
Ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK  
към Основно училище „Алеко Константинов“ – Димитровград 

Ви канят да се включите в проекта по гражданско образование 

, 

като попълните нашата анкета. 
 
 

Целта на проекта е да проучим, с какво ученическите радиоклубове могат да са от полза при 
форсмажорни обстоятелства. Да анализираме исторически опит от предишни аварии и 
земетресения. Да обучим ученици-връстници, които да могат да осъществяват радиовръзка в 
случай на бедствия и аварии. 

Не е необходимо да отговаряте на всички въпроси. Отговорете на тези, които ви вълнуват, които са най-
близо по съдържание до вашите занимания, работа, хоби. Можете да допълните анкетата и с още аспекти, 
които считате за важни по темата. 
 
Име, Фамилия:............................... 
Възраст:  под 20; 20-30 30-40 40-50 50-60  над 60 
Как сте свързан с радиокомуникациите?................................. 
С какво се занимавате в момента?................................. 
Ако сте радиолюбител, как и кога започна интересът ви към хобито?................................................. 
Как според вас трябва да се популяризира радиолюбителството сред младежи?.................................. 
 
 

 Знаете ли за бедствия, сполетели светa и страната ни, в които са се включили радиолюбители като 
доброволци? 

 Какви са възможностите за включване на ученици между 14-18 години като доброволци? С какво ние-
децата, бихме могли да помогнем? 

 Какви са опастностите и заплахите в нашия регион (земетръсна зона, разливи на язовири, пожари, 
опасни производства)? За какво ни уведомява системата за предупреждение? 

 Какви знания и умения трябва да притежаваме като цивилни граждани за действие при инцидент? 

 Какво не трябва да правим при бедствия и аварии? 

 Ако се изгубим в гора/планина, как най-лесно да се ориентираме?  

 Какви координати трябва да съобщим, ако се изгубим? Ако нямаме покритие на телефона? 

 Какви знания и умения трябва да притежава радиооператорът при форсмажорни обстоятелства? 

 Ако смятате, че има още важни въпроси по темата – моля добавете ги: 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 

Моля, изпращайте анкетата на tvschool.dg@gmail.com 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ за участието в нашия проект! Бъдете здрави и всичко добро! 
Ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK  

към Основно училище „Алеко Константинов“ – Димитровград 
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http://tvschool.eu/ 
tvschool.dg@gmail.com 
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