMS
(План за реакция в кризисна ситуация и SEMS)
o School plan template
(Модел на училищния план)
o Training module for emergency response (Тренинг за реакция при бедствие)
o Sample job description checklists for emergency response
(Примерен списък с описание на длъжностите, свързани с реагиране на кризисни
ситуации)
o Further reading
(Допълнителна литература)
Тема:
училищен план за действия при бедствие
1.2. Нестроителна безопасност на училищата
Адрес:
http://www.cusec.org/Library/cusec/general_pubs/ns_schools.pdf
http://www.cusec.org/
Име (en):
Nonstructural earthquake hazards and schools
Име (bg):
Неструктурна1 опасност от земетресение в училища
Език:
английски
Формат на материала: PDF (4 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / брошура
Тема: осигуряване на безопасност в училищните помещения
Адрес:

http://www.oes.ca.gov/Operational/OESHome.nsf/PDF/SB1122/$file/SB1122-as.pdf
http://www.oes.ca.gov
Име (en):
Guide And Checklist For Nonstructural Hazards In CA Schools
Име (bg):
Наръчник и списък за неструктурните опасности и повреди в
училищата в Калифорния
Език:
английски
Формат на материала: PDF (56 стр.)
Насочен към:
учители / ученици / училищен персонал
1 Неструктурна опасност е такава, която не разрушава външната конструкция на сградите, а е причинена от
различни предмети, обикновено вътре в самите сгради
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Съдържа (рубрики):
o Introduction
(Въведение)
o Ceiling and over-head (Тавани и сходни пространства)
o Walls and wall-mounted (Стени и прикачени към тях обекти – лавици и др.)
o Furniture and equipment (Мебелировка и екипировка)
Тема:
осигуряване на безопасност в училищните помещения
Адрес:

http://www.quakesafedelhi.net/rollout/Manu.pdf
http://www.quakesafedelhi.net/
Име (en):
Non-Structural Mitigation
Име (bg):
Облечкаване на резултатите от неструктурни опасности
Език:
английски
Формат на материала: PFD (17 стр.)
Насочен към:
широка публика / учители
Съдържа (рубрики):
o What is non-structural mitigation?
(Какво представлява неструктурното облекчаване?)
o Non-structural elements (Не-структурни вещества)
o Goals
(Цели)
o Two locations
(Два терена)
o Exits
(Изходи)
o Risks can be reduced (Риск, който може да бъде намален)
o Proposed activities
(Предложени дейности)
Тема: понижаване на риска от опасности при земетресение вътре в самите сгради
Адрес:

http://quake.ualr.edu/schools/guide/section4a.htm
http://quake.ualr.edu/
Име (en):
Nonstructural Hazard Identification And Reduction
Име (bg):
Идентифициране и понижаване на неструктурните опасности
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Objective
(Цел)
o Keep in mind
(Не забравяйте)
o Activities
(Дейности)
Тема:
Идентифициране и понижаване на неструктурните опасности
Адрес:

http://www.quakesafedelhi.net/trial/NSM1.pdf
http://www.quakesafedelhi.net/
Име (en):
Non-Structural Mitigation Measures
Име (bg):
Мерки за на понижаване на неструктурни опасности
Език:
английски
Формат на материала: PDF (7 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики): няма / снимков материал
Тема: Мерки за смекчаването на неструктурни опасности
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Адрес:
http://www.bced.gov.bc.ca/capitalplanning/resources/schoolearthquakesafetyguidebook.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/
Име (en):
School Earthquake Safety Guidebook
Име (bg):
Училищен наръчник за безопасност при земетресение
Език:
английски
Формат на материала: PDF (27 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
o Introduction
(Въведение)
o Safety program
(Програма за обезопасяване)
o Earthquake drills
(Тренинги за реакции в случай на земетресение)
o Seismic hazard reduction
(Понижаване на сеизмичните опасности)
o Response plans
(План за реакция)
o Individual checklists
(Индивидуални списъци)
Тема:
наръчник за безопасност при земетресение

2. Ядрени, химични и биологични аварии
2.1. Какво представляват ядрените аварии
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_accident
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Nuclear And Radiation Accidents
Име (bg):
Ядрени аварии и опасност от облъчване
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Lists of accidents
(Списък на авариите)
o Accident types
(Видове аварии)
o Analyses of nuclear power plant accidents
(Анализи на ядрени аварии и аварии, свързани с електростанции)
o Visible Phenomena during accidents (Видими явления по време на аварии)
o NRC Incident reports
(Сведения за инциденти на NRC)
o See also
(Вижте също)
o References
(Референции)
o External links
(Външни връзки)
Тема:
какво представляват ядрените аварии
Бележки:
има приложени графики / илюстрации
Адрес:

http://www.bt.cdc.gov/radiation/nuclearfaq.asp
http://www.bt.cdc.gov/
Име (en):
Frequently Asked Questions About Nuclear Blast
Име (bg):
Популярни въпроси за ядрена експлозия
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
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Съдържа (рубрики):
o What is a nuclear blast?
(Какво представлява ядрената експлозия?)
o What are the effects of a nuclear blast? (Какви са последствията от ядрена експлозия?)
o How can I protect my family and myself during a nuclear blast?
(Как мога да предпазя себе си и семейството си по време на ядрена експлозия?)
o Is a nuclear bomb the same as a suitcase bomb?
(Каква е разликата между ядрена бомба и малка ядрена бомба?)
o Is a nuclear bomb the same as a dirty bomb?
(Каква е разликата между ядрена бомба и бомба с голяма радиактивност?)
o Would an airplane crash in a nuclear power plant have the same effect as a nuclear blast?
(Ако самолет се разбие в ядрена електроцентрала, ефектът ще бъде ли същият като след
ядрена експлозия? )
o Do I need to take potassium iodide (KI) if there is a nuclear blast?
(Трябва ли да пия калиев йодид в случай на ядрен взрив?)
o Where can I get more information? (Откъде мога да получа информация?)
Тема:
въпроси около същността на ядрения взрив
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/terrorism/nuclear/index.shtm
http://www.fema.gov
Име (en):
Nuclear Blast
Име (bg):
Ядрен взрив
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Hazards of Nuclear Devices
(Опасност от ядрени приспособления)
o Radioactive Fallout
(Падане на радиоактивни частици)
o How can I protect myself from a nuclear blast?
(Как мога да се предпазя от ядрен взрив?)
Тема:
ядрен взрив

2.2. Терминология на ядрените аварии
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/nuclear/nu_terms.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Know Your Nuclear Power Plant Emergency Terms
Име (bg):
Запознай се със наребдите за действие в случай на инцидент
с ядрената електроцентрала
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Notification of Unusual Event (Уведомяване в случай на неочаквано събитие)
o Alert
(Сигнал за тревога)
o Site Area Emergency (Отцепване на кризисната зона)
o General Emergency
(Общи насоки в случай на авария)
Тема:
инструкции за действие в случай на инцидент
Етап:
гимназиален
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2.3. Подготовка за ядрена авария
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/nuclear/nu_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before a Nuclear Power Plant Emergency
Име (bg):
Преди ядрена авария
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Minimizing Exposure to Radiation
(свеждане до минимум излагането на радиация)
o Distance
(По отношение на разстоянието)
o Shielding
(По отношение на защитно ограждане на реактора)
o Time
(По отношение на времето)
Тема:
как да се предпазим от ядрен взрив
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/terrorism/nuclear/nu_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before A Nuclear Blast
Име (bg):
Преди ядрения взрив
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
мерки преди ядрен взрив
Адрес:

http://www.bt.cdc.gov/radiation/shelter.asp
http://www.bt.cdc.gov
Име (en):
Sheltering In Place During A Radiation Emergency
Име (bg):
Подслонете се на сигурно място в случай на радиационна авария
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Preparing a Shelter in Your Home (Подгответе убежище в собствения си дом)
o Preparing Emergency Supplies
(Пригответе припаси, които да използвате в кризисен случай)
o Tips before Entering a Shelter
(Полезни съвети преди да се укриете в убежището си)
Тема:
подслон в случай на авария

2.4. Как да реагираме при ядрена авария
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/nuclear/nu_during.shtm
(виж: анотацията по-горе)
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Адрес:

http://www.bt.cdc.gov/radiation/evacuation.asp
http://www.bt.cdc.gov/
Име (en):
Facts About Evacuation During a Radiation Emergency
Име (bg):
Факти относно евакуацията по време на радиация
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• What you should do if you are told to take shelter where you are
(Какво да правите, ако са ви казали да не напускате мястото където се намирате)
• How to know whether to evacuate
(Как да разберете кое е подходящо място за евакуация)
• Why you may be told not to evacuate (Ако са ви казали да не се изтегляте)
• What to do if you're told to evacuate
(Какво трябва да направите, ако са ви казали да се изтеглите)
• What you should bring to the emergency shelter
(Какво трябва да вземете с вас на мястото за евакуация)
• What you should do with your pets (Какво да направите с домашните си любимци)
• What to do if you live near a nuclear power plant
(Как да реагирате, ако живеете близо до ядрена електроцентрала)
• Where you can get more information about evacuation
(Откъде да получите повече информация за евакуация)
Тема:
евакуация по време на радиация
2.5. След ядрена авария
Адрес:
http://www.fema.gov/rebuild/recover/after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Recovering From Disaster
Име (bg):
Възстановяване след бедствие
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• What health and safety guidelines should I follow?
(Какви здравни и предпазни насоки да следвам?)
• How do I clean my damaged home or repair and rebuild it safely for the future?
(Как да почистя, реконструирам или построя наново дома си, така че да е безопасно да се
живее в него за в бъдеще?)
• What precautions should I take when returning home?
(Какви предпазни мерки да взема, при завръщането си у дома?)
• Where can I get assistance?
(Къде мога да получа помощ?)
• How d I cope with the emotional effects of a disaster?
(Как да се справя с емоционалните последствия от бедствието?)
• How can I help children cope with the emotional effects of a disaster?
(Как мога да помогна на децата да се справят с емоционалните последствия от
бедствието?)
• How can I help someone affected by a disaster?
(Как мога да помогна на някой, засегнат от бедствието?)
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Тема:
Бележки:

възстановяване след бедствие
има секция за деца

Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/nuclear/nu_after.shtm
(виж: анотацията по-горе)

2.6. Какво представляват биологичните аварии?
Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/terrorism/bio/index.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Biological Threats
Име (bg):
Биологични заплахи
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Съдържа (рубрики): няма
Насочен към:
широка публика
Тема:
биологични заплахи
2.7. Подготовка при опасност от биологична атака
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/bio/bio_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before A Biological Attack
Име (bg):
Преди биологичната атака
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o What you should do to prepare (Как да се предпазите?)
o Filtration in buildings
(Пречистване на сградите)
Тема:
предпазване от биологична атака

2.8. Как да реагираме при биологична атака
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/bio/bio_during.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
During A Biological Attack
Име (bg):
По време на биологична атака
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o If you become aware of an unusual and suspicious substance nearby
(Ако усетите странни или подозрителни вещества близо до вас)
o If you are exposed to a biological agent
(Ако сте изложен на биологично вещество)
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Тема:

o Using HEPA Filters
(Използвайте филтри HEPA)
предпазване от биологична атака

2.9. След биологична атака
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/bio/bio_after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
After A Biological Attack
Име (bg):
След биологична атака
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия след биологична атака

2.10. Какво представляват химическите аварии?
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/chem/index.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Chemical Threats
Име (bg):
Химически опасности
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• How can I protect myself from a chemical attack?
(Как да се защитя от химическа опасност?)
• What to do before a chemical attack (Какво да направя преди това?)
• What to do during a chemical attack (Какво да правя по време на такава опасност?)
• What to do after a chemical attack
(Как да действам след като опасността е преминала?)
Тема:
предпазване от химически опасности

2.11. Подготовка за химическа авария
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/chem/chem_before.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Before A Chemical Attack
Име (bg):
Преди химическа опасност
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия преди химическа опасност
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Адрес:

http://www.fema.gov/hazard/chemical/index.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Household Chemical Emergency
Име (bg):
Химическа опасност у дома
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o How can I protect myself from household chemical emergency?
(Как да се предпазя от риск у дома?)
Тема:
химическа опасност у дома
2.12. Как да реагираме при химична авария?
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/chem/chem_during.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
During Chemical Attack
Име (bg):
По време на химическа опасност
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия по време на химическа опасност
2.13. След химическа атака
Адрес:
http://www.fema.gov/hazard/terrorism/chem/chem_after.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
After A Chemical Attack
Име (bg):
След химическа опасност
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
действия след химическа опасност

2.14. История на най-големите химични аварии
Адрес:
http://www.infoplease.com/ipa/A0001457.html
http://www.infoplease.com/
Име (en):
Nuclear And Chemical Incidents
Име (bg):
Ядрени и химически злополуки
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
хронологичен списък на ядрени и химически злополуки
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2.15. Други важни Интернет източници
Адрес:
http://www.fema.gov/pdf/areyouready/technohazards.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Technological Hazards
Име (bg):
Технологични бедствия
Език:
английски
Формат на материала: PDF (18 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Hazardous materials incidents (Инциденти с опасни вещества)
o Household chemical emergencies (Инциденти породени от химически опасности)
o Nuclear power plants
(Ядрени електроцентрали)
Тема:
технологични опасности
Бележки:
има снимков материал
Адрес:

http://www.fema.gov/areyouready/household_chemical_emergencies.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Are you ready?
Име (bg):
Готови ли сте?
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Take protective measures
(Вземайте предпазни мерки)
o Before a Household Chemical Emergency (Преди инцидента в дома ви)
o During a Household Chemical Emergency (По време на евентуален инцидент)
o Checking Your Home
(Проверявайте дома си)
o For More Information
(За повече информация)
o FEMA Publications
(Публикации на ФЕМА)
o Other Publications
(Други публикации)
Тема:
предпазни мерки в случай на инцидент
Адрес:

http://www.fema.gov/areyouready/nuclear_power_plants.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Nuclear Power Plants
Име (bg):
Ядрени електроцентрали
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Minimizing Exposure to Radiation
(Свеждане до минимум излагането на радиация)
o Know the Terms
(Запознайте се с условията)
o Take Protective Measures (Вземете предпазни мерки)
Тема:
ядрени електроцентрали
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Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_accidents
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Chemical Accidents
Име (bg):
Химически опасности
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Химически опасности
Адрес:

http://www.disastercenter.com/guide/chemical.html
http://www.disastercenter.com/
Име (en):
Why Talk About Chemical Emergencies?
Име (bg):
Защо трябва да се говори за химическите инциденти?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• What Is a Home Chemical Emergency, and a Major Chemical Emergency?
(Каквa е разликата между химически инцидент у дома и голям химически инцидент?)
• Awareness Information
(Важна информация)
• Preventing Chemical Emergencies in the Home
(Как да предотвратите химическия инцидент у дома)
• What to Do During a Home Chemical Emergency
(Какво да правите в случай на химическа опасност)
• Plan for Major Chemical Emergencies
(План за действие при големи химически инциденти)
• Media and Community Education Ideas (Идеи на медийно и обществено ниво )
• What to Do During a Major Chemical Emergency
(Как да реагирате в случай на голям химически инцидент)
• What to Do if You Are at the Scene of a Chemical Accident
(Как да действате, ако сте на мястото, където се е случил химическия инцидент)
• How to Shelter-in-Place (Как да си намерите убежище)
Тема:
химически опасности
3. Наводнение
3.1. Изготвяне на план за управление на бедствия – наводнения
Адрес:
http://www.adpc.net/enewsdec/
http://www.adpc.net
Име (en):
Asian Disaster Preparedness Centre
Име (bg):
Азиатски център за подготовка за бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / материалът е електронен бюлетин
Тема:
новини за бедствия
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Адрес:

http://www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_240_,00.html#Prepare
http://www.redcross.org/
Име (en):
Flood And Flash Flood
Име (bg):
Наводнение и внезапно наводнение
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Know What To Expect (Бъдете запознати с това какво може да се случи)
•
How to Reduce Potential Flood Damage
(Как да намалите потенциалната опасност от наводнение)
•
How Long Will a Flood Take to Develop?
(За какво време може да се разрасне едно наводнение?)
•
Flash Floods
(Внезапни наводнения)
•
Prepare a Family Disaster Plan
(Направете си семеен план в случай на бедствие)
•
Assemble a Disaster Supplies Kit
(Пригответе си индивидуален комплект в случай на бедствие)
•
What to Do When a Flood Watch Is Issued
(Какво да правите, когато пуснат в действие екипи за наблюдение на наводнението?)
•
What to Do When a Flood Warning Is Issued
(Как да реагирате, когато се пусне сигнал за наводнение по медиите?)
•
What to Do When a Flash Flood Watch Is Issued
(Какво да правите, когато пуснат в действие екипи за наблюдение на внезапно
наводнение?)
•
What to Do When a Flash Flood Warning Is Issued
(Как да реагирате, когато по медиите се пусне сигнал за внезапно наводнение?)
•
More Information
(Повече информация)
Тема:
действия при наводнение

3.2. Мерки, които следва да бъдат взети за намаляване на опасността от наводнения
Адрес:
http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=16923
http://www.fema.gov/
Име (en):
Mitigating Flood Risk Reduces Insurance Premiums
Име (bg):
Намаляването на опасността от наводнение намалява и
застрахователните премии
Език:
английски / испански
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
намаляване на опасността от наводнение
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Адрес:

http://earthsci.org/Flooding/unit4/u4-05-00.html
http://earthsci.org/
Име (en):
Possible Flood Mitigation Strategies
Име (bg):
Възможни стратегии за намаления на наводненията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
•
Flood warning system
(Системи за предупреждение в случай на наводнение)
•
Case study background
(Изследване на истински случаи)
•
Model development and calibration
(Развитие на модела и калибриране)
•
Predictions maps
(Карти за предвиждане на наводнение)
•
Possible flood mitigation strategies
(Възможни стратегии за намаления на наводненията)
•
Flood damage assessment
(Оценка на щетите от наводнението)
•
Economic and environmental considerations
(Съображения от икономически и екологичен характер)
•
Flood hazard categories
(Категории на опасностите от наводнение)
•
Public information
(Обществена информация)
•
Johnstone river
(Река Джонстоун)
Тема:
стратегии за намаляване на наводненията
3.3. Проявявай рационалност по отношение на наводненията
Адрес:
http://www.fema.gov/about/regions/regionix/mitigation/floodsmart.shtm
http://www.fema.gov/
Име (en):
Flood Smart
Име (bg):
Рационалност по отношение на наводненията
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Рационалност по отношение на наводненията

3.4. Филми за наводнения
Адрес:
http://www.firstscience.com/home/firstscience.tv/when-nature-strikes-backfloods_13.html?gclid=CN6Pic21howCFQEiZwoddSGHAw
http://www.firstscience.com/
Име (en):
Floods
Име (bg):
Наводнения
Език:
английски
Формат на материала: avi / flash
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Филми за наводнения
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4. Пожар
4.1. Категории пожари – Клас A, B, C, D и т.н.
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Fire
Име (bg):
Огън
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Chemistry
(Химия)
• Controlling fire (Как да владеем огъня)
• Fire and fuel (Огън и гориво)
• Fire protection and prevention
(Как да предотвратим и да се предпазим от пожар)
• Practical uses (Практическа употреба)
• See also
(Вижте също)
• References
(Референции)
• External links (Външни връзки)
Тема:
предпазване от пожар
Бележки:
материалът е визуализиран
Адрес:
Име (en):
Име (bg):
Език:
Формат на материала:
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:
Бележки:

http://www.fire-extinguisher101.com/
Fire Extinguisher Type: What Type Do I Use?
Пожарогасител – какъв вид да използвате?
английски
html
широка публика
няма
видове пожарогасители
има снимков материал

Адрес:

http://fireservices.ap.gov.in/Preventiontips_typesoffire.html
http://fireservices.ap.gov.in/
Име (en):
Types Of Fire
Име (bg):
Видове пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Class A
(Клас А)
• Class B
(Клас Б)
• Class C
(Клас В)
• Class D
(Клас Г)
Тема:
видове пожар
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4.2. Видове пожарогасители и как да използваме пожарогасителя
Адрес:
http://fireservices.ap.gov.in/Preventiontips_fireextein.html
http://fireservices.ap.gov.in/
Име (en):
Types Of Fire Extinguisher
Име (bg):
Видове пожарогасители
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Water
(Вода)
• Carbon dioxide (Въглероден диоксид)
• Dry chemicals (Сухи химикали)
Тема:
видове пожарогасители
Адрес:

http://www.fire-extinguisher101.com/using.html
http://www.fire-extinguisher101.com/
Име (en):
How To Use A Fire Extinguisher
Име (bg):
Как се използва пожарогасителят?
Формат на материала: html
Език:
английски
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
правила за ползване на пожарогасител

4.3. Съвети за борба с пожара
Адрес:
http://www.fire-extinguisher101.com/tips.html
http://www.fire-extinguisher101.com/
Име (en):
How To Fight A Fire
Име (bg):
Как да потушим пожара
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
съвети за безопасно потушаване на пожар

4.4. Изготвяне на план за евакуация в случай на пожар
Адрес:
http://www.usfa.dhs.gov/kids/flash.shtm
http://www.usfa.dhs.gov/
Име (en):
We Are Going To Teach You About Fire Safety
Име (bg):
Ще те научим как да се пазиш от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
деца
Съдържа (рубрики):
• Learn about (Home fire safety / Smoke alarms / Escaping from fire) /
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(Научете за : Безопасност от пожар у дома / Аларми / Как да избягаш от огъня)
• Fun and games
(Забавление и игри)
Тема:
съвети как да се предпазим от пожар
Бележки:
специализиран за деца
има секция с игри и забавление
Адрес:

http://www.firekills.gov.uk/additional/05.htm
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
If There’s A Fire, Have A Plan
Име (bg):
В случай на пожар, трябва да имате подготвен план за действие
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики):
• Plan your escape route
(Планирайте маршрута за евакуация)
• Always know where door and windows keys are
(Винаги трябва да знаете къде са ключовете за вратата)
• Make sure everyone knows
(Подсигурете се, че всички знаят къде са ключовете)
• Think about a refuge (Помислете за убежище)
Тема:
план за евакуация при пожар
Бележки:
има илюстрации
подходящ за деца
Адрес:

http://www.firesafetytips.com/default.htm#prepared
http://www.firesafetytips.com/
Име (en):
Fire Safety And Protection Tips
Име (bg):
Съвети как да се предпазим и спасим от пожар
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика / деца
Съдържа (рубрики):
• General fire safety and protection tips
(Основни съвети как да се предпазите от пожар)
• Conduct a family meeting (Организирайте семейна среща)
• Be prepared – plan ahead (Бъдете подготвени – планирайте предварително)
• Additional tips for fire safety (Още съвети, за да бъдете в безопасност)
• Enter the fire escape systems store
(Разгледайте съоръженията за обезопасяване от пожар)
Тема:
предпазване от пожар

4.5. Наръчник за защита от пожар
Адрес:
http://www.firekills.gov.uk/handbook/pdf/handbook-english.pdf
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
The Fire Prevention Handbook
Име (bg):
Наръчник „Как да предотвратите пожар?”
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Език:
английски
Формат на материала: PDF (61 стр.)
Насочен към:
широка публика / родители / учители / деца
Съдържа (рубрики):
• Introduction
(Въведение)
• Prevention
(Предотвратяване)
• Detection
(Откриване, засичане)
• Escape
(Евакуация)
• Children
(Деца)
• Contacts
(За контакт)
Тема:
предпазване от пожар
Бележки:
има секция посветена на деца
материалът е добре модулиран
има снимков материал

4.6. Разработване на материали за осъзнаване на опасността
Адрес:
http://www.firekills.gov.uk/leaflets/index.htm
http://www.firekills.gov.uk/
Име (en):
Fire Safety Leaflets
Име (bg):
Брошури “Как да се предпазим от пожар”
Език:
английски
Формат на материала: html / PDF
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема: различни брошури на тема «Как да се предпазим от пожар?»

5. Земетресение
5.1. Мерки за безопасност от нестроително естество
Адрес:
http://www.johnmartin.com/earthquakes/eqschools/index.htm
http://www.johnmartin.com
Име (en):
Identification And Reduction Of Non-Structural Hazards In Schools
Име (bg):
Идентификация и понижаване на риска от неструктурни опасности
в училищата
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Preface and credits
(Увод и заслуги)
o Introduction
(Въведение)
o Equipment and furnishing
(Екипировка и мебелировка)
o Hazardous materials
(Опасни вещества)
o Overhead elements
(Надземни предмети)
o Electrical equipment
(Електрическа екипировка)
o Partitions
(Разделения)
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o Windows
(Прозорци)
o Exteriors
(Външни пространства)
o Illustrations
(Илюстрации)
Тема:
идентификация и понижаване на риска от неструктурни опасности
Бележки:
материалът е специализиран за училищната среда
Адрес:

http://www.bhs.idaho.gov/disaster/earthquake/nonstructural.htm
http://www.bhs.idaho.gov/
Име (en):
Earthquakes in Idaho
Име (bg):
Земетресения в Айдахо
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Земетресения
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-74-reducing-1.pdf
http://www.fema.gov
Име (en):
Reducing The Risks Of Nonstructural Earthquake Damage
Име (bg):
Понижаване риска от неструктурни опасности при земетресение
Език:
английски
Формат на материала: PDF (25 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Preface
(Увод)
o How to use this guide (Как да използвате този наръчник)
o Overview
(Общ преглед)
o Nonstructural survey procedures
(Преглед на начина на действие при неструктурни опасности)
o Nonstructural examples: earthquake damage and upgrade details
(Примери за неструктурна опасност: вреди от земетресенията и подробности за
оптимизация)
o Developing earthquake protection programs
(Разработка на програми за предпазване от земетресения)
o Emergency planning guidelines (Насоки за планиране в кризисна ситуация)
o Facilities development guidelines
(Насоки за подобряване на помощните средства)
o Glossary
(Речник)
o References
(Референции)
o Appendixes
(Приложения)
Тема:
Понижаване риска от неструктурни опасности при земетресение
Бележки:
има разработен речник
материалът е визуализиран
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Адрес:

http://www.quakesafedelhi.net/rollout/Manu.pdf
http://www.quakesafedelhi.net/
Име (en):
Non-Structural Mitigation
Име (bg):
Намаляване на последствията от неструктурни опасности
Език:
английски
Формат на материала: PFD (17 стр.)
Насочен към:
широка публика / учители
Съдържа (рубрики):
o What is non-structural mitigation?
(Какво представлява неструктурното облекчаване?)
o Non-structural elements (Не-структурни вещества)
o Goals
(Цели)
o Two locations
(Два терена)
o Exits
(Изходи)
o Risks can be reduced (Риск, който може да бъде намален)
o Proposed activities
(Предложени дейности)
Тема: понижаване на риска от опасности при земетресение вътре в самите сгради
Бележки:
визуализиран материал
насочен към учители
Адрес:

http://www.cusec.org/Library/cusec/general_pubs/ns_schools.pdf
http://www.cusec.org/
Име (en):
Nonstructural Earthquake Hazards And Schools
Име (bg):
Неструктурна опасност от земетресение в училищата
Език:
английски
Формат на материала: PFD (4 стр.)
Насочен към:
учители / ученици / училищен персонал
Съдържа (рубрики): няма / брошура
Тема:
осигуряване на безопасност в училищните помещения
Бележки:
визуализиран материал
специализиран за ученици и училищна среда
Адрес:

http://www.quakesafedelhi.net/trial/NSM1.pdf
http://www.quakesafedelhi.net/
Име (en):
Non-Structural Mitigation Measures
Име (bg):
Мерки по отношение на понижаването на неструктурни опасности
Език:
английски
Формат на материала: PDF (7 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики): няма / снимков материал
Тема:
мерки по отношение на смекчаването на неструктурни опасности
Адрес:
http://www.nbmg.unr.edu/nesc/Non-Structural%20Seismic%20Hazards%20Demonstration.pdf
http://www.nbmg.unr.edu/
Име (en):
Non-Structural Seismic Hazards Demonstration
Име (bg):
Демонстрация на сеизмични опасности от неструктурно естество
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Език:
английски
Формат на материала: PDF (3 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Project overview
(Преглед на проекта)
o Work plan
(Работен план)
o Justification/Benefit
(Реабилитация и ползи от проекта)
o Outcomes
(Резултати)
o Synergies
(Синергия)
o In closing
(Отблизо)
Тема:
Демонстрация на сеизмични опасности
Адрес:

http://www.cusec.org/Safety/mitigation/nonstructural.htm
http://www.cusec.org/
Име (en):
Nonstructural Mitigation
Име (bg):
Смекчаване на неструктурите опасности
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
Смекчаване на неструктурите опасности

5.2. Наръчник за подготвеност
Адрес:
http://www.lafd.org/eqindex.htm
http://www.lafd.org/
Име (en):
The Earthquake Preparedness Handbook
Име (bg):
Наръчник – Подготовка за земетресение
Език:
английски
Формат на материала: PDF (40 стр.)
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Earthquake Tips
(Съвети относно земетресенията)
• Family and Home Planning
(Семейно и домашно планиране)
• Home and Office First Aid Kits
(Индивидуални комплекти за дома и офиса)
• Useful Supplies and Equipment
(Полезни запаси и екипировка)
• Family Earthqake Plan
(Семеен план за действие при земетресение)
• Safe Drinking Water
(Вода, която е безопасна за пиене)
• Portable Auto Survival Kit
(Преносим индивидуален комплект за колата)
• Fire Extinguishers
(Пожарогасители)
• Emergency Lighting
(Осветление за спешни случаи)
• Emergency Food Supplies and Cooking
(Хранителни запаси за всеки случай)
• Shutting Off Utilities
(Изключване на уреди)
• Securing Heavy Furnishings
(Обезопасяване на тежки мебели)
• Securing Your Hot Water Heater
(Как да обезопасите бойлера си)
• Helping Children Cope with Disaster
(Да помогнем на децата да се справят с бедствието)
• Adult Coping with Disaster
(Как възрастните се справят с бедствията)
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•
•
Тема:

Emergency Communications
Other Earthquake Related Pages

(Комуникации в случаи на бедствие)
(Други страници за земетресения)

Подготовка за земетресение

5.3. Изготвяне на училищен План за управление на бедствията
Адрес:
http://data.undp.org.in/dmweb/plans/School%20Disaster%20Management%20Planning.pdf
http://data.undp.org.in/
Име (en):
School Disaster Management Plan
Име (bg):
Училищен план за управление на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: PDF (33 стр.)
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики):
• Introduction
(Въведение)
• Aim and objective
(Цели)
• Need for the plan
(Необходимост от плана)
• Planning principles
(Принципи на планиране)
• Preparing the school disaster management plan
(Подготовка за училищния план за управление на бедствия)
• Steps in school disaster management planning
(Етапи в планирането на училищния план)
• Sensitization meeting for awareness among teachers/ School management
(Среща за изостряне чувствителността и осъзнаването за необходимостта на проекта от
учителите)
• Formation of the school disaster management committee
(Сформиране на училищния комитет по управление на бедствията)
• Hazard identification and safety assessment
(Идентифициране на бедствията и оценка на сигурността)
• Preparation of the school disaster management plan document
(Подготовка на материали за училищния план)
• Formation & training of the disaster management teams
(Сформиране и подготовка на екипите по управление на бедствията)
• Dissemination of the plan to everybody in the school
(Разпространение на плана до всички в училището)
• Conduct regular mock drills
(Организиране на редовни профилактични подготовки)
• Evaluation and updating of the plan to improve effectiveness
(Оценка и обновяване на плана с цел подобряване на ефективността)
• Earthquake considerations for students with special needs
(Обмисляне на необходимостите на ученици със специални нужди по време на
земетресение)
Тема:
изготвяне и приложение на училищен план
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Адрес:

http://quake.ualr.edu/schools/guide/section6c.htm
http://quake.ualr.edu/
Име (en):
Checklist For Developing And Evaluating - An Evacuation Plan
Име (bg):
Списък за съставяне и оценяване на план за евакуация
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Organization
(Организация)
o Emergency Situation (Кризисна ситуация)
o Evacuation Orders
(Заповеди за евакуация)
o Evacuation Process
(Процесът по евакуация)
o Assembly and Accountability
(Сигнал за събиране и отговорност)
o Securing the Facility
(Подсигуряване на апаратурата и съоръженията)
o Conclusion of Evacuation
(Заключение от евакуацията)
Тема:
план за евакуация
Адрес:

http://www.scec.org/education/public/espfocus/Sep_06.pdf
http://www.scec.org/
Име (en):
Emergency Survival Program Focus
Име (bg):
Фокус върху програмата за оцеляване в критични ситуации
Език:
английски
Формат на материала: PDF (2 стр.)
Насочен към:
деца / учители
Съдържа (рубрики):
o Back to school – A safe place to learn
(Обратно на училище – сигурно място, където може да учите)
o What you can do now
(Какво да правите сега?)
o A special note about children (Обърнете внимание на това, деца)
Тема:
оцеляване в критични ситуации
Адрес:

http://www.cnmiemo.gov.mp/Earthquake%20Brochure.htm
http://www.cnmiemo.gov.mp/
Име (en):
What Causes Earthquakes
Име (bg):
Какво причинява земетресенията?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
ученици / учители
Съдържа (рубрики):
o Schools
(Училища)
o School evacuation drills (Тренинги и симулации в училищата)
Тема:
подготовка за земетресение
Адрес:
Име (en):
Име (bg):

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019530.pdf
http://unpan1.un.org/
School safety
Безопасност в училищата
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Език:
английски
Формат на материала: PDF (46 стр.)
Насочен към:
учители / ученици / управителен сектор
Съдържа (рубрики):
o Foreword
(Уводни думи)
o Introduction – a step towards school safety
(Въведение – една крачка към безопасност в училищата)
o Primary strategies – school safety programs
(Първоначални стратегии – програми за безопасност в училищата)
o Management structure – suggestive framework
(Управителна структура – примерна рамка)
o Comprehensive school safety program – basic components
(Основни компоненти на програмата за училищна безопасност)
o Annex A District-wide school safety plan
(Прил. 1 – Областен план за училищна безопасност)
o Annex B School-building level emergency preparedness & response plan
(Прил. 2 – Разработване на план по подготовка и реакция на кризисни случаи на училищно
ниво)
Тема:
Безопасност в училищата
Адрес:

http://dcnorth.delhigovt.nic.in/schdismanplan.htm
http://dcnorth.delhigovt.nic.in/
Име (en):
School Disaster Management Plan
Име (bg):
Училищен план за управление на бедствия
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
учители / ученици
Съдържа (рубрики): няма / таблица
Тема:
управление на бедствията в училище

5.4 Бихте ли станал учен в областта на геологията?
Адрес:
http://earthquake.usgs.gov/learning/kids/become.php
http://earthquake.usgs.gov/
Име (en):
Become a Geophysicist…a what?
Име (bg):
Станете геофизик... гео-какво?
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
Съдържа (рубрики):
• What is a geophysicist?
(Какво значи геофизик?)
• What types of geophysicists are there?
(С какви различните дейности се занимават геофизиците?)
• What background do I need in high school?
(Какъв предварителен опит трябва да имам от гимназията?)
• What background do I need in college? (А в колежа?)
• What other experiences can I get?
(Какви други практически познания ми трябват?)
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Тема:

•
•
•

Where should I go to graduate school? (В кой университет трябва да отида?)
Where can I get a job?
(Къде мога да работя като геофизик?)
See also
(Вижте също)
професията геофизик

5.5. Други Интернет сайтове с много полезна информация
Адрес:
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-240.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Earthquake Preparedness – What Every Child Care Provider Needs To Know
Име (bg):
Подготовка за земетресение – информация, с която всеки детски педагог
трябва да разполага
Език:
английски
Формат на материала: PDF (11 стр.)
Насочен към:
учители / социални работници
Съдържа (рубрики):
• What you can do before an earthquake
(Какво трябва да направите преди земетресение?)
• What you can do during an earthquake
(Какво трябва да направите по време на земетресение?)
• What you can do after an earthquake
(Какво трябва да направите след земетресение?)
• Children’s reactions to earthquakes
(Как децата реагират на земетресението?)
• To learn more
(Научете повече)
Тема:
неща, които всеки педагог трябва да знае
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-253-unit6.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Now You Know It, Can You Show It?
Име (bg):
Вече знаете, а можете ли да покажете?
Език:
английски
Формат на материала: PDF (28 стр.)
Насочен към:
ученици / учители
Съдържа (рубрики):
Preparing for the worst – Simulation
Симулация – Подготви се за най-лошото
Тема:
Симулация на бедствие и съотв. действия
Адрес:

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pdf/fema-527.pdf
http://www.fema.gov/
Име (en):
Earthquake Safety Activities
Име (bg):
Дейности за осигуряване на безопасност при земетресение
Език:
английски
Формат на материала: PDF (74 стр.)
Насочен към:
учители и ученици
Съдържа (рубрики):
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•
•
•
•
•
Тема:

•

Introduction and background
(Въведение и произход на земетресенията)
What happens during an earthquake?
(Какво се случва по време на земетресение?)
Hunt for hazards
(На лов за опасности)
Prepare and share
(Подготви се и сподели с останалите)
Earthquake simulation and evacuation drill
(Симулация на земетресение и тренировъчно обучение)
References
(Референции)
Дейности за безопасност при земетресения

Адрес:

http://www.ndmindia.nic.in/Pocket%20Guide.jpg
http://www.ndmindia.nic.in/
Име (en):
Earthquake Emergency Survival Guide
Име (bg):
Наръчник за оцеляване в случай на земетресение
Език:
английски
Формат на материала: jpg
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма / брошура
Тема:
оцеляване при земетресения
Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/ema/emaschools.nsf/Page/RWP8B1D2A3D283253CFCA256C63000B106
0?OpenDocument
http://www.ema.gov.au/
Име (en):
Planning And Preparation
Име (bg):
Планиране и подготовка
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• How to develop an emergency plan
(Как да разработим план за действие в критични ситуации)
• Emergency survival kit
(Индивидуален комплект за оцеляване)
• Pets and disasters
(Домашните любимци и бедствията)
Тема:
план за критични ситуации
Адрес:
http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2006-2007/pdf/WDRC-2006-2007-Englishfullversion.pdf
http://www.unisdr.org/
Име (en):
2006-2007 World Disaster Reduction Campaign
Име (bg):
2006-2007 Световна кампания за намаляване на бедствията
Език:
английски
Формат на материала: PDF (25 стр.)
Насочен към:
учители / ученици / широка публика
Съдържа (рубрики):
• FAQs
(Често задавани въпроси)
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• Fact sheet
(Факти)
• Disaster risk education and school safety
(Понижаване на риска от бедствия и обезопасяване на училищата)
• What can be done?
(Какво може да бъде направено?)
• Let’s be prepared
(Нека бъдем подготвени)
• Local risk management in earthquake zones in Kazakhstan
(Управление на риска в земетръсни зони в Казахстан)
• Disaster resistant schools (Обезопасени училища)
• School safety as part of post-conflict reconstruction
(Училищната безопасност като част от реконструкцията след бедственото положение)
• From rehabilitation to safety (От рехабилитация към безопасност)
Тема: Как училищата могат да допринесат за изграждане на обществено съзнание
Бележки:
визуализиран материал
подходящ за деца и учители
Адрес:
http://www.ema.gov.au/agd/ema/rwpattach.nsf/viewasattachmentPersonal/320530503861E930CA256
E92000C33B3/$file/EDPP%20final.pdf
http://www.ema.gov.au/
Име (en):
Emergency / Disaster Planning For Principals
Име (bg):
Планиране на кризисни ситуации и бедствия – наръчник за директори
Език:
английски
Формат на материала: PDF (66 стр.)
Насочен към:
директори / училищен персонал
Съдържа (рубрики):
• Foreword
(Предисловие)
• Contents
(Съдържание)
• Planning for emergencies
(Как се планират кризисни ситуации)
• The process of emergency planning (Процесът на планиране)
• Roles and responsibilities
(Роли и отговорности)
• Alerting, notifying and reporting
(Сигнализиране за тревога, уведомяване и докладване)
• Evacuation planning
(Планиране на евакуацията)
• Assessment danger and reacting during emergencies
(Преценяване на опасността и реагиране при кризисни случаи)
• Special preparedness and response guidelines
(Специална подготовка и напътствия за реакция)
• Reference points
(Референции)
Тема:
училищни планове за управление на бедствията
Адрес:
http://www.firstscience.com/home/firstscience.tv/when-nature-strikes-back-earthquakes_18.html
http://www.firstscience.com/
Име (en):
Where Nature Strikes Back
Име (bg):
Природата отвръща на удара
Език:
английски
Формат на материала: avi
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Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:
Етап:
Бележки:

широка публика
няма / филм
Филм за земетресенията
гимназиален

6. Снежна буря и снежни навявания
6.1. Осъзнаване на ползите и проблемите, свързани със снега
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Snow
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Snow
Име (bg):
Сняг
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Snowflakes
(Снежинки)
• Snow on the ground
(Сняг върху земята)
• Recreation
(Възпроизвеждане)
• Types of snow
(Видове сняг)
• See also
(Вижте още)
• References
(Референции)
• External links
(Външни връзки)
Тема:
ползите и проблемите, свързани със снега
Бележки:
добра визуализация

6.2. От къде да получим предупреждение за зимна буря?
Адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Storm_Warning
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Winter Storm Warning
Име (bg):
Предупреждение за зимна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
дефиниция на предупреждение за зимна буря
Адрес:

http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Storm_Watch
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
Winter Storm Watch
Име (bg):
Патрул за наблюдение на зимната буря
Език:
английски
Формат на материала: html
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Насочен към:
Съдържа (рубрики):
Тема:

широка публика
няма
наблюдение на зимната буря

6.2. Филм за глобалното затопляне – „След утрешния ден”
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_After_Tomorrow
Адрес:
http://en.wikipedia.org/
Име (en):
The Day After Tomorrow
Име (bg):
След утрешния ден
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
• Background
(Предистория)
• Synopsis
(Резюме)
• Plot
(Сюжет)
• Science portrayed in the movie (Мястото на науката във филма)
• Reception
(Реакции към филма)
• DVD
(DVD)
• References to real life and popular culture
(Препратки към действителността и поп-културата)
• Other Trivia
(Други интересни факти)
• Parodies
(Пародии)
• See also
(Вижте също)
• References
(Референции)
• External links
(Външни връзки)
Тема:
художествен подход към темата за бедствията

6.4. Подготвяне на материали за училището, целящи осъзнаване на опасностите
Адрес:
http://www.washington.edu/admin/business/oem/hazards/winter.html
http://www.washington.edu
Име (en):
What To Do During A Winter Storm
Име (bg):
Какво да правим по време на снежна буря
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики):
o Before
(Преди)
o During
(По време на)
o Additional information
(Допълнителна информация)
o Keeping updated
(Бъдете в течение)
Тема:
действия по време на снежна буря
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6.5. Анализи на казуси
Адрес:
http://www.nycsubway.org/articles/1888-blizzard.html
http://www.nycsubway.org/
Име (en):
The Blizzard of 1888; the impact of this devastating storm on New York Transit
Име (bg):
Снежната виелица от 1888; влиянието на тази опустошителна буря
върху транспорта в Ню Йорк
Език:
английски
Формат на материала: html
Насочен към:
широка публика
Съдържа (рубрики): няма
Тема:
анализ на казуси (различни бедствия)
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