
„Здравейте, казвам се Хосейн Ахмад. Аз съм стажант в Blue Origin и работя по разработката 
на ракетата „Ню Глен“ (“New Glenn”), която ще способства за проправяне на път към Космоса, 
като превозва хора и полезни товари в околоземна орбита и още по-далеч. Със създаването 
на космически колонии е важно да се определят ценностите и принципите, на които 
обитателите им да се позовават ежедневно, за да ръководят работата им и да остават 
верни на мисията на общността си.“

Когато мислим за разширяване на човешките начинания в Космоса, имаме вълнуваща 
възможност да мислим и за споделена съвкупност от ценности, които да напътстват и 
регулират големи общности, когато хората работят заедно и си сътрудничат в Космоса.

ВАШАТА МИСИЯ: Създайте проект за конституция или определете съвкупност от ръководни ценности за човешка  
колония в Космоса. След като разработите идеята си, отпечатайте картичка от http://bit.ly/SpaceMailBG 
на плътна хартия или я изрежете от картон в размер 10.5 см x 14.8 см. На празната и страна напишете или 
нарисувайте своята идея. На обратната страна напишете своите имена, клас, училище и адрес на училището. 
Занесете картичката на класния Ви ръководител или в Музейко, най-късно до 23.10.2020 г. Компанията 
Blue Origin ще я изпрати в Космоса и обратно на борда на своята ракета „Ню Шепърд“. След своето 
космическо пътешествие, картичката ще бъде върната до вашето училище или в Музейко (според това 
къде сте я предали) с печат “Летял в Космоса” – като специален летял в Космоса сувенир.
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КАКВИ ПРИНЦИПИ БИХТЕ ЗАЛОЖИЛИ В КОСМИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ?

ИЗПРАТЕТЕ КАРТИЧКИ В КОСМОСА



ВЪВЕДЕНИЕ
Възможностите за иновации в космическата икономика бързо нарастват. С напредъка на технологиите 
идеята милиони хора да живеят и работят в Космоса изглежда все по-реална. Докато човечеството започва 
да разширява присъствието си в Космоса, Луната и отвъд, трябва да започнем да мислим за съвкупност от 
ценности, които да са ръководни в тази космическа експанзия, така че всички да имат равни възможности.

УЧЕБНА ЦЕЛ
Да се изготви конституция, която да е ръководна за хората, живеещи и работещи в Космоса.

УЧЕБНИ СТАНДАРТИ, КОИТО ПОКРИВАТЕ С ТОЗИ УРОК (САЩ)
CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 (Инициатива за общи основни държавни стандарти, Стандарт ELA-Literacy.SL.6.5)
Представяне на знания и идеи: 
За поясняване на информацията включете в презентациите мултимедийни компоненти (напр. графични 
илюстрации, изображения, музика, звук) и визуални дисплеи.

ISTE (Международно общество за технологии в образованието)
Стандарт 3.a. – Учениците планират и използват ефективни изследователски стратегии за намиране на 
информация и други ресурси за своите интелектуални или творчески занимания.

УКАЗАНИЯ
•  Проведете дискусия за генериране на идеи за ценностите, които биха спомогнали за управлението на хора, 

живеещи и работещи в Космоса, основано на справедливост и равнопоставеност. 
•  Учениците могат да скицират своята идея върху картичка, която по-късно да бъде изпратена в Космоса.
•  Организирайте представяне на идеите на учениците пред класа.
•  Най-късно до 23.10.2020, съберете картичките на учениците и използвайте инструкциите за училища за да 

изпратите картичките от Вашето училище.
•  Картичките ще пътуват до Космоса и обратно на борда на ракетата „Ню Шепърд“ на компанията Blue Origin.
•  Наблюдавайте на живо по телевизията или в интернет изстрелването на ракетата.

ИЗВЪНУРОЧНИ ДЕЙНОСТИ
•  Направете проучване на използваните съвременни технологии за постигане на целта хора да живеят и 

работят в Космоса.
•  Направете проучване на различни видове професии от областта на гражданското право и етиката, 

свързани с изследването и овладяването на Космоса.

ОБМИСЛЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ
•  Поискайте от учениците да представят в резюме своята космическа конституция, която ще спомогне за 

управлението на хора, живеещи и работещи в Космоса. 
•  Докато учениците споделят идеите си, напътствайте ги към постигане на консенсус относно космическа 

конституция, която да обедини най-важните идеи от целия клас.
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КОСМИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ
УРОЧЕН ПЛАН ЗА УЧИТЕЛИТЕ - КОСМИЧЕСКА ПОЩА


