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Ученици от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци, Плевенска област, гостуваха на редакцията на вестник „Аз-буки“ по случай
празника Василица, известен като ромската Нова година. Те се запознаха с работата на журналистите, представиха
накратко своето училище и разказаха легенди за произхода на ромите. По инициатива на Центъра за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе“ над 300 ученици от 37 училища от цялата страна гостуваха на 14 януари в Президентството, Народното събрание, Представителството на Европейската комисия и в много други институции

23 медала за България
С отличен олимпийски старт започва
2020 година за младите ни таланти
Български ученици, участващи в международни състезания, вдигнаха високо
летвата още в първите дни на 2020 г. Те
спечелиха 23 медала за страната ни на
престижната Жаутиковска олимпиада
по математика, физика и информатика.
Равносметката от успешното представяне
е 6 златни, 5 сребърни и 12 бронзови отличия в конкуренция с над 580 участници
от 21 държави. Състезанието се състоя в
Алмати, Казахстан.
Основната цел на надпреварата е да се
популяризират природните науки, както и
да се стимулират партньорските отношения между учениците от математически
гимназии по света. България редовно

участва в турнира. Това съобщава Никола
Каравасилев – треньор на част от нашите
таланти, редактор на научното списание
„Химия. Природните науки в образованието“ на НИОН „Аз-буки“.
Нашите 32-ма състезатели са представители на Софийската математическа гимназия, Националната природо-математическа гимназия, ППМГ
„Академик Никола Обрешков“ – Бургас, Математическата гимназия „Баба
Тонка“ – Русе, Профилираната природо-математическа гимназия „Никола
Обрешков“ – Казанлък, Природо-математическата гимназия „Акад. Боян
Петканчин“ – Хасково, Първа частна

математическа гимназия – София.
Златните медалисти са Евгени Кайряков (математика, СМГ), Борислав
Кирилов (математика, ПЧМГ), До Виет
Кьонг (математика, СМГ), Галин Тотев
(математика ППМГ – Бургас), Андон
Тодоров (информатика, СМГ) и Георги
Петков (информатика, ПЧМГ).
Сребърните медали спечелиха Диян
Димитров (математика, СМГ), Васил
Николов (физика, ПЧМГ), Александър
Проданов (физика, ППМГ – Казанлък),
Виктор Кожухаров (информатика, МГ –
Русе) и Стоян Малинин (информатика,
ПМГ – Хасково).
На стр. 2

Поколението Z, или така
наречените „цифрови“ деца,
непрекъснато ни изненадват, но
и ни плашат с това, че постоянно
са забили нос в телефона или
таблета си, че не искат нито да
четат, нито да учат, че нищо не
им е интересно. Чудим се какво да
правим с тях, как да ги възпитаваме, как да ги мотивираме, как
да привлечем вниманието им към
нещо полезно.
Панацея няма. Затова трябва
да приемем фактите такива,
каквито са. Свидетели сме на
драстична промяна на комуникативните технологии – в началото
устни, после писмени, а сега са
аудиовизуални. И резултатът
е, че децата вече не четат, а
гледат.
Училището се опитва да се
приспособи към съвременното
дете. Процесът е бавен и сложен.
Учителите се оплакват от липсата на внимание. Но причината
донякъде е и в тях – заливат учениците с информация, а те нямат
нужда от това. Необходимо им е
да знаят къде да търсят нужната
информация.
Как да помогнем на децата си,
докато чакаме новото поколение
учители, подготвени да работят
с поколение Z. Отговорността е най-вече на родителите,
които трябва да се опитат да ги
разберат, подкрепят, прегърнат,
утешат. Това е, което интернет
не може да им даде. Ако вместо
това се впуснем в нравоучения,
упреци и наказания, ще загубим
битката и връзката с децата
на XXI век. А те имат нужда от
нашето одобрение, контрол и
насоки, докато намерят себе
си и това, което им харесва да
правят.
Пътят ще бъде труден, от нас
зависи дали ще бъде и успешен.
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Неделните училища
могат да
кандидатстват онлайн
Кандидатстването за
вписване в Списъка на българските неделни училища в
чужбина от тази година ще
може да става по електронен път. На сайта на МОН
в раздел „За българите зад
граница“ е разработен специален модул за желаещите
да получат финансиране от
държавния бюджет за подпомагане на обучението по
български език и литература, история и цивилизации
и география и икономика на
България. Срокът за подаване на предложенията е до
31 януари 2020 година.
Право да кандидатстват,
имат организации на българи, живеещи извън България, които са регистрирани
съгласно законодателството

на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност,
задгранични представителства, православни църковни
общини и Славянобългарският манастир „Св. Вмчк
Георги Зограф“ в Атон,
Гърция. Изискванията към
кандидатите са подробно
описани в Постановление
№ 90 на Министерския съвет за българските неделни
училища в чужбина, което
също е публикувано на
сайта на МОН.
В Списъка на българските
неделни училища, които се
подпомагат финансово по
ПМС №90 през учебната
2019/2020 г., са включени
224 задгранични школа.

Новите участници
в „Евроскола“
В оспорвана надпревара
пет ученически отбора от
областите Стара Загора,
Хасково и Димитровград
спечелиха състезанието по
програмата на Европейския
парламент „Евроскола“ и
така си осигуриха пътна
карта до Страсбург. Това им
осигурява възможността
през пролетта на 2020 г. да
пътуват до френския град
и заедно с други около 500
ученици от цяла Европа да
се превърнат в евродепутати
за един ден. Те ще участват
в „заседания на комисиите“, в пленарни заседания,
ще разискват, ще гласуват
резолюции и ще водят дебати предимно на френски
и английски език.
Регионалното състезание
за участие в програмата „Евроскола“ на ЕП се проведе
в Хасково. В надпреварата
се включиха десет отбора
от Гълъбово, Димитровград, Казанлък, Свиленград,
Стара Загора, както и от
града домакин Хасково. По
регламент отборите са от по
5 ученици, ръководени от
преподавател. Състезателите имаха приблизително 15
минути, за да демонстрират
знанията си по различни актуални теми от дневния ред
на Европейския съюз, включително и на чужд език.
Жури в тричленен състав
оцени представянето на състезателите. Теодор Стойчев
– ръководител на Бюрото
на ЕП в България, Жени

Колева – експерт „Връзки с
обществеността“ в Бюрото
на ЕП, и Ана Маринска –
асистент в отдел „Информация и комуникация“ в
Представителството на ЕК,
бяха затруднени да изберат
най-добрите поради високото ниво на подготовка
на учениците и задълбочените им езикови познания.
Теодор Стойчев поздрави
всички участници и ги окуражи да се възползват от
възможностите, които ЕП
и ЕС им предоставят, за да
опознаят отблизо какви са
механизмите, които движат
европейските институции.
Победителите, които ще
представят България в Европарламента тази пролет, са
ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, ПМГ „Иван
Вазов“ – Димитровград,
ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ –
Димитровград, ППМГ „Гео
Милев“ – Стара Загора, и
ППМГ „Никола Обрешков“
– Казанлък.
Целта на „Евроскола“ е да
насърчава най-младите европейци да опознаят ЕП, да
се включат чрез симулирани
заседания в работата му.
Чрез Програмата ученици
от всички страни членки на
ЕС прекарват един ден в ЕП
в Страсбург, където участват
в симулация на неговата
работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси
от интерес за ЕС в рамките
на „Младежкия европейски
парламент“.

23 медала за...
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Бронзовите отличия завоюваха Александър Радославов (информатика, СМГ),
Явор Йорданов (физика,
НПМГ), Иво Петров (физика, СМГ), Александър Милчев (математика, НПМГ),
Иван Георгиев (математика,
СМГ), Кристиан Минчев
(математика ППМГ – Бур-

гас), Михаела Гледачева
(математика, ПЧМГ), Никола Коларов (математика
ППМГ – Бургас), Никола
Цачев (математика, ПЧМГ),
Матей Петков (математика,
НПМГ), Виктор Балтин
(математика ППМГ – Бургас) и Любен Балтаджиев
(математика, ПМГ – Хасково).
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Клетва в името на Европейския съюз
Председателят на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен и членовете на Колегиума на комисарите официално положиха клетва пред Съда
на ЕС в Люксембург за
поемане на задълженията
си. Чрез тази тържествена
клетва членовете на ЕК
се задължават да спазват
договорите и Хартата
на основните права на
Европейския съюз и да
упражняват своите отговорности при пълна
независимост и в общ

Мария Габриел,
еврокомисар
интерес. Всеки от комисарите положи клетвата

на родния си език.
„Поемам задълженията
да спазвам договорите
и Хартата на основните
права на Европейския
съюз при изпълнението
на всички мои функции,
да изпълнявам своите задължения при пълна независимост в общ интерес
на Съюза, при изпълнение на своите задачи да не
искам, нито да приемам
инструкции от никое правителство, институция,
орган, служба или агенция, да се въздържам от

всякакви действия, които
са несъвместими с естеството на моите функции или с изпълнението
на моите задачи“, каза в
клетвата си българският
еврокомисар.
Текстът посочва още,
че договорът за функционирането на ЕС установява задължение за
всяка държава членка да
зачита този принцип и
да не се опитва да влияе
на членовете на ЕК при
изпълнението на техните
задачи.

Русенци с филиал
в Тараклия
Бизнесът в Молдова иска специалисти по
агроинженерство, транспортни технологии,
икономика и компютърни науки
Иван Паслар – председател на
район Тараклия, Молдова, бе на
работно посещение в Русенския
университет „Ангел Кънчев“. Основна тема на разговора му с ректора
чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев бе
трансформирането на Тараклийския
държавен университет „Григорий
Цамблак“ във филиал на Русенския
университет.
Проф. Белоев припомни, че вече
три години двете държави обсъждат възможности и търсят варианти
за постигане на най-доброто решение за подпомагане на развитието
на образованието и младежите в Тараклия. В края на миналата година
е създадена работна комисия, като
представител в нея от Русенския
университет е проф. Юлиана Попова. Подготвен е и проект на споразумение между двете държави,
което урежда въпроси от по-общ
характер. В началото на януари
проф. Белоев е провел среща с министъра на образованието и науката
Красимир Вълчев, където отново е
обсъдена темата. Очакванията на
всички ангажирани институции са
процесът на преобразуване на Тараклийския държавен университет
във филиал на Русенския университет да приключи до месец март.
Така, организацията на учебния

Снимка РУ
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Чл.-кор. Белоев обещава подготовката на специалисти
за Молдова да тръгне от есента
процес и приемът ще бъдат осъществени в необходимите срокове
за започващата през септември
нова академична година.
Иван Паслар е провел работни
срещи с представители на бизнеса в
Тараклия. По време на разговорите
става ясно, че за развитието на икономиката в региона са необходими
специалисти от областите аграрно
инженерство, транспортни техноло-

гии, икономика и компютърни науки.
Проф. Белоев увери госта, че Русенският университет е готов да започне
обучение по тези специалности още
през учебната 2020/2021 г.
По време на срещата бяха обсъдени темите за отпускане на стипендии
за студентите с български произход
и възможност за въвеждане на обучение в квалификационна степен
„Професионален бакалавър“.

Проф. Семерджиев начело на НАТФИЗ
Общото събрание на НАТФИЗ избра за свой ректор проф.
д-р Станислав Семерджиев с подкрепа от 93 %. Той ще оглави Академията за четвърти път (2003 – 2007, 2007 – 2011,
2015 – 2019, 2020 – 2024). Гласуваното доверие е спечелено
с реформи в методологията на образование, обновяване
на сградния и материалния фонд, разширяване на международните взаимоотношения и партньорски програми,
социално отговорни проекти за развитие на обществения
имидж на Академията, привличане на нови български и
чуждестранни партньори и неуморима взискателност към
работата на всички.
Проф. Семерджиев е създател и ръководител на специалността „Драматургия“. От 2011-а е изпълнителен директор
на Световната асоциация на филмовите и телевизионни
висши училища (CILECT). Продуцент и сценарист е на
експерименталния документален филм „Авантюрата
Хамлет“ (2008, реж. Грег Роуч и Ивайло Дикански).
Сценарист на първия български дългометражен сериал
„Хотел „България“ (2004 – 2005). Автор на либретото на
спектакъла „Българска мистерия“ (2019, Театър НАТФИЗ).
Продуцент и редактор на над 50 български и международни
филма.
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Партньори с Катар
в образованието
Сътрудничество в магистърски
и докторски програми предвижда
споразумение, подписано от министър
Вълчев и колегата му Ал Хамади
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на образованието
и висшето образование
на Катар д-р Мохамед
Абдул Уахед ал Хамади
подписаха Споразумение
за сътрудничество между
България и Катар. То е
инициирано от катарска
страна и предвижда сътрудничество в сферата
на училищното и на висшето образование, на
научните изследвания и
технологиите.
Двете страни ще обменят опит, свързан с управлението на училищата,
обучението и методите
на преподаване, учебните програми и оценяването на постиженията
на учениците и на учителите. Ще се насърчава и
сътрудничеството между
училищата в двете държави. „През последните
години в страната ни се
поставя акцент върху
развитието на научните
изследвания и иновациите – каза министър
Вълчев. – Насърчава се
и задълбочаването на
взаимодействието между
висшите училища чрез
включването им в европейски университетски
мрежи. В тази насока е
възможно засилване на
сътрудничеството с двустранни споразумения
между нашите и катар-

Министрите Вълчев и Ал Хамади подписаха споразумение за сътрудничество
ските университети“, добави министър Вълчев.
Подписаният документ
урежда възможности за
сътрудничество в област
та на магистърските и
докторските програми
и научните изследвания.
Ще се обменя информация за нормативната
уредба, регламентираща
академичното признаване на образованието,
придобито в чужбина,
а също и по въпроси,
свързани с оценяване
на качеството и акредитацията във висшите
училища.

Заедно с министър
Красимир Вълчев в Доха
бяха ректорите на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, на Медицинския
и на Техническия университет в София и на
Националната спортна
академия. Българската
делегация разговаря с
ректора на Катарския
университет, със зам.ректора на университета
„Хамад бин Халифа“,
който се намира в Града
на образованието, както
и с деканите на факултетите по обществено

здраве и по инженерни
науки. В Града на образованието се намират и
кампусите на осем международни университета,
както и училищните и
изследователските сгради на фондация „Катар“.
По време на визитата министър Вълчев се
срещна с българи, които
живеят в Катар и работят
в сферите на образованието, науката и спорта.
Програмата включваше и
посещение на спортната
академия „Аспайър“ и на
Катарската национална
библиотека.

www.azbuki.bg
Кампания на Института
за български език – БАН,
и в. „Аз-буки“

Овче сирене,
но овчи кашкавал
Ванина СУМРОВА*

Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче
кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези
словосъчетания, в които има езикова грешка.
Погрешна е формата на прилагателното име, защото краве, овче и козе тук са в среден род, а трябва да са
в мъжки род, за да се съгласуват, според граматичните
норми на езика ни, със съществителното име кашкавал, което е от мъжки род. Следователно правилното
съгласуване е крави кашкавал, овчи кашкавал, кози
кашкавал.
Причините за грешката са сравнително рядката
употреба на тези форми, „механичното“ използване на
по-често срещаната форма за ср.р. при назоваване на
хранителни продукти – краве/овче/козе (мляко, сирене), или приемане – поради свръхкоректност – на формата с окончание -е за правилна, а с -и – за неправилна
(подложена на редукция).
И така, формата с окончание -и е за м.р., формата с
окончание -е е за ср.р., формата с окончание -а или -я е
за ж.р., а формата с окончание -и е за мн.ч. Например:
крави (кашкавал), кравя (кожа), краве (масло), крави
(продукти); овчи (бут), овча (вълна), овче (мляко), овчи
(стада); кози (мях), козя (пътека), козе (сирене), кози
(рога); птичи (пастет), птича (песен), птиче (месо),
птичи (пера); лисичи (кожух), лисича (опашка), лисиче
(леговище), лисичи (следи). От същата група са и прилагателните мечи, вълчи, кокоши и под.
Форми за ср.р. като кравьо, овчо, козьо, птичо, лисичо не трябва да се използват, тъй като са диалектни
и остарели. Книжовна е само формата за ср.р. мечо
(напр. мечо грозде), която е дублетна на формата мече,
напр. мече леговище.
*Гл. ас. д-р Ванина Сумрова работи в Секцията за
българска лексикология и лексикография на Института за
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Математиците
на Смолянско
с вековен юбилей
Ангел ДОБРИКОВ

По-добро бъдеще за поколение Z
Николай КЪНЧЕВ

Създаване на по-добро бъдеще
чрез трансформиране на образованието и подготовката на обучаваните за тяхната роля в обществото.
Това са водещите теми на едно
от най-авторитетните световни
изложения в сферата на образователните технологии – Bett. 850 водещи компании, 103 стартъпа и над
34 000 участници от образователната общност на 131 държави се
събират в Лондон, за да обсъждат
как технологиите и иновациите
дават възможност на учители и
обучаващи се да покажат своя
потенциал.
Поколение Z – общо 2,5 милиарда млади хора на възраст от 9 до
24 години, е на път да се превърне
в най-голямата група работещи и
потребители в рамките на следващите 20 години. Според експерти
предизвикателствата, пред които е
изправено това поколение, ще бъдат
по-значими от всеки друг момент в
човешката история. Затова и една
от основните дискусии на Bett ще е

посветена на бъдещите стратегии,
които да подкрепят развитието на
Поколение Z. Не по-малко важна
е темата за мястото на новите
технологии – за ползите от тях,
но и за увеличаващите се онлайн
заплахи, включително реч на омразата, нахлуване в личния живот и
дезинформация. Според Тим Бърнърс-Ли – създателя на Световната
мрежа и настоящ директор на World
Wide Web Consortium, WWW вече е
прераснал в чудовище, каквото не
е очаквал. Затова той отправя апел
към компаниите, организациите и
правителствата да подпишат „Договор за мрежата“ – глобален план за
действие, който да направи нашия
онлайн свят безопасен и достъпен
за всеки.

Този призив е още по-основателен, ако се вземе предвид, че едва
за година броят на образователните
специалисти, вярващи, че технологиите са важен инструмент за въвличане на децата в дейностите в клас,
нараства от едва 1/3 до близо 90%.
Почти половината от тях вярват, че
технологиите влияят благоприятно
и върху поведението на учениците. Затова и информираността на
учителите, както и повишаването
на квалификацията и готовността
им да ползват нови образователни
технологии, се оказват решаващи
според специалисти, които ще бъдат
сред лекторите на образователния
форум. Новите технологии поставят
и още едно сериозно предизвикателство. Необходимите средства
за закупуването им, които вече са
се превърнали в едно от основните
пера в бюджетите на училищата,
поставят на дневен ред уменията за
„умния избор“ – не само да бъде избран най-подходящият продукт, но и
да бъде намерен начин за неговото
най-ефективно използване по време
на учебния процес.
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Смолянската Профилирана природо-математическа
гимназия „Васил Левски“
отбелязва 100-годишен юбилей. На 29 януари 1920 г.
със заповед на тогавашния
министър на просвещението
Цанко Бакалов Ксантийската държавна непълна
смесена гимназия се премества в село Райково – днес
квартал на Смолян „Пашмаклийско“. В Райково е
преместена и библиотеката
на учебното заведение с
над 470 тома книги, учебни
помагала и списания.
През пролетта на 1921 г.
школото приема за свой
патрон Апостола на свободата – Васил Левски.
Следват успешни години
за утвърждаване на Райковската гимназия като
предпочитано, водещо
и престижно училище в
Среднородопския край. От
1987 г. в нея са разкрити
математически паралелки
със засилено изучаване на
английски език. Днес училището осъществява прием

в V и VIII клас. През настоящата учебна 2019/2020
година в гимназията се
обучават над 490 ученици,
обхванати в 21 паралелки.
Училищната база е изцяло
реновирана. Прекрасна
придобивка за учениците
и обществеността на Смолян е откритата наскоро
модерна спортна зала към
гимназията.
В програмата на юбилея
са включени шествие на
ученици, учители и нейни
бивши възпитаници, среща
на поколенията, спортни
състезания между ветерани и средношколци. Инж.
Никола Чернев представя
втората част на своя книга,
посветена на гимназията.
Ще се проведат факелно
шествие и митинг заря пред
паметника на Апостола в
двора на училището, състезание „Лъвски скок“ и щафета. Ще се открие музейна
сбирка. Кулминацията е на
29 януари т.г. в Родопския
драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще
бъде представен юбилеен
концерт спектакъл.

ЕВРОНОВИНИ

www.azbuki.bg

300 ученици се изявяват
като предприемачи
Близо 300 ученици от X и XI клас от 17 училища от София, Варна и Враца и техните 34 ментори се включиха във
второто издание на „Тийноватор стартъп уикенд“ в „София
Тех Парк“. Форума откри българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и
младежта Мария Габриел.
Учениците и менторите работиха по формирането на около
30 идеи за стартъпи и по презентациите им в областта на климатичните промени, спасяването на пчелите, устойчиво строителство, здравословно хранене в училище, намаляване на катастрофите, онлайн частни уроци, коноп вместо пластмаса и
т.н. След това избраните проекти бяха представени пред жури

от инвеститори. Най-добрите отбори ще участват в националното състезание през май, а победителите ще представят
България наесен в международно състезание в Словения.
„25% от младежите в Европа имат намерение да развиват
собствен бизнес, докато в България този процент е под 10 на
сто – сподели Мария Габриел. – Големите идеи са важни, но още
по-важно е тяхното практическо осъществяване. Предприемачеството най-често се изковава именно чрез упорития труд
в стремежа към това, което обичаме. То е основен двигател

на иновациите и икономическото развитие. Днес Европа има
нужда от нов тип предприемачество и ново поколение предприемачи. Тествайте границите на способностите си, стремете
се към повече и разбира се, не забравяйте да се забавлявате.“
Българският еврокомисар припомни и редица инициативи,
чрез които ЕК подкрепя развитието на цифровите и уменията за работа в екип. С програма „Еразъм+“ се насърчават
проекти за сътрудничество, наречени „алианси на познанията“. В тях бизнесът и институциите за висше образование
работят заедно за свързване на практическото мислене и
теоретичните познания. Европейският институт за иновации и технологии е друга инициатива, която обединява
бизнеса, научните изследвания и образованието, така че
младите предприемачи да се учат от опитни иноватори, за
да започнат ново начинание. Работи се и по актуализирането на Плана за действие в областта на цифровото образование, за да бъдат включени в него допълнителни мерки в
полза на младите хора.

Голуей и Риека – новите
столици на културата

В НЯКОЛКО РЕДА
ПОСЛАНИКЪТ НА ХЪРВАТИЯ
В БЪЛГАРИЯ ЯСНА ОГНЯНОВАЦ представи приоритетите, по които ще работи страната Ӝ по време на
шестмесечното ротационно
председателство на Съвета на Европа. Хърватия пое
европредседателството от
Финландия на 1 януари 2020 г.
под мотото „Силна Европа в
свят с предизвикателства“.
Това се случва в момент,
в който на преден план са
въпроси като Брекзит и следващият дългосрочен бюджет
на ЕС. Хърватските евродепутати очакват постигането на устойчиво развитие,
свързана икономика, безопасност и позиционирането на
Европа като световен лидер
също да бъдат изведени на
преден план през следващите
шест месеца.
***
ЕК ПРЕДСТАВИ ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за
„Механизъм и фонд за справедлив преход“ пред евродепутатите, които обсъдиха как
да бъдат подпомогнати общностите в ЕС, за да могат да
осъществят успешно прехода към нисковъглеродни производителни методи. Амбициозният план има за цел да
направи Европа първия климатично неутрален континент.
Сред приоритетите е ЕС да
се ангажира с намаляване с
55% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и да постигне нулеви нетни емисии
до 2050 г. Реализирането на
целите на Европейския зелен
пакт ще изисква значителни
инвестиции, които трябва да
бъдат предвидени в следващия дългосрочен бюджет на
ЕС през 2021 – 2027 г.
***
ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ОБСЪДИХА НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА в
заплащането на жените и
мъжете и настояват ЕК незабавно да предложи правно
обвързващи мерки за това.
Въпреки че принципът на
равно заплащане за равен
труд е залегнал в Договора
за ЕС, общата разлика в заплащането между жените и
мъжете остава 16% с разлики между държавите членки.
Ситуацията се влошава още
повече, когато жените се
пенсионират – тогава пенсията им е с около 40% пониска от тази на мъжете.
Очаква се ЕП да гласува резолюция за преодоляването
на разликата в заплащането
в края на януари.

ЕВРОНОВИНИ
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Пловдив предава символично щафетата
на Ирландия и Хърватия

Д

Страница на
Антоанета НАЙДЕНОВА

ва крайбрежни града, отворени
към света и домакини на редица фестивали, са избрани за
Европейски столици на културата през 2020 г. – ирландският
Голуей и хърватският Риека.
Инициативата за обявяване на европейски
столици на културата започва през 1985 г.
и цели да подчертае културното богатство
и разнообразие на Европа. Всяка година
получават признание два европейски града,
което допринася не само за културната среда
в тях, но и за социално-икономическото им
развитие.
През миналата година Пловдив и италианският град Матера носиха званието

„Европейска столица на културата“. Пловдив беше първият български град, избран
за културна столица, и това разкри много
възможности за региона и международната
видимост за града. Статистическите данни
за Пловдивска област между януари и
август 2019 г. показват, че посещенията от
чуждестранни и български граждани са се
увеличили с 6,5% в сравнение със същия
период на 2018 г. Обобщените данни за
резултатите от инициативата предстоят.
На 12 януари Пловдив предаде символично щафетата към тазгодишните столици
на културата с мащабно събитие, което се
проведе в Дома на културата „Борис Христов“. „Четирите годишни времена“, четири
мултимедии за четирите сезона, през които
премина Европейската столица на културата, четирите платформи на програмата
Снимка ЕП
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Голуей (горе) и Риека

„Сливане“, „Трансформиране“, „Възраждане“ и „Релаксиране“ обединиха церемонията. Протоколната част беше съпътствана
от класическа програма с участието на
пловдивски деца – лауреати на музикални
конкурси, и камерен оркестър на Опера
Пловдив с гост-солист виртуозната Лия
Петрова. Тя свири на уникална италианска
цигулка Matteo Goffriller от 1690 г. По време
на изпълненията пред официалните гости
бяха представени ретроспективни кадри от
стотиците събития от програмата „Пловдив
– Европейска столица на културата 2019“.
Пловдивските културни институции, като
художествени галерия и музеи, също се
включиха с тематични инициативи с вход
свободен за гражданите и гостите на Пловдив през уикенда.

Кои са новите столици
на културата?
Голуей е най-големият град в западната
ирландска провинция Конахт. Той става третият град в Ирландия, обявен за Европейска
столица на културата. Програмата „Galway
2020“ започва през февруари съобразно
древния келтски календар и е изградена
около четири келтски фестивала.
В град, в който всеки четвърти жител е роден извън Ирландия, миграцията естествено
става една от основните теми на програмата
заедно с пейзажа и езика. Първият заместник-председател на ЕП Марейд Макгинес,
чийто избирателен район включва Голуей, подчертава разнообразието на града:
„Голуей има богата история, свързана с
литературата, изкуството и музиката. Той
е център на ирландския език, а в същото
време е напълно модерен и глобален град,
лидер в медицинските уреди и технологиите. Щастлива съм, че този изпълнен с
живот, динамичен град на края на Европа
ще има възможност да се представи пред
целия континент“.
Риека е град на Адриатическото крайбрежие на Хърватия, който е известен с
бохемската си атмосфера и изобилието на
фестивали. Той е и най-голямото пристанище в страната.
Под мотото „Пристанище на разнообразието“ програмата „Rijeka 2020“ акцентира
върху три теми: водата, работата и миграцията. „Риека може да бъде блестящ пример
за толерантност и мултикултурализъм за
всички европейски градове. Сигурен съм,
че Риека ще се представи по подходящ
начин. Сърдечни поздравления на града на
моите студентски години за престижното
признание“, заявява хърватският евродепутат Валтер Флего, завършил машинно
инженерство в Риека.
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„Региони в растеж“ настъпва в
образователната инфраструктура
Нацията ни може да просперира само с инвестиции
в образованието, в училищата и учителите, категорична е кметът
на София Йорданка Фандъкова

В

Иван Рилски“ са приключили на практика. Остава
да се монтира асансьор, да
се преасфалтира дворът и
да бъде озеленен. Освен
по-добрите условия за
обучение на децата с въведените мерки за енергоефективност се очакват и

Снимка СО

18 сгради на
училища и
детски градини се извършват ремонтни дейности към момента. През
месец април предстои да
започне реконструкция в
още 8 училища и детски
градини, финансирани по
ОП „Региони в растеж“.“
Това каза кметът на София
Йорданка Фандъкова при
посещението си в едно
от училищата, където ремонтните дейности са на
финала си – 54. СУ „Св.
Иван Рилски“ в район
„Надежда“.

икономии
от средства
за отопление
и осветление.

Европейският
проект включва
общо 27 сгради
на училища и
детски градини
на територията на районите „Средец“, „Надежда“,
„Илинден“, „Красна поляна“ и „Връбница“. Само
в периода 6 – 9 януари са
проведени 8 официални
церемонии по представяне
напредъка на строителните дейности на училища, включени в обхвата
на проект „Изграждане,

Столична община насочва над 75 млн. лв. за образователна инфраструктура
основен ремонт/реконструкция на 26 училища
и детски градини на територията на Столична
община“, финансиран от
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Това са 54.СУ „Св. Иван
Рилски“, 3. СУ „Марин
Дринов“, 62. ОУ „Христо Ботев“, 16. ОУ „Райко Жинзифов“, 70. ОУ
„Св. Климент Охридски“,

43. ОУ „Христо Смирненски“, 101. СУ „Бачо
Киров“, 123. СУ „Стефан
Стамболов“. В мащабните
ремонти се влагат близо 64 млн. лв. от ОПРР.
Близо 58 млн. лв. от тях
са безвъзмездна финан-

8 нови специалности предлага
бизнесът във Великотърновска област
Здравка МАСЛЯНКОВА

Работодателските организации в област Велико Търново
настояват за въвеждане на осем
нови специалности в професионалните гимназии в региона.
Предложенията на бизнеса са
одобрени от Регионалното управление на образованието и от
общините.
Новите предложения за специалности, по които не е имало
обучение повече от 10 години,
са „Водно строителство“ по
професия „Строителен техник“
в ПСАГ „Ангел Попов“ във
Велико Търново, „Рекламна
графика“ по професия „Дизайнер“ в ПГТ „Д-р Васил Берон“ в
Старата столица, „Производство
на месо, месни продукти и риба“
по професия „Техник-технолог
в хранително-вкусовата промишленост“, предложена от
работодателите чрез гимназия
„Максим Райкович“ в Лясковец.
Нова е и четвъртата специалност – „Машини и системи за
цифровопрограмно управление“
от професия „Машинен техник“.
Тя е предложена от бизнеса в
град Павликени за реализация
в ПГ по аграрни технологии
„Цанко Церковски“. Досега

тази специалност неведнъж е
фигурирала в държавния планприем, но е нямало кандидати.
И ако през следващата учебна
година тя се изпълни, ще бъде
за първи път.
„Още четири специалности
също можем да наречем нови.
Те са по предложение на бизнеса, доколкото по тях ще се
извършва план-прием в общини,
в които досега такова обучение
не е имало“, пояснява Розалия
Личева, началник на РУО – Велико Търново.
Това са „Компютърна графика“ от професия „Компютърен
график“ в СУ „Бачо Киро“ – Павликени, „Електрообзавеждане на
производството“ по професия
„Електромонтьор“ в ПГ „Алеко
Константинов“ – Свищов, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ по професия
„Хлебар – сладкар“, предложена
от СУ „Климент Охридски“ –
Сухиндол, и „Автотранспортна
техника“ по професия „Техник
по транспортна техника“ в ПГ
по механизация на селското
стопанство „Никола Златарски“
– Златарица.
За всичките 8 предложения
за учебната 2020/2021 година
РУО – Велико Търново, е дало

положително становище.
„След като получихме писма
със становищата на кметовете на
общините и запознахме работодателските организации с училищата, които ще приемат ученици
след VII клас, си дадохме срок
за областта до 20 декември 2019
г. в РУО да постъпят всички
предложения за нови профили,
професии и специалности. Така
при нас постъпиха реални предложения от БДЖ, Строителната
камара – Велико Търново, и
„Захарни заводи“ – Горна Оряховица, като и много предложения
от работодателски организации.
След кампании, проведени от
директорите на училищата, поради ограничения брой деца
и паралелки бяха изчистени и
конфликтните моменти, за да се
стигне до универсални професии
и специалности. Съобразихме
се и с информацията от бюрата по труда кои специалности
най-често са били търсени от
работодателите“, обяснява Розалия Личева. Тя подчертава, че
макар нуждата от работна ръка
по определени специалности да е
различна за всяка от общините, в
едно те са обединени – навсякъде
не достигат кадри, обучени по
транспортна техника.

сова помощ по проекта
„Изграждане, о сновен
ремонт/реконструкция
на 26 училища и детски
градини на територията на
Столична община“.
Строителните дейности
в сградата на 54. СУ „Св.

Йорданка Фандъкова
благодари на директорите
за направената организация и посочи, че само с
тяхното активно участие
могат да се изпълнят мащабните ремонти.
„Тази година имаме мащабна програма за ремонти на училища и детски
градини – уточнява кметът. – Бюджетът за образование на Столичната
община е над 75 милиона
лева. С тях ще се изградят
15 сгради на детски градини и на училища. Нашата
нация може да просперира
само с инвестиции в образованието, в училищата и
учителите“, категорична
е Йорданка Фандъкова.

XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ
„Творчество без граници“
Целта на Конкурса е децата и младите хора:
• да открият магията на дигиталната графика и живопис;
• да нарисуват света през своите очи;
• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
• да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Конкурсът е включен в Националния календар на Министерството
на образованието и науката за извънучилищните дейности за учебната 2019/2020 г.
Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Право на участие в Конкурса имат деца, ученици и младежи
на възраст от 4 до 27 години.
Краен срок за получаване на творбите –
дата на последно пощенско клеймо: 16.IV.2020 г.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2020 г.
Пълните условия за участие в Конкурса:
http://kshvalecompetition.weebly.com/
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ – 1858“.
Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ – 1858“.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута,
не се допускат до журиране!
Откриването на изложбата с творбите на участниците и
церемонията по награждаване на победителите ще се проведат на 8 май 2020 г. от 18 ч. в Образцово народно читалище
„Заря – 1858“ – Хасково.
Адрес за кореспонденция:
6300 Хасково, пл. „Свобода“ №11,
Образцово народно читалище „Заря – 1858“,
Компютърна школа „Вале“,
XI международен конкурс за компютърна рисунка
и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2020.
За допълнителна информация:
0887249643; kshvale@yahoo.com
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Педагози
с номинации
за иноватори
Борислава БОРИСОВА

Четири са номинациите от област Видин за
обявения от Министерството на образованието
първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“. Целта на Конкурса
е да се стимулират и подкрепят педагози, за
които работата е мисия, които са креативни,
въодушевяват младите хора за постижения,
създават култура за иновации, реализират идеи
и са лидери на промяната. „Това са хора, които
ще получат признание и възможност за популяризиране на опита си – учители и директори,
които са променили чрез своята ежедневна
работа, мислене, отношение, ценности нагласите за учене и постиженията, провокирали са
любознателността на своите ученици и са им
създали условия за нови житейски и професионални перспективи“, каза началникът на
Регионалното управление на образованието
– Видин, Веселка Асенова.
Първият национален конкурс за учители
иноватори се провежда в три етапа – училищен, областен и национален. На първия етап
училищата правят своите предложения, които
се обсъждат и утвърждават на педагогически
съвети. На втория предложенията се изпращат
в съответното РУО за определяне на окончателните номинации. И на последния етап номинациите се изпращат до Министерството на
образованието. Според регламента от области,
в които има от 5000 до 10 000 учители (в тази
група попада и Видин), могат да се изпращат
4 номинации за националния кръг. Награди се
връчват в три категории. Първата е за учители
и учителски екипи, които са вдъхновили за
постижения учениците в учебната работа,
включително чрез промяна на училищната
среда. Втората категория е за учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно
време и в целодневната организация на учебния
ден са създали у учениците знания, умения и
нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни. Третата е за директори и
управленски екипи, които чрез организацията
в училищата са създали условия за промяна в
нагласите на учениците за постижения.
Веселка Асенова съобщава, че в РУО – Видин, са получени общо осем предложения –
четири в първа категория; три във втора и едно
предложение в трета категория. Сформирана
съгласно указанията и регламента областна
комисия е разгледала всички предложения
и е излъчила четирите номинации от област
Видин. Те са по две в първите две категории.
А общото между всички номинирани учители
е, че въведените от тях иновации са довели до
повишаване на качеството на образователния
процес и на мотивацията на учениците.
В първа категория единият номиниран е
Цветомир Веков – учител по „История и цивилизация“ в СУ„Св. св. Кирил и Методий“ –
Брегово. Той преподава в прогимназилен етап
и в часовете по история е създал виртуална
класна стая, където се публикуват необходимите видео, аудио и текстови учебни материали.
Втората номинация в категорията е за учителски екип от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“
– Видин: Десислава Цокова, Георги Кидиков
и Митанка Тодорова. Екипът е номиниран за
въвеждането на интегрирани уроци – в рамките
на един ден от седмицата се обединява работа
по три учебни предмета (6 учебни часа) в една
глобална тема, като фокусът е в придобиване на
ключови компетенции и практически умения.
Едната номинация във втората категория е на
Анка Флорова – старши учител по „Физическо
възпитание и спорт“ в СУ „П. Р. Славейков“ –
Видин, която работи активно за преодоляване
на агресията сред учениците посредством спорта. В същата категория е номинирана и Малинка Митова – старши учител по „Информатика и
информационни технологии“ в ППМГ „Екзарх
Антим I“ – Видин. Тя е създала интерактивна
образователна среда, в която сменя ролите на
обучаващия и обучавания, работейки по програмата „Роботика за България“.
До 28 януари ще станат ясни резултатите от
националния кръг на първия национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“.
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Началникът на РУО –
София-регион, Росица
Иванова връчи почетни
грамоти и плакети на
номинираните учители
от областта в първия
национален конкурс
„Иноватори в образованието“. Отличените
са Даниела Георгиева,
ОУ „Митрополит
Авксентий Велешки“
– Самоков; Силвана
Оцетова, СУ„Никола
Велчев“ – Самоков; Росица Чернева, СУ „Саво
Ц. Савов“ – Пирдоп;
Анелия Златанова,
1. ОУ „Васил Левски“ –
Костинброд. Грамота
поощрение получи
Славейка Калфова, ОУ
„Никола Й. Вапцаров“,
Ботевград

Едносменен режим
– мисия възможна
Дори в София образователната
инфраструктура позволява учебните часове
да бъдат в светлата част на деня

М

Татяна ДИКОВА

оже ли децата да
бъдат в училище
само в светлата
или поне в поп р и е м л и ват а и
спокойна част от
деня. Може, но не на всички места,
категорична е директорката на столичното 23. СУ „Фр.Ж. Кюри“ Нина
Чанева. За уточнение училището е
сред големите в столицата, от I до
XII клас и децата учат на две смени.
„Сутрин първият звънец бие в 7.30 ч.
Последните часове следобед свършват в 18.30 ч. и това е така, откакто
сме на две смени. Първо посвихме
приема, после въведохме и нулеви
часове между 12.40 и 13.20 ч. – пояснява директорката. – Прецизно
обмисляме седмичното разписание,
като учебното време се разпределя в
интерес на учениците.“
Учениците в 23. СУ са 920, паралелките са 39, от които 14 на целодневно
обучение, а общо стаите, кабинетите
и физкултурните салони – 40. „Ако
всички класни стаи са заети и в първа,
и във втора смяна, подобна организация, каквато ние имаме, не би могла
да се въведе – уточнява Чанева. – Това
разтягане на учебното време сутрин
от 7 – вечер до 19 ч. е престъпление
към новите поколения. Дори в София
има готова инфраструктура, за да
посрещне необходимостта учебните
часове да бъдат в едно приемливо
време. След като сме тръгнали към
едносменен режим, някои училища
трябва лекичко да се „посъберат“ с
приема си. Тогава други училища ще
запълнят капацитета си, а децата няма
да страдат, ставайки в зори и прибирайки се вечер по тъмно.“
Категорична е, че до X клас учениците трябва да учат само в първа
смяна. „Подлудихме си децата, като
ги „лашкаме“ ту в първа, ту във втора
смяна. Дори първа смяна е неприемлива през зимата. Нали се досещате
кога децата стават, да не говорим за
тези, които пътуват от отдалечени

Нина Чанева,
директор
квартали. Това се отразява на психиката им и после се чудим защо растат
такива невротични. За учителите
също не е лесно.“
Нина Чанева подкрепя думите си с
още един пример. Когато училището
е на едносменен режим – например
от 8 до 14.30 ч., това ще бъде не
просто работното време на учителите, а и реалното им присъствие в
училище. „Присъствието на всички
учители едновременно в рамките на
учебния ден е важно условие както
за екипната работа, така и за сигурността на учениците – категорична
е Чанева. – Едно е трима учители да
минат по коридорите и да внесат спокойствие сред палавниците, а друго
е един, защото колегите му са имали
рано сутринта часове и после са си
тръгнали. Присъствието на всички
ни в рамките на работното време е
много важен фактор.“
Тя е категорична, а и разчетите
показват, че в София училищата,
класните стаи и кабинетите са повече
от необходимите. Проблемът е, че
училища, които могат да поемат 1000
ученици, обучават едва 250 и обратно.
Убедена е, че делегираният бюджет
е част от проблема и от омагьосания
кръг, в който от години се върти образователната система – директорите
да пренапълват училищата и никой
да не им търси отговорност. Следва
друг манипулативен момент, този път
към родителите – щом искате децата
ви да учат при нас, ще увеличим броя
на паралелките, но не и на тези с це-

лодневна организация, защото базата
не го позволява. Затова ще си пратите
децата на частна занималня.
„Категорична съм, броят на паралелките I – IV клас трябва да
бъде съобразен със задължителната
целодневна организация и броя на
учениците в района на училището.
Но когато се приемат 100 деца, а за
целодневна организация остава място за 20, значи се прави една друга
аритметика – в училището да влязат
колкото се може повече пари. В София
има немалко училища, в които паралелките заемат само два от общо 4
етажа. И парите не им стигат, защото
учениците са малко. Други училища
обаче са пренаселени и дума не може
да става за целодневна организация на
всички деца в начален етап, да не говорим за едносменен режим. Приемът
се контролира от общината и от Регионалното управление на образованието
и тези две институции трябва да го
регулират. Да се решат проблемите,
както е по норматив“, категорична е
Нина Чанева. Но изрично уточнява, че
в някои нови квартали няма нито едно
училище и там ще трябва да се строи.
В столичното 23. СУ има още
едно нововъведение – намаляване
на „децибелите“. „По-малките са поемоционални и по-шумни, особено
във възрастовата група V – VII клас,
разделихме паралелките в смените
на четни и нечетни. Така в рамките
на една смяна учат паралелки V, VII,
IX, XI клас, а в другата – останалите,
и „децибелите“ станаха приемливи“,
шегува се Чанева.
Какво е мнението ѝ за мандатността на директорите. „Мандатността е
заложена в Закона за предучилищното и училищното образование. Той
предвижда директорите да бъдат
атестирани. Ако училището има
недобри показатели, директорът
получава предписания за отстраняването им. Не ги ли изпълни следващите четири години, ще се наложи
да смени работното си място – казва
Чанева. – И ето ги двата мандата по
четири години.“

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ
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чителят XXI век има
нелеката задача да
подготви Поколение
XXI век, което изисква
Образование XXI век.
„Фронталното“ преподаване – тип лекция, отстъпва на т.нар. компетентностен подход.
Специалната рубрика
на в. „Аз-буки“ открива
иновативни практики
на преподаване. Или
как се дават знания и
компетентности на дигиталното поколение.

7

Картините
казват повече
от думите

Състезанията
водят до успех
Разговор с директора
на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ –
Ботевград, за това как се
мотивира Поколение XXI век

У

Снимка Владимир Риболовски

Боян СТОЙЧЕВ

частието на
Основно училище „Н. Й.
Вапцаров“
– Ботевград,
в различни
инициативи и сфери на образованието няма начин да не
води до видими и измерими
успехи. Тук намират място
тенденции на съвременното
образование – наличие на
модерни техники, директни
взаимоотношения с родители
и настоятелство, внимание
към всеки отделен ученик.
В най-голямото училище
на Ботевград държат да ни
запознаят с технологичното си
оборудване и как с иновативни средства обучават своите
възпитаници. Например към
проекта Google classroom са
закупени 25 таблета и 28 лаптопа с пишещи устройства.
Учебните кабинети са с проектори, компютри, принтери,
интерактивни дъски... Във
всяка класна стая може да се
проведе иновативен урок, в
който присъстват електронни
учебници, използват се уроци
или съдържание от образователни сайтове.
От настоящата учебна година ОУ „Н. Й. Вапцаров“ е
иновативно училище. Темата,
по която работят, е „STEAM
и дигитална математика“ и
касае прилагането в урочните единици на електронни платформи. Сериозното
включване на иновациите като
технологии и на иновативните
подходи в интердисциплинарни уроци, в които се обхващат
много предмети в един урок,
съответно довежда до познавателна динамика в преподаването и положителни емоции
сред учениците.
„Приоритет за нас е екипната работа на учениците, като
стремежът е да си помагат,
да играят определени роли –
обяснява директорката Петя
Кочкова. – Децата се адаптират
към подкрепяща, позитивна
среда, в която информацията
идва както от учителя, така и от
съучениците и от техническите
устройства. Ключ към мотивацията им е учителят да изисква
от тях, но и същевременно да
ги подготвя.“
Според Кочкова отношението към проблемите на
ежедневието като към текущи
ангажименти, по които се работи, а не като към „ситуации
на апокалипсис“, е позитивен
подход. Задължително условие за успеха на децата е също
педагози и родители да гледат
в една посока. „При нас дисциплината е на първо място.
Учениците участват в учебния
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Иновативни практики мотивират децата да бъдат активни в учебните часове
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Петя Кочкова,
директор
процес, което показва и отговорно отношение на техните
родители. Не е пресилено,
ако кажа, че и членовете на
Обществения съвет на училището изцяло се доверяват
на екипа ни. Училището ни
е динамичен колектив, само
главните учители са седем.
Дейностите протичат с висок
интензитет – независимо дали
се избират костюми за идващите празници, дали се споделят използвани иновации в
уроците, или се представя постигнатото от възпитаниците
ни в различните състезания“,
обяснява директорът.
Като пример дава участието
на учениците от началния етап
на обучение в осем състезания, организирани от самото
училище. Те се провеждат
под егидата на Националното сдружение на началните
учители. Над 180 ученици се
включват по даден предмет.
От „Н. Й. Вапцаров“ още
много могат да се хвалят –
и с класирани участници в
състезанието „Математика
без граници“, и с отбора по
баскетбол V – VII клас, който
трета година е републикански

ве възпитанички на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ изпъкват
с интересите и успехите си в една перспективна
сфера, каквато е космонавтиката. Мадлен Николова от VIIа клас е отличена с награда от конкурса
,,Към звездите…“ , проведен по повод 40 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов.
Ванеса Стоянова от VIа клас след спечелен конкурс за есе на тема „Промени ли NASA света за 60
години?“ ще посети космическия център за обучение
Space Camp Turkey в гр. Измир, Турция. В Космическия
център ще трябва да се справя със задачи от света на астрономията, роботиката, астрофизиката
и биологията.
шампион на финалите на
Ученическите игри. Новата
победа на баскетболистите им
отваря пътя към Световните
ученически игри през 2020 г.
в гр. Задар, Хърватия.
Многоаспектната дейност на
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ дава неоспорими резултати в развитието на талантите на даровитите
ученици. Няма сфера, в която
да не присъстват, без значение
от формата – състезания, конкурси, олимпиади, и от вида
занимания – теми от дигитализацията, математиката, спорта,
изкуството... С впечатляващо
упорство педагозите залагат на
заложбите на своите ученици.
Най-важното според тях е
младото поколение да бъде
стимулирано и развивано.
С всички покани и възможности за участия в конкурси
задължително се запознават класните ръководители,
които познават интересите
и степента на подготовка на
своите ученици. Съответно,
ако има желаещо дете, започва яката работа с конкретен
учител според тематиката на
конкурса.

От друга страна, когато
става дума за закъсали ученици, Петя Кочкова твърди,
че оправдание от типа на
„отсъствали са“ е признак
на слабост. Тя категорично
залага на необходимостта да
им се помага и от учителите,
и от съучениците. Така показаната ангажираност от и
към даден ученик ще работи
и на по-късен житейски етап.
Младите хора трябва да получат разностранна подготовка
за живота както от родителите
си, така и от учителите си.
Целта е освен придобити
знания утре да имат реална
самооценка, да знаят какво
искат, как да го постигнат.
Разговорът ни с Петя Коч
кова излиза извън училищните стени. Твърди, че никога
институциите не са залагали
толкова на българското училище. „Днес няма проблем
и детайл в образованието,
който да не е обхванат с
национална програма или с
финансово подпомагане. Тези
факти трябва да се оценяват
повече от обществото“, посочва директорката.

Валентина Владова
Валентина ИВАНОВА

Валентина Владова е преподавател
по български език и литература във
Варненската търговска гимназия. Тя
прави по една или повече благотворителни изложби през последните 10
години с цел подпомагане на социално
слаби ученици от гимназията. Картините ѝ са изпълнени са с магнетизъм
и символика. Авторката силно вярва в
приятелството, любовта, семейството
и библейските ценности.
Последната изложба на тема „Рождество. Коледа. Сурва“ се състоя в
храм „Архангел Михаил“. В нея бяха
представени картини и творби на Валентина Владова, както и на 46 ученици от VIII до XII клас от Варненската
търговска гимназия.
Владова споделя, че се лута между
словата и цветовете. Затова и нейната
предишна изложба се казва „Между
слово и цвят“. „Последните години изживявам безсилието на словото, защото
информационните технологии и медиите ни „ослепяват“, заливат ни с потоп
от информация. Чувствителността ни
е притъпена, погубена. Моите думи не
достигат до другите, до ученици, до
приятели... Така посегнах към боите и
заживях в друго измерение. Днес рисувам, за да ме разберат, за да се докосна
емоционално до учениците, колегите,
семейството, приятелите“, обяснява
варненската учителка.
Тя започва да рисува кукорчетата (теменугите) в двора, когато става на 50.
Впечатлява се от факта, че всяко цветче
има „свое лице и като малко човече се
усмихва“. Оттогава рисува това, което
преподава. Преди 8 години, когато
преподава символизъм в часовете по
литература, посвещава своя изложба
на любимия си символист Николай
Лилиев. Вгражда в картините си текста
на „Светло утро“ и прави изложба,
изпълнена с пеперуди – символ на
възкресението, на метаморфозата и на
Великата богиня майка. Преди 6 години, когато преподава Библията, прави
изложбата „Пасха“, чийто акцент е
върху библейските символи. Образът,
който неизменно присъства в картините ѝ през последните пет години, е
Дървото на познанието.
Чрез свързването на звук, цвят и
слово Валентина Владова се опитва да
провокира своите ученици. Вместо да
им казва „Не слушайте чалга!“, тя ги
води в Арт салона на Радио Варна, за
да се насладят на нейните магнолии,
рози, коне и вълни, слушайки Моцарт,
Шопен и Бетховен. Преподава българската литература чрез рисуването,
защото така по-лесно се възприемат
закодираните в текста идеи, образи,
истини.
За нея рисуването е общуване.
Докосването на душата. Младите
хора се впечатляват от изкуството и
тогава е по-лесно да им се говори за
красивото, идеала, за чест, съвест,
грях, добро. Нейните първи зрители и
критици са децата и внуците ѝ, а след
това идва ред на колегите, приятелите
и учениците.

НАВИГАТОР
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Дискусионни срещи с родителите по актуални
теми, които ги интересуват във връзка с правилното отглеждане на техните деца, организират
периодично в столичната 76. детска градина
„Сърничка“ в кв. „Младост IV“. В нея се отглеждат
540 деца в 3 яслени и 17 градински групи. Една от
последните дискусии е на тема „Влиянието на
технологиите и съвременните средства за комуникация върху развитието на децата“ и за това
колко е важна пряката комуникация с подрастващите.
В. „Аз-буки“ публикува материал за „Сърничка“
в бр. 51 – 52 от 2019 г., а тук предлагаме със съкращения материалите, подготвени от логопеда, психолога и ресурсния учител в ДГ „Сърничка“
за влиянието на технологиите върху децата.

Т

Екатерина ТРАЙКОВА,
логопед

ехнологиите са
проводник на
знания, комуникация и информираност,
но могат да
имат и своето отрицателно
влияние върху интелекта,
социалния живот и езиковото развитие на детето.
Да си признаем честно, понякога телевизорът/
таблетът/телефонът е и наш
помощник – децата са заети
с нещо и така не ни пречат,
докато вършим домашните
си задължения или искаме
малко да си починем след
напрегнатия работен ден.
До какво обаче води това?
По данни на ЮНЕСКО
93% от съвременните деца
между 3 и 5 години прекарват пред екрана 28 часа
седмично, т.е. около 4 часа
дневно. Това „безобидно“
забавление напълно устройва не само детето, но
и родителите. Но крие сериозни опасности. Използвайки технологиите като
„безплатна детегледачка“,
всъщност ни излиза доста
солено. Плащаме с нервната система на децата си, с
тяхната способност да се
концентрират, и с умението им да се наслаждават на
настоящето.
Сравнен с виртуалната
реалност, всекидневният
живот е скучен. Когато децата постъпят в училище,
те слушат човешки гласове
и нормална визуална стимулация, които трудно се
конкурират с бомбастич-

ните ефекти от устройствата. След като прекарват часове във виртуалния
свят, за децата става много
трудно да внимават в класната стая. Защото техните
мозъци привикват към
интензитета на стимулацията на видеоигрите.
Преди децата да навършат
3 години, „интерактивните
екрани“ могат да имат негативно отражение, което
се изразява в наднормено
тегло, по-късно проговаряне, дефицит на внимание
и липса на интерес към
околния свят.
За децата до две години е
абсолютно противопоказно
да гледат телевизия и да използват всякакви електронни устройства и занимания.
Използването им вреди
на развитието и най-вече
засяга речта и говоренето.
В тази възраст детето се
нуждае от физически контакт и жива комуникация,
защото това е периодът, в
който се формират навиците за говорене. А какво
получават от телевизора,
таблета или телефона?
Получават еднопосочна
реч, която ги приканва към
слушане, но не и към говорене. Те трупат речников
запас, но не знаят как да го
използват.
За развитието на речта в
бебешка възраст е нужно
майката, когато прави нещо,
да говори и да обяснява
за него на детето, т.е. да
онагледява това, за което
се говори, като в същото
време детето е участник в
тези действия.
Филмите влияят отри-
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Как влияят технологиите върху децата*
Родителите често използват екраните вместо „безплатна детегледачка“
цателно и на слуховото
внимание и речевата памет.
Думите по телевизията се
променят много бързо и са
хаотични, което не стимулира детето да слуша и да
ги запомня. За такова дете
впоследствие става трудно
да слуша, когато някой му
чете книга; да изпълнява
устни указания. Като цяло,
нарушава се възприемането
на речта.

Коя възраст
е подходяща
за запознаване
на децата с
технологиите?
За жалост, все по-често
виждаме бебета да вторачват поглед към екрана. Под
претекст, че иначе не иска
да яде например, а майката междувременно подава
лъжичка след лъжичка и
сменя видео след видео.
Това е прекалено и дори
безотговорно. За това има
играчки. Ясно е, че никоя
от тях няма да спечели внимание, ако наоколо има дигитално устройство, което
мига, свети, издава звуци и
т.н. В ръцете на родителите
е какво да позволяват, какви
граници да поставят.
Не е нужно да изолираме
децата си от технологиите,
но е разумно да ги въвлечем
в този „нов свят“, когато са
около 5 – 6-годишни, и то
със силно регламентирано
използване. Освен това
добре е да останем близо
до тях, за да знаем кои сайтове посещават, какви игри
играят, какво се случва в
мобилните им устройства.
Има разлика между това,
което наричаме естествени
билингви, и ранното чуждоезиково обучение. Когато
в семейството на детето
общуват на два различни
езика, за него е ествествено
да усвои и двата едновре-

менно. Но при ранното изучаване на чужд език, преди
детето да овладее родния си
език, е различно. По принцип ранното изучаване на
чужд език не е добра идея –
става дума за децата до 3 – 4
години. Ранното изучаване
на чужд език се препоръчва само в случаите, когато
семейството заминава да
живее в чужбина. Но не е
ествествено да се изучава
чужд език посредством
гледането на телевизия или
клипчета. Според много родители така децата овладяват голяма част от речника
си на чуждия език. Езикът
е многопластов и не е само
определен брой думи, които
можем да кажем.

Снимка 76. ДГ „Сърничка“

8 – 17

„Телевизионните
деца“
„Консултирах 3-годишно
дете, което по никакъв начин не влизаше в контакт
с хората наоколо и не реагираше на реч. Родителите
не ми съобщиха за нищо,
което да наведе на мисълта
за грешки в отглеждането
му. След като направихме
всички необходими медицински изследвания, се
оказа, че физиологично
на детето му няма нищо, а
неврологът бе препоръчал
да направят изследване за
аутизъм. Аз също обмислях
да ги насоча към детски
психиатър. И тогава се
случи чудо – в стаята до нас
започна час по английски
език и когато чу първите
звуци на детска английска
песничка, детето се оживи,
започна да пляска с ръце и
да изразява бурна радост.
Започнах да говоря с него
на английски език и се
оказа, че детето чудесно ме
разбира. Това, което не разбираше, беше български.
После стана ясно, че детето е отгледано от Baby TV

В ранна възраст децата се нуждаят от физически контакт и жива комуникация
още след раждането. Всеки
ден, по цял ден. Майка му
не беше сметнала за важно
да ми сподели, че детето
ѝ живее пред телевизора.
Когато ѝ казах, че е необходимо да изключи всички
устройства, ме погледна
с негодувание и ми каза:
„Ама той се сърди и плаче. Той просто е аутист!“.
А детето не беше...“
Нали седящото пред телевизора дете постоянно
слуша реч. Нима чутата реч
не способства за речевото
му развитие? Каква е разликата кой говори с детето

– възрастен или герой от
анимационен филм?
Разликата е огромна!
Речта не е подражание на
чужди думи и не е запомняне на речеви щампи.
Овладяването на речта в
ранна възраст се случва
само чрез непосредствено
общуване, в диалог. По този
начин се включват не само
слухът и артикулацията, но
и действията, мислите и
чувствата. За да проговори
детето, е необходимо речта
да бъде включена в конкретни практически действия,
така че то да има реални

впечатления и общуване с
възрастни. Речевите звукове, насочени лично към детето, които не предполагат
отговор, не го докосват, не
го подтикват към действие
и не предизвикват образи,
остват „пусти“ звукове.
Съвременните деца в повечето случаи общуват за
кратко с възрастните. Много по-често те общуват
с телевизора. Но речта,
излизаща от екрана, остава
като трудно преработен набор от чужди звукове. Ето
защо децата предпочитат
да мълчат, а се изразяват с

викове и жестове.
Информационният поток,
идващ от екрана, превишава
възможностите на детето да
го възприеме и самостоятелно да го преработи. То
често не може да установи
връзка между изображението и чутия текст. Понижава се любознателността
му и то става пасивно. В
много от детските филмчета, а и в рекламите са
използвани ярки цветове и
резки звуци, които оказват
негативно влияние върху
детската психика. Намалява
нагледно образното мисле-

не, характерно за децата в
тази възраст, и се снижава
обемът на паметта им.
Допреди няколко години
нарушенията бяха основно
артикулационни. Днес случаите стават все по-тежки.
В последно време педагозите отбелязват, че децата
трудно се концентрират
продължително време,
наблюдават се хиперактивност, ситуативно поведение, разсеяност, бърза
превключваемост от една
дейност към друга. Те имат
необходимост от постоянна
външна стимулация, която

могат да получат от екрана.
За много от децата става
трудно да възприемат слухова информация. Чутата
реч не предизвиква у тях
никакви образи и устойчиви
впечатления. По тази причина децата с дефицит на
вниманието трудно четат, те
разбират само отделни думи
и кратки изречения, които
трудно свързват в текст. Четенето става безинтересно,
скучно и нежелано. Още
един факт, който все повече се забелязва, е, че рязко
се снижават фантазията и
творческата активност на
децата. Те губят способност
и желание да се занимават с
нещо. Не проявяват усилие
да измислят някоя нова
игра, да съчинят приказка,
да си създадат нов въображаем свят. Скучно им е да
рисуват, конструират, да измислят нови сюжети. Нищо
не ги интересува, а това се
отразява и на взаимоотношенията им с връстниците.
Стават повърхностни и
формални – децата почти
не разговарят помежду си.
Предпочитат да натиснат
копчето и да очакват нови
развлечения наготово.
Какво е дигитален детокс
и защо ни е необходим? Това
е съзнателен отказ от използване на информационни технологии – социални
мрежи, смартфони, телевизори, компютри. Най-леката
форма е да се пречистваме
от всички тези блага на цивилизацията в свободното си
време, т.е. когато не сме на
работа. Според психолозите
проверяването на фийда във
„Фейсбук“ може да предизвика зависимост, подобна на
кокаина, и дългият период
без социални мрежи може
да причини тревожност.
А някои специалисти говорят за ново начало на нервно
разстройство – номофобия,
страх да останеш без смартфон.

Пряката комуникация се измества от косвената
Илонка ИВАНОВА,
психолог

Човекът е социално същество.
За да расте и да се развива, детето
се нуждае от опората, насоките и
границите на възрастните, както и от
контакта с връстниците си, за да се
научи, че другият е различен, а то –
уникално. Между две и шест години
децата се учат да споделят, да делят
играчки, да формират и запазват
приятелства, да контролират импулсите си и да спазват различни социални и полови роли. Общуването е
сложен процес на взаимодействие,
на предаване на информация, но и
на отношение един към друг, както
и на взаимно влияние. Чрез своята
вербална форма то предава не само
информация, но и отношение чрез
интонация и модулация на гласа,
жестомимични сигнали, позата и
езика на тялото.

Родителите са заети, но не искат
детето им да остане „невежо“.
И запълват времето му с информация, за да не „мисли за глупости“.
Образователно филмче, по възможност на английски, стратегическа
игра или „мантрични“ песнички и
сме спокойни, че е получило дневната си доза знания и занимания.
Но детето има нужда да общува,
да задава въпроси. Удовлетворяването на нуждата от общуване често
води до псевдоконтакти в интернет,
които освен че са повърхностни,
често са и опасни. После стават и
предпочитани – там можем да напишем всичко и никой няма да види
изчервяването ни, да чуе заекването.
А ако заучената фраза не е написана
добре, може да се изтрие и да изглеждаме начетени и оригинални.
Но в действителност не можем да
погледнем събеседника в очите,
да овладеем емоцията в контакта

и да кажем това, което искаме; да
защитим позицията си; да изразим
симпатията си, любовта си...
Ако сме изгубили времето, когато е трябвало да се формират
тези умения, превръщаме децата
в индиферентни към чувствата на
другите, в неразбиращи собствените
си чувства, в тийнейджъри, които
поддържат „мрежов“ имидж, защото
така са популярни, в самотници,
които търсят идеалния „аватар“.
А ние сме социални същества и имаме нужда от реални хора до нас, за да
съществуваме и да се развиваме, за
да бъдем щастливи и да се чувстваме
реализирани и удовлетворени от
живота си. Но всичко това започва
отрано – от аромата на мама, от
здравите ръце на татко, от поредното
повторение на едни и същи отговори
на едни и същи въпроси, зададени не
толкова от любопитство, а от желание за контакт и слушане на гласа

на хората, които ни дават сигурност.
Често технологиите изместват родителите – поражда се емоционална
неудовлетвореност поради липсата
на семейни взаимоотношения, на
внимание, игри, разговори, отговорности, пълноценен сън, хранене,
правила, граници, движение, социален живот. Това води до изолация,
затлъстяване и неумение за пряко
общуване.
Родителските модели на поведение и примерът, който родителите
дават на децата си, са базата, върху
която се градят социалните умения.
Семейството има най-голямо влияние върху развитието и възпитанието на детето. Топлото емоционално
отношение се асоциира с одобрението, което предпазва детето от
страха, че може да загуби любовта и
загрижеността за детските си нужди.
Налице са ново поколение родители,
израснали в конкурентна среда, на-

товарени с негативите на прехода. Те
са интелигентни млади хора, мотивирани да подпомагат развитието на
децата си по най-добрия възможен
начин. Но дали винаги резултатът е
този, който очакваме?
Реалността се превръща във виртуалност.
Още непроходило, детето сякаш
има електронни сензори, които засичат безпогрешно сред купищата
играчки и разхвърляни дрехи къде
точно се намира компютърът, лаптопът, таблетът или телефонът на
родителя. Когато веднъж е успяло да
се добере до него, след това е трудно
да го държите настрана от този виртуален свят. Отнемането, забраната
и криенето не само подсилват желанието, но и подават един опасен
сигнал към детето: те не искат да
го пипам, значи трябва да се крия,
когато се добера до НЕГО.
Няма нищо свръхестествено в този

стремеж на детето да има достъп до
компютърно устройство. Това е вроденото любопитство да се изследва
всяко нещо от околния свят, което
всъщност е довело да оцеляването
и развитието на човека. Но при
таблета и телефона има и още нещо.
И най-слабото докосване до екрана
на смартфона и таблета предизвиква реакция. Това създава чувство за
контрол и всемогъщество. А кой би
се отказал да е толкова могъщ, че с
едно докосване с пръст да може да
изстреля нещо срещу мишена и да
я разруши? Това е магията. Но това
е и моментът, от който родителят
има една нова задача – да покаже на
детето разликата между виртуалното
могъщество и ограниченията на физическия свят.
Вземете идея от някоя от компютърните игри, на които играе детето.
Изберете разпознаваем предмет
в нея и използвайте същия или

подобен в действителност и направете игра с детето, която да включва
различни движения и действия с
предмета. Така, въпреки че още не
може да говори, то ще започне да
прави разлика между виртуалния и
реалния предмет.
Докъм 7 – 8-годишна възраст
основното занимание на децата в интернет са игрите и видеоклиповете.
Ако детето е попаднало на онлайн
игра с музикални инструменти, купете от магазин за играчки евтино
подобие на някой от реалните инструменти и заедно се опитайте да
възпроизведете звуците или мелодия
от компютърната игра. Така детето
ще усети физически разликата между виртуалния и реалния клавиш на
пиано например. Да, виртуалният ще
е по-желаният, защото по-лесно се
манипулира, но не се отказвайте да
го предизвиквате да опитва същото
и с реалната играчка. По този начин

детето ще научи още един важен
урок, който ще му е много полезен в
бъдеще – в реалния свят доста неща
са по-трудни и изискват повече усилия, отколкото във виртуалния.
Децата обичат да гледат телевизия, дори я предпочитат пред четенето на книги, слушането на музика,
дори пред разговорите и общуването
с родителите и с други хора.
При гледане на телевизия лявото
полукълбо на мозъка почти се изключва, а именно то е отговорно за
аналитичните мисловни процеси.
В такива моменти мозъкът попива
автоматично цялата информация, но
асимилира и интерпретира част от
нея. Понякога се стига до състояние,
подобно на транс, тъй като предният
лоб на мозъка, отговорен за аналитичната дейност „спи“, а това може
да рефлектира, като цяло, върху уменията на децата да се концентрират
и да решават проблеми.
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Кога е
най-подходящо
да се гледа
телевизия
Силвия
ЦОНЧЕВА,
ресурсен учител

Мозъкът винаги работи. Най-голям резерв съществува през
първите години от живота на човека. Умът,
като съвкупност от
знания и опит, се формира с установяване
на невронни връзки.
До 5-годишна възраст
се създават най-много връзки. Те трябва
непрекъснато да се
стимулират.
Основната разлика
между технологиите
и живия контакт е, че
първият създава консуматори, а вторият
развива мисленето.
Когато едно дете чете
или родителят му разказва приказка, мозъкът трябва да преобразува буквите в думи,
думите – в изречения, а
изреченията – в мисъл.
На тази мисъл трябва
да ѝ се придадат образ, цветове, мирис,
движение.
Например, ако си
помислим за ябълка,
в съзнанието ни изникват всички нейни качества – сочна
и сладка, с неустоим
аромат и вкус. Докато
при технологиите това
липсва.
Мозъкът работи на
принципа „стимул –
реакция“. Ползването на разнообразни
източници допълва
и надгражда поетата
информация. Мозъкът
не е склад, а генератор
на информация. Той
помни връзките между
отделните обекти, а не
обектите сами по себе
си. Необходимо е да
има връзки и асоциации между отделните
предмети и техните
качества, някаква взаимосвързаност, за да
може да разберем и
съхраним информацията.
Децата, отделящи
4 – 6 часа дневно
на електронните си
устройства, изостават поне с два пъти
повече в сравнение
със своите връсници,
отдаващи се на игри
и забавления само 2
часа дневно. Затова
тук трябва да се намесят родителите и да ги
научат на полезни навици. Децата под 5 г.
са активно растящи,
научаващи и изграждащи навици, които
оформят тяхното психическо, физическо и
емоционално здраве.
В този знаков период за развитието на

тялото и психиката
всички потенциално
вредни въздействия
могат да имат дългосрочни психосоматични последствия.
Децата се учат чрез
моделите, които им се
предоставят.
Развитието на интелекта е функция на
сбора от опити, осъществени между раждането и тригодишната възраст, или с
други думи казано – в
периода на развитие
на мозъчните клетки.
Следователно никое
човешко същество не
се ражда гениално или
глупаво. Но стимулирането на мозъчните
клетки между раждането и третата година
се оказва решаващо
за неговото бъдеще.
Тогава то трябва да
се научи да оцветява
обекти по памет, да
търси разликите между две картинки и да
запомня забавни песни
и стихчета.
За да използваме
пълноценно нашия
мозък, нервната ни
система трябва да бъде
спокойна. Когато сме
стресирани, паметта
отслабва и ученето
спира. Най-добре е детето да учи, играейки,
търсейки информация.
Да решава различни
проблеми.
Детският мозък претърпява огромен растеж през първите три
години от живота, като
масата му нараства
трикратно до 12-ия
месец. И именно в
този период натрупаният опит от всички
сетива има огромно
въздействие върху
цялостното развитие,
особено що се отнася
за изграждането на
грубата и фината моторика.
Децата под 3 г. не
е препоръчително да
стоят залепени дълго
пред екраните, защото са неспособни да
разберат съществуващите отношения
между телевизията и
реалността, която тя
изобразява. Над 3 г.
максимумът е
15 – 20 мин., а до I клас
времетраенето пред
екраните не бива да
надвишава 40 мин.
Подходящите часове
за гледане на телевизия са между 15,30 –
16,00 ч., както и между
16,30 – 17,00 ч. Сутрин
децата са най-трудо
способни – играят и
учат най-активно и
енергията им е най-голяма.

*Заглавията са на редакцията. Текстовете се
публикуват със съкращения
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Милиони вредителски
програми се раждат всеки ден
Криптовирус шифрова лични данни и ни иска откуп, за да ги ползваме,
напомнят от Лабораторията по компютърна вирусология на БАН

Н

Зина СОКОЛОВА

ационалната лабораторията по
компютърна вирусология към БАН
е създадена през
1989 г. Това е рождената година на компютърните
вируси. Те стигат своя пик през
90-те години на миналия век,
когато дори се появява софтуер за
създаване на вируси. Това разказва
доц. Димитрина Полимирова –
ръководител на Лабораторията.
Българският талант и тук намира
приложение. Автори сме на едни
от най-добрите вируси.
„Акад. Никола Съботинов, като
председател на БАН, прозря необходимостта от създаването на звено
като нашата лаборатория – казва
доц. Полимирова. – Първият ѝ
директор е Веселин Бончев, който
все още работи тук. После дълги
години я оглавява проф. Евгени
Николов. Общо сме 12 човека и се
водим академично специализирано
звено. Имаме повече обслужващи
функции, въпреки че извършваме
и научна дейност.“
Основната цел на екипа е да
изследва поведението на различни
вредителски програми, защото
компютърният вирус е само една от
тях. Отличава се по едно – вирусът
е програма, която има свойството
да се саморазмножава – т.е. няма
нужда от човешка намеса, за да
може да се самовъзпроизвежда.
И всяко следващо копие също е
вирус, който може да се самовъзпроизвежда, тъй като в програмния
код е написана инструкция за това
възпроизвеждане. Понякога то се
извършва в геометрична прогресия. Това правило важи за всяка
подобна програма независимо дали
вреди на компютъра, или не.

А има ли
„добри“ вируси?
„Не приемам подобно определение и в такива случаи давам
следния пример – казва доц. Полимирова. – Прибирате се вкъщи
и заварвате хубав мъж. Той е сготвил, подредил е масата, запалил е
свещи, отворил е бутилка вино, но
вие не го познавате. Той е направил
само хубави неща, но вие просто
не го познавате, а той е във вашия
дом. Това хубаво ли е, или лошо?
От тази гледна точка, ако не можете
да контролирате нещо, колкото и
добрини да прави то, въпросът
е спорен. Но той има и етична
страна. Навремето са се създавали
вируси само за да се докаже някой
програмист. Примерно може да
виждате на екрана на всеки 15 минути покана да пиете кафе. Нищо
друго не прави – не унищожава
данни, напротив – кани ви да си
починете. Това добре ли е? Добре е
първия ден, после омръзва. Лошото
е, че не можете да го спрете.“
Троянският кон е вредителска
програма, която се представя за полезна, защото предлага почистване
на компютъра. Потребителят я търси, намира я в интернет и я инста-

Карта, на която се отбелязват атаките, засичани от Лабораторията по вирусология на БАН

Доц. Димитрина Полимирова
лира на компютъра си. Но освен че
например го почиства, програмата
слага и допълнителен вредителски
код, само че човекът не знае това.
Бедата е, че потребителят дори се е
съгласил с лицензионното споразумение, където може би пише какво
прави програмата. Но по правило
повечето хора не го четат.
Троянските коне са много видове, представят се винаги за нещо
полезно. Но заедно с добрите неща
правят и други, включително да
унищожават данни на потребителя. И това не е вирус, защото
програмата без съдействието на
човек не може да се озове в ничий
компютър.
„Повечето потребители не могат
да различават вредителски от други
програми, затова се ползват антивирусните програми – уточнява доц.
Полимирова. – Около 110 групи са
вредителските програми, обаче се
използват не повече от 7 – 8 термина, познати на масовия потребител.
Например шпионският софтуер
(Spyware) е вид вредителска програма, защото събира всякакви
данни, които може да се използват
в даден момент. В лицензионното
споразумение е записано точно
какво прави, но на неясен език.
Да не говорим, че условията са
дълги и ако бърза, човек не ги чете.
„Задни вратички“ – backdoor, пък е
програма, която дава възможност
да се проникне в чужд компютър
дистанционно и да се изпълняват
команди, които не са видими за
потребителя. Програмата може да

даде команда да се изтрие всичко
във вашия компютър, или да пък
следи какво правите. В съда трудно
може да се докаже това. Стотици
хиляди са доказаните и наказани
престъпления, а милиони не са.“
През последните години много
популярен е т.нар. криптовирус,
както е известен в медийното
пространство на български. На
английски този род програми се
наричат ransomware, което е комбинация от думите ransom (откуп)
и software (програмна система).
Същността на тази вредителска
програма е, че тя шифрова дан
ните на потребителя и за да ги
разшифрова, човек трябва да си
плати. В момента това е най-разпространената от вредителските
програми, защото носи високи доходи. Може да шифрова всичките
семейни снимки или друга ценна

информация. И това принуждава
човек да плати, за да си върне
обратно собствената информация.
Това плащане минава през шифровани браузъри, осъществява
се в биткойни и органите на реда
са почти безсилни. При това не
са нужни кой знае какви умения
да се атакува дадена мрежа, да
се изнудва някой. Един добър
криптолог лесно може да направи
програма. Преди откупите са били
по 200 – 300 долара. Сега стигат до
500. Но ако става дума не за персонален компютър, сумата може да
е по-голяма. Например от някоя
институция като болница, на която
са шифровани данните на пациентите, може да се поискат хиляди
долари. За да не допускат подобни
инциденти, големите фирми се
подсигуряват с резервно копие
(back up) на цялата важна инфор-

мация, която се шифрова и се пази
в архив на външни дискове.
„В лабораторията помагаме на
нашите колеги – чистим компютри,
възстановяваме данни. Същите
услуги предлагаме и на фирми
– подчертава доц. Полимирова. –
Имаме сървър, за който се закачат
такива програми, и това ни дава
възможност да изследваме тяхното
поведение, да направим анализ
на паролите, с които се влиза
най-често. За 24 часа от САЩ са
регистрирани 126 623 атаки, а от
България – 877.
През последните години има
значителен поток от вредителски
програми, който се разпространява
чрез т.нар. бот мрежи. Представете си много компютри, които
са заразени и се използват, за да
разпространяват спам или друг
вредителски софтуер, и най-вече
за една от атаките, която се нарича
разпределен отказ от услуга. За
пример мога да дам кол център с
10 телефонистки. Ако някой уговори 1000 души едновременно да
се обадят в кол центъра по едно и
също време, ясно е, че 990 потребители няма да могат да се свържат
с оператор. Сега си представете,
че става дума за сървър, който
обслужва заявки на клиенти. Ако
към него в една и съща секунда се
изпращат милион заявки, той спира
да работи. Ето пример за какво се
използват бот мрежите. Използват
компютрите на хората, за да атакуват дадена точка в един момент, и
така се стига практически до отказ
от услуга.“
Доц. Полимирова уточнява, че
хакерите могат да изработят т.нар.
таргетирана атака. Те изучават
дадена компания и правят атака,
която отговаря специфично на техните цели. Но има разлика между
злонамерен софтуер и злонамерена
атака. При злонамерената атака
винаги присъства и човек по време
на атаката.

„Ловец“ се справя с играта „Животно“
За да се предпазят от вредителски програми, потребителите трябва да ползват интернет пространството по-разумно. Не е нужно
човек да се възползва от всички благини, които
то предлага. Те са много удобни, но е важно да
се помни, че няма безплатен продукт.
„Ако продуктът е безплатен, значи продук
тът сте вие – казва доц. Полимирова. – Удобно
е да не си пишете всеки път паролата, но така
по-лесно може да станете жертва на вредителска програма. Всичките смарт устройства
около нас – крушки, лампи, камери (т.нар. интернет на нещата) си имат собствен софтуер.
Основният проблем при тях е свързан с това,
че компаниите производители мислят повече
за това как продуктът да е „съблазнителен и
продаваем“, а не сигурен за ползване. Когато си
купите умна лампа, която можете да си пуснете през телефона, това означава, че минавате през интернет. Но щом се свързвате, без
да ви искат парола, това е лесно достъпно и
за други. На практика, точно това се използва
– вградените от производителя име на потребител и парола за свързване с устройството,
през което може да се осъществи атака срещу
персоналния компютър.“

Любопитна е и историята на първата антивирусна програма. През 80-те години на XX
век става много популярна компютърната
игра „Животно“ (ANIMAL). Процедурата по даването на програмата е била доста по-тежка.
Желаещите са изпращали магнитни ленти
на автора, за да я запише на тях. След това
лентата е изпращана обратно по пощата.
Пратките са били толкова много, че авторът
решава да автоматизира процеса по записа на
играта в директориите на системите. Само за
месец ANIMAL се е разпространила на голямо
количество компютърни центрове със системи UNIVAC. Авторът не е подозирал подобен
ефект. Няколко от колегите му решават да
поговорят с него относно начините на премахване на така създадената информационна
напаст. Стигат до извода, че трябва да се
създаде нова версия HUNTER (ловец), която да
неутрализира старата, но с една особеност.
След достигането на определена дата новата
програма, вместо да продължи да се разпространява, ще се самоунищожи. Това е пример за
първата антивирусна програма, въпреки че по
това време все още терминът „компютърен
вирус“ не е бил използван.

АКАДЕМИЧНА МРЕЖ@
Снимка НАТФИЗ

брой 3, 16 – 22. I. 2020 г.

С премиерен спектакъл на IV курс „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител доц.
Пенко Господинов открива новата година Учебният театър на НАТФИЗ „Кръстьо Сара
фов“. „Ерофеев“ е по творбите на Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, „Благовестие“
и „Василий Розанов през погледа на един ексцентрик“.
Героят пътува към Бога, но до него се стига само опустошен, унищожен
и в крайна сметка – преминал през смъртта…

Наука и пътна
безопасност

Д

ве нови лаборатории – „Автомобилна техника“ и „Техническа безопасност и екология“,
ка кто и у ч е бе н
център по пътна безопасност,
откри Висшето транспортно
училище. Специализираните
кабинети отварят врати в
деня, в който академичната
общност отбелязва 169 години
от рождението на своя патрон
– революционера Тодор Каблешков. Официалната лента
прерязаха ректорът проф.
Даниела Тодорова и министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Росен Желязков.
Учебният център за пътна
безопасност разполага с един
от най-модерните у нас симулатори за кандидат-шофьори.
Седем тренировъчни модула,
навигация и команди чрез
гласов асистент и модерна
визуализация на реални пътни
ситуации ще помагат за придобиването на нови умения.
Според направено в Германия
проучване използването на
подобни симулатори води до
намаляване на стреса при
шофьорите и понижаване на
риска от произшествия. Новият учебен център във ВТУ ще
се ползва за подобряване на
теоретичните и практическите
умения в областта на безопасното шофиране както на студенти, така и на възпитаници
на няколко професионални
гимназии, които са в сътрудничество с висшето училище.
За занятията в катедра „Транс-

Снимка ВТУ

Две нови лаборатории по
„Автомобилна техника“ отварят
врати във Висшето транспортно

Министър Росен Желязков (вдясно) се запозна с възможнос
тите за обучение на специалисти в новите лаборатории
портна техника“ ще помагат
и двете нови лаборатории. За
извършване на учебния процес в тях са осигурени макети
на възли и механизми от трансмисията, мостове и елементи
от окачването и уредбите на
автомобилната техника.
„Обучаваните трябва да са
убедени в ползата от образованието. Нашата роля е да
осигуряваме възможност на
младите специалисти да са
успешни на пазара на труда.
Технологиите се развиват
благодарение на усилията на
младите умове и на техните
преподаватели“, каза министърът на транспорта, информационните технологии и

съобщенията Росен Желязков.
Депутати, представители на
министерства, дългогодишни
партньори на Университета,
бивши и настоящи преподаватели и възпитаници на Висшето транспортно училище
„Т. Каблешков“ заедно отбелязаха патронния празник.
Ректорът на ВТУ проф. Даниела Тодорова връчи почетни
плакети и статуетки за заслуги
на министър Росен Желязков,
доц. Николай Цонков и на
председателя на Института
за пътна безопасност Богдан
Милчев в знак на благодарност за подкрепата, която
оказват на Университета.
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Национално състезание
– вход за университет
Национално състезание по
български език и литература
за зрелостници организира на
1 февруари Филологическият
факултет. Това съобщават от
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Освен че
ще проверят нивото на знанията
си, зрелостниците, които получат отлична оценка, ще могат
да се запишат за студенти във
Филологическия факултет още
през юни по избор в специалностите „Българска филология“,
„Славистика“, „Български език
и корейски език“, „Български
език и китайски език“, „Български език и руски език“, „Бъл-

гарски език и френски език“,
„Български език и италиански
език“, „Български език и новогръцки език“, „Български език
и турски език“, „Български език
и история“, „Български език
и испански език“, „Български
език и немски език“, „Български език и португалски език“,
„Български език и гражданско
образование“.
Състезанието продължава 3
астрономически часа. А форматът е близък до този на държавния зрелостен изпит. Зрелостниците ще работят по два
равнопоставени модула – езиков
и литературен.
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Написаното остава
И през 2019 г. продължи съвместната инициатива на в. „Аз-буки“ и Института за български
език на БАН „Написаното остава. Пиши правилно“. Четири години поред изтъкнати специалисти – познавачи на книжовния ни език, тълкуват
правописа и помагат на преподаватели българисти в мисията им да подготвят грамотни поколения, които владеят българския език.
Запазеното място на рубриката – трета
страница на всеки брой на в. „Аз-буки“, дава не
просто граматически правила, а и пояснения
защо и как се пише дадена дума, кога е уместно
или не тя да се използва, какви алтернативни
възможности има.
По-долу предлагаме на читателите на в. „Азбуки“ извадки от рубриката, намерили място на
страниците на вестника през изминалата 2019 г.

История
на главните букви
Палмира ЛЕГУРСКА*

В повечето азбуки по света не се различават главни и
малки букви. Без буквен регистър прекрасно се справят
арабите, евреите, индийците и повечето азиатски народи.
Писмеността често се определя от културния кръг, към
който принадлежи народът. Различаването на главни и
малки букви е характерно предимно за християнските
народи. Освен в Европа буквеният регистър е приет в
коптската и арменската писменост.
В антична Европа първоначално са употребявали
само главни букви – т.нар. majusculus. В глаголицата и
ранната кирилица също няма разлика между малки и
главни букви. Но в един момент грамотността значително
се разпространява и се появяват по-бързо изписваните
ръкописни букви. Постепенно в латиницата през І – ІІ
век на базата на ръкописното писмо възниква т.нар.
minusculus, при който буквите получават „камшичета“
и „опашки“ – елементи, изнесени под или над реда. На
базата на минускула се развиват редовните букви на
латиницата, а маюскулът остава за специални случаи:
монограми, вензели, така наречените инициали в
украсените манускрипти. По-късно в латиницата на
базата маюскула се развиват главните букви.
В кирилицата буквеният регистър се появява в
началото на XVIII век, когато Петър Велики въвежда т.нар.
граждански шрифт. В духа на европеизацията на руското
общество реформата цели обликът на руските книги да
се доближи до западноевропейските. В Западна Европа
буквеният регистър е резултат на естественото развитие
на латиницата. В руския граждански шрифт редовните
букви имат формата просто на умалени по размер главни.
По исторически причини в България са се наложили руски
шрифтове, които масово се използват и досега. В шрифта
българска кирилица повечето от редовните знаци имат
форми, различни от главните, и са по-четивни. През 2014 г.
е обявена гражданска инициатива за популяризиране и
използване на българска графична форма на кирилицата.
* Доц. д-р Палмира Легурска работи в Секцията за
етнолингвистика към Института за български език
„Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.
Брой 15, 11 – 17. IV. 2019 г.

Защо „мекането“
е толкова заразно?
Илияна ГАРАВАЛОВА*

Често слушаме как българският език е труден
за усвояване, защото след всяко правило започвали
изключенията.
Има
обаче
едно
абсолютно
безизключително правило, с което ни проглушават ушите
в училище: глаголите от І и ІІ спрежение в 1 л. мн. ч. сег. вр.
имат окончание (ок.) -м, а не -ме. Обаче учителката на моя
първокласник ме уведомява: „Утре ще учиМЕ буква З“,
а вечерта журналист от водеща национална телевизия
предупреждава: „Репортажът, който ще видиМЕ след
малко, съдържа кадри на насилие“.
Всъщност отговорът на въпроса защо разглежданият
тип грешка става все по масово явление както при

Избрано от четвъртата година
на традиционната рубрика на в. „Аз-буки“
и Института за български език – БАН
обикновените хора, така и при водещи медийни звезди,
политици и др. публични личности, е изключително
прост. Както ясно показват публикуваните в томовете
на Българския диалектен атлас карти, на пръв поглед,
анализираното явление няма широк диалектен ареал на
разпространение, тъй като се среща единствено на запад от
линията Оряхово – Враца – Своге – Елин Пелин – Пазарджик
– Велинград – Девин и в малка част от родопските говори
(в Момчилградско, Крумовградско и Ардинско). Огромна
част от диалектите, разположени в рамките на българското
езиково землище, обаче допускат дублетност на ок. -м/-ме
в тази част на глаголната парадигма. Когато към това се
прибави и по-голямата продуктивност на трето спрежение,
спрямо първо и второ, еднозначността на ок. -ме, което се
използва само за 1 л. мн. ч., докато ок. -м срещаме и в 1 л. ед. ч.
при част от глаголите, както и фактът, че водещите български
медии са в Западна България и съответно журналистите в
тях са носители на тази диалектна особеност и не се стараят
да я избягнат, то контролирането на процеса става особено
трудно. Затова, макар нормата за правилна употреба на ок.
-м/-ме в 1 л. мн. ч. сег. вр. при глаголите да е изключително
проста, ясна и безизключителна, учениците срещат
трудности при прилагането ù, което налага допълнителна
работа с тях за преодоляване на проблема.
* Доц. д-р Илияна Гаравалова е от Секцията за
българска диалектология и лингвистична география на
Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ –
БАН.
Брой 24, 13 – 19. VI. 2019 г.

Защо въСтаваме,
а не въЗСтаваме?
Атанаска АТАНАСОВА*

В съвременния български книжовен език е установено,
че „еднаквите строежни елементи на думите – морфемите
(корен, представка, наставка, окончание, определителен
член) се пишат по един и същ начин независимо как се
изговарят“ (Официален правописен речник, 2012, с. 14),
напр. изстрел (изговор истрел), разкош (изговор раскош)
и пр. Това е т.нар. морфологичен принцип, на който се
подчинява основната част от правилата за изписване на
думите в българския език.
В езика обаче има изключения от този принцип, които
са резултат от фонетични особености (тогава правописът
на думите следва книжовния им изговор, напр. бял, но бели;
връх, но върхове) или са следствие от историческия развой
на езика (в този случай правописът на думите се подчинява
на традицията, като не се отчита съвременният им изговор
и строеж) (пак там).
Справка с Българския етимологичен речник (1971,
Т. 1, с. 215) показва, че правописът на думите въставам,
въставане, въстана, въстание, въстаник, въстанически
и въстаничка се свързва със старобългарските думи
βϊρςΰςθ и βϊρςΰνϊε, които, както се вижда, се пишат без з
(първите седем тома на речника може да бъдат намерени в
електронен вид на страницата на Института за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ – http://ibl.bas.bg/ber/).
Така по традиция тези думи остават в езика ни, изписани
по този начин. Именно поради тази причина въставаме, а
не възставаме.
* Гл. ас. д-р Атанаска Атанасова работи в Секцията
за българска лексикология и лексикография към Института
за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.
Брой 43, 24 – 30. X. 2019 г.

Зеленчуци,
който не яде…
Калина МИЧЕВА-ПЕЙЧЕВА*

Един незадълбочен поглед върху българските пазари
е достатъчен, за да пробуди у мен не само лингвистичен
интерес, но и „респект“ пред многообразната лексика,
използвана от родните продавачи. Чушките са на

„перимоция“ само за 0.75 ст. Има богат асортимент
от „ятки“, започващи с „фъстаци“ и завършващи
логично с „шам фъстак“. Зелето, интерпретирано като
„зиели“, държи традиционно ниска цена – два пъти
по-евтино от „карамфиола“. „Зелени банани“ или
„красавици“ са оригинално назовани краставиците.
Друг, франкофонски настроен, продавач предлага
свеж „жожън“. Голям надпис приканва към покупка на
„СМОЛЯНСКИ КАРТОФИ ОТ ДЕВИН“. Месоядните
могат да избират между „къренвиш“ и „свински
огретен (бивш пилешки)“, от чието пояснение в скоби
ме побиват тръпки.
Ако не можете да прецените дали наистина
пилешкото с лекота се превръща в свинско, ви съветвам
да заложите на „кура-бия“ или „ш.б-ни СЕЗОНИ“.
При топло време добре е да имате със себе си вода.
Затова препоръчвам да си закупите „бутилка за шише“,
в която да я съхранявате. Неприятно е, ако бродейки
из лабиринта от думи, се окаже, че на вратата на
магазина, откъдето трябваше да купите хляб, виси
табела „ZATVORENO (клозeд)“, а опитвайки в друг,
прочитате „NE E OPEN“. На витрината на третия пък
да е оставена бележка, на която учтиво е упоменато
новото местонахождение на магазина „МАГАЗИНА
СЕ ПRЕМЕSТИ НА 20, метра ДОЧЕН БЮRATA НА
PARКИНГА“ (надписът е съкратен – б.м.). Какво ни
остава, освен да минем утре, за да се порадваме на
многоликата картина на българския пазар, както е
указано в надписа – „ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО
(ДОМАТИ И САЛАМУРА ЗА СИРЕНЕ) МИНЕТИ
УТРЕ“.
Забележка: Графичният вид на надписите е запазен без
поправки.
* Доц. д-р Калина Мичева-Пейчева работи в Секцията
за етнолингвистика на Института за български език
„Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.
Брой 46, 14 – 20. XI. 2019 г.

Обичате ли да учите,
или защо връзката между
обичта и ученето е много
по-силна, отколкото
предполагаме?
Красимира ФУЧЕДЖИЕВА*

Замисляли ли сте се някога, че глаголите уча и обичам
може да имат нещо общо помежду си?
Колкото и необичайно да изглежда на пръв поглед, те
произлизат от един и същ древен корен. Праславянският
корен на думата у̀ча е uč- (праславянският инфинитив
на глагола *uč-iti < *uk-). Той е вариант на
праславянския корен *vyk-. С него е образуван например
старобългарският глагол выкн©тё, който означава ’науча
се, изуча се; разбера, проумея’. В съвременния български
език откриваме този древен корен в думи като навик,
привиквам, свиквам и др.
От праславянския корен *vyk- е образуван и
праславянският глагол *ob-(v)yk-nᶏti, чийто продължител
е съвременният български глагол обѝкна, а от варианта
*ob-(v)yk-ěti (>*obyčati) е получен глаголът обѝчам.
Първичното значение на тези стари глаголи е било
’привиквам, свиквам’. Днес то е запазено в думи като
обичàй, обикновèн и др.
Единствено в българския език глаголът е претърпял
развой на значението, който би могъл да бъде ’имам навик’>
’правя нещо по навик’ > ’правя нещо за успокоение’ >
’правя нещо с любов’ > ’изпитвам любов, наслаждение’.
В останалите славянски езици глаголите със значение
’обичам’ са продължители на други праславянски корени,
един от които откриваме днес в българската дума любόв.
* Красимира Фучеджиева работи в Секцията за
българска етимология в Института за български език
„Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.
Брой 44, 31. X. – 6. XI. 2019 г.
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Учените предупреждават – писането на ръка е задължително условие за развитие на интелекта на младия човек

7 навика, които губим,
ако не пишем на ръка
Новите технологии може да станат капан
за интелекта на съвремения човек
Анелия ВРАЧЕВА
По материали
от чуждия печат

В

много училища по
света се наблюдава тенденцията на
отказ от писането
на ръка. В Германия, Финландия и
САЩ децата се учат на ръкопис
единствено факултативно, а на
места и изобщо не го правят. Специалистите бият тревога за опасностите, които ни заплашват, ако
изобщо престанем да пишем…
Американските образователни
нормативи от 2010 г. препоръчват
децата да се учат на писане само в
детската градина и в първи клас,
където постъпват на петгодишна
възраст. Около половината щати
приемат тези препоръки. Тоест от
шест години много американски
деца вече не пишат, а учат азбуката на компютъра или таблета.
От есента на 2016 г. във Финландия тръгнаха на училище
първите деца, които не са задължавани да пишат на ръка.
В Швеция също се отказват от
ръкописа и снабдяват учениците
с устройства, преобразуващи
печатния текст в писмен. Според
шведски специалисти детската
моторика не е приспособена за
писане, затова е по-добре първокласниците да натискат клавиши:
детето набира текст на компютъра
и вижда на екрана как изглежда
той ръкописно.
Във Великобритания не са се
отказали от писането, но първокласниците изучават едновременно ръкописното и печатното писмо. Щом детето научи горе-долу
ръкописа, полага изпит и почти

винаги преминава към печатно
писане, което е масово в страната.
Някои британци могат дори да не
разберат ръкописен текст, дело
на ръката на чужденец, изучавал
английски език.

Писането на ръка
ще се превърне
в рядко изкуство
За усвояване на ръкописа в
училище се отделя доста кратко
време – само половин година.
След това децата започват да усвояват правописа, пунктуацията,
граматиката.
Да допуснем, че шведските
учени са прави и след 50 – 70
години човечеството изобщо ще
престане да използва писането
за комуникация. И тези, които
криво-ляво могат днес да напишат адрес на лист хартия, след
50 години ще бъдат смятани за
художници калиграфи, владеещи
завладяващото, но напълно безполезно изкуство на писането.

Какви ще
са последствията
1. Ще се влоши способността
за четене. Освен това ще пострадат моториката и координацията.
При писането на ръка се задействат участъци от мозъка, отговарящи за интерпретацията на
сензорните усещания и формирането на речта. При хората, които
не пишат на ръка, тези участъци
се активират много по-рядко.
В главата ни се намира т.нар.
център на Брок – участък, отговарящ за подреждането на буквите
в думи и тяхното разпознаване,

тоест за умението за четене и
писане. При писането на ръка
този център се активира. Учени
от Университета в Ставангер
(Норвегия) правят извода, че хората, които пишат бързо, по-добре
четат. И обратно, хората, които
бавно четат и изпитват трудности
при разбиране на текста, пишат
лошо.
Завършилите традиционно
училище и успели да поживеят в
традиционното общество, където
всеки разполага с бележник и химикалка или молив в чантата си,
знаят, че има хора, които пишат
бързо, с „летящ“ почерк. А има и
такива, чието писане е мудно, изписват всяка буква, често спират
и подчертават написаното. Това
означава, че при първите речевият център и центърът на Брок са
добре развити, а при другите – не.
2. Децата, които не пишат
добре, са с неразвит окомер.
Както и тези, при които окомерът
не е добре развит, пишат лошо.
В Китай и Япония например за
стрелци са избирани калиграфи.
3. Хората по-трудно ще разпознават написан текст. Човек,
който не пише на ръка, не разбира
написаното. Разбира се, в свят,
където никой не използва химикалка, неумението да се чете, не
е страшно. Но страшното е, че
ще се откажем от тази умствена
дейност. Процесите на четене на
писмен и печатен текст са добре
изучени. Правени са изследвания
на четящи и пишещи с магнитен
резонанс, ултразвуково, доплерово сканиране на мозъка, енцефалограма. В резултат е установено,
че при четенето на написан текст
се задействат много повече участъци в мозъка, отколкото при

възприемането на печатен.
4. По-малко ще се изучават
правопис, пунктуация и граматика, тъй като всички устройства имат вградени програми за
автоматично коригиране. Затова
човек, който не владее ръкопис,
не може да пише грамотно. Мнозина ще решат, че през XXI век
грамотността няма да е необходима. Но да се оспорва нуждата
от усвояване на граматичните
правила е също така странно,
както да се оспорва всестранното
образование. Самият процес на
обучение променя хората и влияе
на развитието на интелекта. Единственото, което може да направи
човека по-умен, е обучението.
5. Без писане по-зле ще формулираме мислите си. Защото
още преди да докосне моливът
хартията, човек създава изречение в ума си. Всъщност писането
на ръка изисква висша форма на
абстрактно мислене. Докато, за
да се набере текст на компютъра,
това не е необходимо, тъй като
фразата, граматичните форми
може да се променят във всеки
един момент. Всичко е просто:
който често пише на ръка и
записва лекции, често прибягва до абстрактно мислене. То
също трябва да се поддържа в
кондиция.
6. Ще отслабне въображението ни. Хората, които записват текст на ръка, по-добре си
представят за какво става дума.
Ако това е лекция за поетите
символисти, студентите, пишещи
на ръка, много по-добре ще си
представят сюжетите на Бодлер,
Маларме, Рембо, отколкото колегите им, използващи таблет.
7. Децата по принцип по-зле
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ще се учат и ще запомнят. Множество изследвания, сред които
на Пам Мюлер и Даниел Опенхаймер, доказват, че материалът,
записан на ръка, се запомня подобре, тъй като основните мисли
се формулират още в процеса
на записа. Учените установили,
че студентите, които записват
конспекти на компютъра, го
правят по-подробно, затова пък
тези, които пишат на ръка, подобре запомнят материала. При
ръкописа хората наум много побързо перифразират изказването
и формулират мисълта, така че
по-добре да я запишат и запомнят.
На компютъра или таблета може
да се прави почти същото, само че
липсва необходимост ясно да се
обмислят мисълта и структурата
на текста, защото във всеки момент може да бъдат коригирани и
допълнени. На студентите отпреди десетилетия им е достатъчно
само да прочетат записките си,
за да се подготвят за изпит. А
съвременните студенти и ученици
се налага по няколко пъти да четат
бележките си на компютъра.
Прието е да се смята, че в своя
прогрес човечеството неизменно
върви по пътя на усъвършенстването. И че всеки новопридобит и
усвоен или пък изгубен навик в
крайна сметка е за добро. Но с
отказа от писане на ръка това правило може да не сработи. Защото
спестените от усилията в краснописа часове на обучение едва
ли ще стигнат за придобиването
на сериозни умения или важни
знания. Докато за изгубването
на общополезната за развитието
практика – писането на ръка, ще
се окажат напълно достатъчни.

Устройствата пречат да се разбираме
Учени от Калифорнийския
университет в Лос Анджелис провели изследване, което показва,
че устройствата лишават децата
от възможността да разпознават
емоциите на други хора, пише
Tech Times. И ако прекарат само
пет дни без мобилен телефон,
компютър и телевизор, това подобрява социалните им навици.
„Много хора смятат използването на различни електронни устройства за голямо преимущество
– в образованието например –
разказва авторът на изследването
Патриция Гринфилд. – Но малцина се замислят за последствията.
Всички са убедени, че разпознаването на човешките емоции е
естествена способност на хората.
Но всъщност тя трябва постоянно
да се тренира.“
В изследването участват 51
деца. Те са заведени на лагер сред
природата и са разделени на две
групи: на едните е забранено да
използват любимите си устройства, на другите е разрешено.
След няколко дни е направен тест,
в който децата трябва да разпознаят емоции върху снимки и на
видеоклипове. Групата, която не
използва устройства, се справя
по-добре, докато децата от втората група изпитват затруднения
при възприемането на чуждите
емоции.
Изследването доказва, че детето, което прекара макар и само
пет дни без мобилни телефони,
компютър и телевизор, подобрява
социалните си навици.
Изводите са, че човек може и
да не разпознае невербалните
емоционални сигнали от синия
екран, така както би направил
лице в лице с друг човек. Ако не
се практикува „живо общуване“,
бързо се губят най-важните социални навици.
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Бърнаут – рискът
на професията
Национално представително проучване сочи, че всеки
втори учител у нас страда от хронично недоспиване

В

гогическите специалисти. Учени
от Пловдивския университет са
направили национално представително проучване, финансирано от МОН. В него са участвали
1000 учители от цялата страна.
Административната тежест,
взаимоотношенията с децата –
агресията и апатията у тях, както
и трудностите в общуването с родителите са основните причини
за бърнаут синдрома.
„Наблюдаваме неспособност

Деляна ЛУКОВА

секи втори учител
у нас страда от
хронично недоспиване, а 75% не
намират време да
спортуват. Това се
отразява върху професионалното
прегаряне, от което страда 60%
от гилдията. Данните са оповестени на научна конференция,
която дебатира стреса при педа-

за ясен диалог. Учителите са
утвърдени в професията си и
често застаряващи, а профилът
на ученика е вече различен. Той
е търсещ, знаещ, правилата на
играта са променени“, казва ръководителят на изследователския
екип доц. Юрий Янакиев.
8% от педагогическите специалисти са с рискови нива на
синдрома бърнаут, а 23% са в
начална фаза. Тези данни показват по-високи нива в сравнение с
Снимка Владимир Риболовски
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Неподписаните снимки в броя са от архива
на в. „Аз-буки“ и глобалната мрежа
Материали не се връщат
Авторските права на публикуваните текстове
и илюстрации са собственост на вестника

НИОН „Аз-буки“ издава
научните списания:
„Български език и литература“
„Чуждоезиково обучение“
„Математика и информатика“
„Педагогика“
„Професионално образование“
„Философия“
„Стратегии на образователната
и научната политика“
„История“
„Химия. Природните науки
в образованието“

Обществото е натоварило учителите с изключителната задача
да подготвят грамотни и отговорни поколения

всички останали професии у нас.
Най-много умора според резултатите от проучването са
натрупали учителите на около
50-годишна възраст с повече от
20 г. стаж. Другата изключително
уязвима група са преподавателите между 30 и 35 години. Според
Янакиев това е възрастта, в която
в днешно време се създават семейства и деца. Така учителят,
който прави решаваща крачка в
личния си живот, се оказва прекомерно физически и емоционално
претоварван.
Авторите на изследването дават и препоръки за справяне с
хроничния стрес. Едно от предложенията е учителите да бъдат
запознати със симптомите на
професионалното прегаряне, за
да разпознават състоянието и да
търсят навременна подкрепа. По
думите на Янакиев тази подкрепа
е особено необходима за младите, които влизат в професията
с изключителен ентусиазъм и
огромни очаквания.
Препоръката е да се правят
редовни диагностики на професионалното прегаряне, както и
да се изработят стратегии за повишаване на устойчивостта. Това
включва подобряване на уменията за общуване с родителите.
Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова коментира, че учителската професия
изисква отдаденост и енергия.
„Учителите подлежат на задължителни прегледи, но бърнаут е
елемент, който трудно би се доловил в рутинните диагностики на
службите по трудова медицина“,
каза още Михайлова.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води

Георги Гълъбов,
Адвокатско дружество
„Стоянчева и Димитров“
В момента съм в отпуск по
майчинство, вече 1 година и
4 месеца. Ако започна работа
и работя 3 дни, след което да
изляза в платен годишен отпуск,
който ми се полага в размер на
144 дена, на каква база ще бъде
възнаграждението ми по време на
този отпуск: на база основната
заплата, с която съм назначена,
или на базата на майчинството?
Благодаря предварително.
Мариета Атанасова

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов.
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон –
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София,
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.
Уважаема г-жо Атанасова,
В чл. 177, ал. 1 от Кодекса
на труда е предвидено, че „за
времето на платения годишен
отпуск работодателят заплаща на работника или служителя
възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно
брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на
отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни“.
В случай че нямате достатъчния брой отработени дни
при Вашия работодател, преди
да излезете в отпуск по майчинство, в следващата алинея
е предвидено, че за основа се
вземат „уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения
с постоянен характер“.

В допълнение към казаното дотук следва да обърнете
внимание на разпоредбите на
чл. 21, ал. 2 от Наредбата за
структурата и организацията
на работната заплата, в който е предвидено, че „когато по
силата на нормативен акт на
Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от
определена дата са увеличени
работните заплати, но работникът или служителят към
тази дата или след нея е бил в
платен отпуск, поради което
увеличението не се е отразило
в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен
отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща

добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и
предишното брутно трудово
възнаграждение, определени по
трудовото правоотношение“.
На основание казаното дотук отговорът на вашите въпроси е следният.
Не е нужно да работите 3
дни, за да ползвате натрупаната отпуска. Във всеки случай за
ползването Ӝ трябва да получите разрешение от вашия работодател.
По отношение на базата за
изчисляване на възнаграждението следва да се вземе размерът
на вашето с всички натрупани
увеличения. В случай че няма и
за периода минималната работна заплата е по-висока от него,
то ще бъде базата.

Очакваме вашите въпроси
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Триумф
на „Симфониета“
в Италия
Деница СТОЯНОВА

С турне в Италия „Симфониета – Видин“ започна 2020 г. Това споделя
пред „Аз-буки“ директорът на оркестъра Мирослав Кръстев. „Публиката
в Милано, Гориция, Генуа
и Пеша ни посрещна изключително възторжено и
аплодира музикантите след
великолепните им изпълнения на произведения от
Камий Сенс-Санс, Паганини, Офенбах и Верди, но
най-вече произведенията на
Йохан Щраус-син“, разказва шефът на „Симфониета“.
И допълва, че в момента
с оркестрантите обсъждат
покана за турне в Китай.
„Надявам се 2020 г. да е
по-успешна за нас. Освен
концертите на сцената във
Видин оркестърът ще свири
в много градове в страната,
като първите два ще бъдат
Козлодуй и Казанлък. Ще
продължим традицията да
каним български и чуждестранни диригенти и солисти, чиито имена са добре
познати в музикалния свят.
Ще имаме повече музикални изяви в града и региона.
Образователните концерти
и лектории за деца са сред
приоритетите на оркестъра.
Работим добре с фондация
„Америка за България“ и
програмата „Фортисимо в
клас“. Имаме специално за
детските градини 4 – 5 програми, които сменяме през
годината, за да не омръзват
на децата. Имаме няколко
програми и за по-големите
деца – например „Виенските класици“, в рамките
на която представяме найизвестните произведения
на Хайдн, Моцарт и Бетовен“, споделя музикантът
директор.
Мирослав Кръстев е завършил Националната музикална академия със специалност тромпет. Първите му
изяви като професионален

Театралната формация „Смехурко“ е истинска школа за бъдещи имена от театралните сцени

Тук детето е
добре дошло
Двайсет години след своето създаване
Център „София“ излъчва първите си
педагози иноватори

от „Смехурко“
например тръгват
кариерите
на Евгени Будинов – актьор в
Малък градски театър, Асен
Лозанов – актьор в Бургаския
театър „Адриана Будевска“, Владислава Николова – актриса в НТ
„Иван Вазов“, Стефан Борисов –
актьор в Старозагорския театър и
ръководител на детска театрална
школа, Константин Костадинов –
куклен актьор в театър „Скрин“,
Маргарита Костова – куклена
актриса във Видинския куклен
театър, както и студенти на
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и
ЮЗУ „Неофит Рилски“.
„През тази година се навършват
20 години от създаването на Център „София“. Той е правоприемник
на Столичния център за работа с
деца“, разказва директорът Марияна
Тафрова. До 2000 година в София
всеки район е имал общински
детски център – общо 21 с щат от
педагогически и непедагогически
персонал над 100 души. През 2000 г.
с решение на Столичния общински
съвет и със заповед на министъра
на образованието и науката е направено обединение в Столичния
център за работа с деца с 6 филиала
– в районите „Надежда“, „Лозенец“,
„Бели брези“, „Люлин“, „Банкя“,

„Ботунец“. Днес с младите таланти
работят 50 педагози. От март 2017 г.
с решение на СОС и заповед на кмета на София столичният център за
работа с деца става ЦПЛР – Център
за изкуства, култура и образование
„София“. Заниманията са в областта
на изкуствата, науките и технологиите. В него

децата получават
и психологическа
подкрепа,
консултации
за кариерно
ориентиране
и други услуги. А резултатите от
творческите им занимания се представят на концерти и спектакли чрез
участия в конкурси, състезания,
фестивали, изложби, прегледи,
олимпиади. Младите таланти се
изявяват индивидуално и екипно,
участват в експедиции с учебна
цел. Възможност за индивидуални
занимания имат както тези с изявени
дарби, така и деца със специални
образователни потребности.
Екипът на Центъра е приел за
лична кауза и предлага подкрепа на
семейството, както и работа с родители в контекста на личностното
развитие на подрастващите.
„Целта ни е да се утвърдим като
стратегическа образователна институцията, която провежда ефективната държавна и общинска политика за
личностното развитие на децата и
младежите от София, приобщаващото образованието чрез осмислянето
на свободното им време с дейности
по интереси в областта на изкуствата и културата, науката и технологиите, гражданското образование“,
категорична е Марияна Тафрова.
Дава за пример партньорството на
Център „София“ с младежки организации. Те обединяват усилията
си, за да приложат в България иновативен подход за работа с младите
хора, наречен мобилна младежка
работа. Дейността се реализира
пилотно в София и Пловдив и е
плод на международен младежки

проект, финансиран по „Еразъм+“.
В екипа са още участници от Норвегия, Литва, Латвия, Румъния и
Италия. Проектът се основава на
идентифицираните обстоятелства,
че голяма част от Европа е покрита
със селски и отдалечени територии,
които рядко са населени, и това
може да бъде предизвикателство да
се осигурят качествени дейности
за младите хора в свободно време.
През 2019 г.

вокална група
„Бели брези“
получава награда
за отлично представяне на международния детски фестивал „Млади
таланти“. Наградата е творческа
ваканция „Хайде да творим заедно“. Децата и творческият екип на
Центъра създават три видеоклипа.
Музиката и текстовете на песните са
на музикалния ръководител Цветана
Ангелова и дългогодишен педагог в
„София“. Нейни творби са публикувани и в учебниците по музика.
През 2019 г. тя получава награда
на областния управител на Софияград за участието си в Шестия международен конкурс за извънкласни
и извънучилищни дейности с организатор Синдиката на българските
учители. Наградена е за темата си
„Музиката и личностното израстване на децата“.
Свои изяви имат и младите художници и техните учители. Първо
място на националния конкурс за
детска рисунка „С очите си видях
бедата – 2019 г.“ печели Александър
Живков (първа възрастова група) с
ръководител Даря Янкова.
Център „София“ обединява младите хора в нова форма – Младежки
съвет. Идеята е да учат и да си
помагат взаимно, да съдействат за
развитието на Центъра. Занимават
се с важните теми за доброволчеството, ученето чрез неформални
методи, с ангажираността си към
обществения живот, с повишаване
на икономическата активност и с
кариерното си развитие.

музикант са в симфоничния
оркестър към Община Бургас. По-късно се включва
в състава на Видинската
филхармония, която оглавява през 1998 г. и ръководи
до днес. Министерството на
културата оценява изключително високо дейността на
„Симфониета – Видин“.
„Така е от доста години,
което е показателно за работата на нашия културен
институт. Критериите, по
които се оценява, са много
– има изисквания за брой
премиерни концерти, брой
концерти с произведения
на български композитори,
отбелязване на годишнини,
работа с медиите и с местната власт, образователни програми, спечелени проекти
по европейски програми…
Тази добра оценка е в резултат на работата на всички
– на колегите от оркестъра и
на екипа“, споделя в интервю Мирослав Кръстев.
През 2019 г. „Симфониета“ отбеляза 70 години от
създаването си като държавен оркестър. По този
повод „Кристално огърлие“
на Съюза на българските
музикални и танцови дейци
е връчено на Държавната филхармония Видин и
на директора Мирослав
Кръстев за изключителни
заслуги в областта на българската музикална култура. Видинската филхармония е основана през 1910 г.
като частен симфоничен
оркестър. През януари 1949
година се създава Държавен
симфоничен оркестър – Видин. Първият концерт е на
28 юни същата година.
Оркестърът има изяви в известни европейски концертни зали, като
Concertgebouw – Амстердам, и Victoria Hall – Женева. А гастролите и участията в престижни фестивали и конкурси са във всички
утвърдени музикални центрове на Европа.

Снимка „Симфониета“

Ц

вете Лазарова – творчески ръководител
на Театрално студио
„Смехурко“, е с наградата на РУО – София-град, в първия
национален конкурс за учители
„Иноватори в образованието“. Театрално студио „Смехурко“ е една
от многобройните възможности,
които Центърът за подкрепа за
личностно развитие – Център за
изкуства, култура и образование
„София“, предлага на малките
таланти, жители на столицата.
И за да не бъдем голословни, нека
припомним, че
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Концертите на „Симфониета“ се посещават не само
от видинчани, но и от гостите на крайдунавския град
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Уред прави вода от въздуха

И
Цена
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“
Научно списание
„Български език и литература“
Научно списание „История“
Научно списание
„Математика и информатика“
Научно списание „Педагогика“
Научно списание
„Професионално образование“
Научно списание
„Стратегии на образователната
и научната политика“
Научно списание „Философия“
Научно списание
„Химия. Природните науки
в образованието“
Научно списание
„Чуждоезиково обучение“

78 лв.
39 лв.
39 лв.
39 лв.
87 лв.
50 лв.
53 лв.

Снимка www.themayor.eu

Изданията на „Аз-буки“

зраелска технологична компания
създаде иновативен уред за дома
– GENNY, който генерира вода от
тънка струя въздух. Той беше обявен
за продукт на годината за енергийна
ефективност от Асоциацията за потребителски технологии на изложението за потребителска електроника
(CES) в Лас Вегас. Това съобщава The
Jerusalem Post.
В системата Watergen – „вода от
въздух“, се влива атмосферна вода,
като се използва патентована технология за обмен на топлина. Тя може
да произвежда до 30 л питейна вода
за дома или офиса всеки ден и води
до значително намаляване на използваната пластмаса на бутилираната
вода.

Как точно работи системата?
Първо, вграденият вентилатор на
Watergen вкарва въздух в атмосферния водогенератор. Там вътрешен
филтър почиства въздуха. След което
той се насочва към процеса на обмен и
охлаждане на топлина и се кондензира
във вода. После водата се филтрира
отново, за да се отстранят примесите и да се добавят минерали, и се получава прясна питейна вода. Веднъж
произведена, водата непрекъснато
циркулира във вграден резервоар, за
да запази свежестта си.
Произведената вода често е с
по-високо качество от тази, която
преминава през филтриращите системи на водопроводите. Освен това
GENNY може да служи и като пре-

Румънски град
мина на
електротранспорт

30 лв.
53 лв.
39 лв.

Абонирайте се
В РЕДАКЦИЯТА
с отстъпка
3%

от цената –
при ТРИ
и повече издания

5%

от цената –
при ПЕТ
и повече издания

от цената –
комплект
15% за ПЪЛЕН
от изданията

Контакти: София 1113,
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,
тел.: 02/425 0470;
azbuki@mon.bg

www.azbuki.bg
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метството на румънския град Ту̀рда представи 20
нови електрически автобуса, закупени с европейски
средства в размер на 10,6 млн. евро. Градът се намира
в централната част на северната ни съседка, в историческата област Трансилвания, и е първият в Румъния
с изцяло електрически парк за обществен транспорт.
Това му помага да става все „по-зелен“.
Кметът на Ту̀рда Кристиан Матей съобщи, че е
създадено ново дружество за обществен транспорт,
което е пряко подчинено на местния съвет. Новите
електрически автобуси са оборудвани с видеокамери
за наблюдение, GPS система, специални рампи за хора
с увреждания, климатик, wi-fi и система за електронни
билети.
Планира се въвеждането на електронни карти за
новите автобуси още през януари 2020 г. и те ще се
разпространяват безплатно. Дотогава пътниците ще
могат да ползват автобусите със старите си абонаменти.
20-те нови електрически автобуса са чешки. Максималната им скорост е 80 км и могат да изминат 160 км
без презареждане.
Модернизацията на обществения транспорт е
един от проектите, финансирани от ЕС по плана за
устойчива градска мобилност. Целта е значително да
се намали замърсяването и да се създаде система за
градска мобилност, която да е екологична.
Ту̀рда има население от 40 000 души и се намира
на около 30 км от град Клуж-Напока, който ще стане
първият град в Румъния, който ще изпробва автобус
със самостоятелно управление в пилотен проект през
2020 г. Автобусите без шофьор могат да поемат максимум 12 пътници.

Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме
възможност да закупите неговите броеве и от следните места:

И

чиствател на въздуха, циркулиращ
из домовете, чрез малко допълнение
към процеса на генериране на вода,
което го превръща в многофункционален продукт.
„Мисията на нашата компания е да
премахнем необходимостта хората
да разчитат на външни източници
за задоволяване на своите жизнени
потребности, и да им помогнем да
станат по-екологични“, казва Дан
Клифорд – президент на израелската
компания.
Компанията насочва вниманието
си към разширяване на своето възобновяемо и енергийно ефективно решение за чиста вода до 2,1 милиарда
души по света, които нямат достъп
до нея у дома.

Топ имената
за 2019 г.
тази година Националният статистически институт представя статистика с най-разпространените имена и фамилии в България за изминалата година. Най-предпочитани се оказаха
Виктория (732 бебета са записани с това име) за
момичета и Александър (1036 бебета) – за момчета. Мария, Никол (за момичета) и Георги и Мартин
(за момчета) са следващите най-често срещани
имена на новородените. В сравнение с 2008-а Виктория и Мария запазват първата позиция за найпопулярни имена на момиченца, но третото място е променено от Габриела на Никол през 2019 г.
Останалите момичешки имена в челната десетка
са Александра, София, Рая, Габриела, Дария, Йоана,
Михаела и Симона. От класацията на НСИ личи
сравнително запазване на тенденцията при любимите имена на българите за момичета. Имената,
които изпадат от топ 10 в сравнение с 2008 г.,
са Теодора и Гергана. Тези, които се изкачват до
челните позиции, са Михаела, София и Дария.
Що се отнася до най-разпространените имена
в страната през 2019 г., при женските има категоричен победител. Името Мария носят 111 244 сънароднички. След него се нареждат Иванка и Елена.
При момчешките имена Георги и Александър са
разменили позициите си по популярност за последните 10 години, а третото място се запазва от
Мартин. Другите най-популярни момчешки имена
за новородени през 2019 г. в България, които попадат в десетката, са Димитър, Никола, Борис,
Иван, Виктор, Даниел и Калоян. При мъжките имена силите са почти изравнени между първите две
позиции. Името Георги носят 158 017 българи през
2019 г., а Иван – 147 644. Иванов и Иванова за поредна година си остават най-разпространените
български фамилии, следвани от Георгиева, Георгиев и Димитров и Димитрова.
НСИ разпространява и броя на българите,
празнуващи на най-популярните имени дни в календара. На Йордановден наздравица са вдигнали общо
140 716 души, а на Ивановден – 355 950. Общо през
януари имен ден празнуват 807 548 българи. Това
не е изненадващо предвид факта, че през януари
са празниците Васильовден, Йордановден, Ивановден, Св. Татяна, Антоновден и Атанасовден.
Денят, в който празнуват най-много хора, обаче не е през януари, а на Цветница – тогава имениците на територията на страна са 367 093. След
това най-много българи отбелязват Архангеловден на 8 ноември и Стефановден на 27 декември.

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”
1 (понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“.
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиотеката), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.
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Министерство
на образованието и науката

Национално издателство
за образование и наука

There are markers (Figure 3) that display virtual buttons in camera view (Figure 4). They
allow users to interact with virtual content. With virtual buttons, learners can choose with which
statistical product to view the implementation of the statistical procedures in the form of video
material. These markers are available for each method of data analysis.

Избрано

Figure 3. A marker in textbook

от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

Приложение на вестник

www.azbuki.bg

Figure 4. Virtual buttons on the device screen
Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн.5/2019 г.
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Figure 1. The welcome screen of Book Statistica app
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Откъс от „Интегрирано STEM образование:
състояние, предизвикателства
и перспективи“

Ивелина Коцева
Мая Гайдарова

Приложение на вестник

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Въведение
Акронимът
STEM (от Science, Technology,
Engineering and Mathematics) навлиза в образованието
първо в САЩ, където именно според много автори трябва
да се търси съзряването в исторически план на съвременната идея за интегриран подход в обучението по четирите дисциплини (Sanders, 2012; Kelley & Knowles, 2016). Според White (2014) предпоставките да се заговори за наука,
технологии, инженерство и математика под едно общо
наименование, са няколко. (1) The Morrill Act (1862) – закон
на Конгреса на САЩ, с който на всеки щат се предоставят безвъзмездно 12 000 ха земя за изграждането и развитието на селскостопански колежи, в които много скоро
след тяхното създаване започва обучение и по инженерни
програми. (2) Втората световна война, по време на която
изобретенията, които ще доведат до спечелването на
войната и по-нататъшното развитие на STEM дисцип
лините, са почти неизброимо много. (3) Изстрелването
на „Спутник“ през 1957 година, което е повод за стартиране на космическата надпревара между САЩ и бившия
Съветски съюз и води до създаването през 1958 година
на NASA (the National Aeronautics and Space Administration)
– агенция, спонсорирала изключително много инициативи
в областта на STEM образованието през последните 60
години (White, 2014).
Разбирането, че тези четири области на научно
познание и практика са определящи за напредъка и просперитета на едно общество, води до идеята за тяхната
свързаност, която намира отражение в акронима STEM.
В този начален етап не се говори за интердисциплинарен или интегрален подход на обучение. Реферира се само
важността на всяка от четирите области за бъдещо-
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i-STEM
в световен
мащаб

Unity is a game engine and can be used to create 2D and 3D games, games with Virtua
Augmented reality, simulations and so on1.Vuforia Engine is a platform for creating Augme
Reality apps. They can recognize images and objects, and allow users to interact with virtual ob
in the real world2).
The process of development of application includes several steps. First, the scenes
contain the environments and menus of the application are created. Vuforia AR Camera is add
one of them and it acts as the camera on the device (or webcam on the computer).
Second, database with image targets, used as markers in marker-based tracking, is create
Target Manager in Vuforia platform and imported into Unity project. The default way Vu
works is with Image Recognition. Image Recognition is the process by which the device’s ca
detects and recognizes an image target and renders virtual content over the position of the mark
the camera view3,4).
Figure 1. The welcome screen of Book Statistica app
Third, the virtual buttons,
as the components in the User Interface system that han
Unity
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a
game
engine
and actions
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2D and
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withTo
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interaction, are and
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After scanning other markers, video materials are launched. Learners can see the demonstramarker (Figure 2).
Learners can use real data to experiment with different data processing on
tion of statistical methods or the interactive capabilities of a given statistical product.
There
is an opportunity
to download
the data
files, used
in the
examples,
by scanning
own. Another marker
redirects
readers
to a forum
where
they
can
discuss
issuesa and share i
marker (Figure 2). Learners can use real data to experiment with different data processing on their
own. Another
marker redirects
readers to
related to statistical
data processing
(Figure
2).a forum where they can discuss issues and share ideas
related to statistical data processing (Figure 2).
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downloading
files
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forum
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Augmented books
The augmented book can be described as the next step in their evolution. The new
technologies such as Augmented and Virtual Reality cause their changing effect on the development of e-books.
(Azuma, 1997) defines Augmented Reality as a system where real and virtual objects
are combined and exist together at the same time, in the same place. The virtual objects are
registered in the physical 3D world and there is a geometric alignment with the real objects
in the real world. Users can interact with the virtual content, which in turn responds to their
actions and there is a real-time interactivity.
Augmented reality is a technology that expands and enriches the physical world with
layers of virtual information about real objects. In this sense, Augmented Reality complements
the physical world, instead of replacing it.
An augmented book is a traditional (paper) book with added virtual content that is
available through appropriate hardware and software tools (Altinpulluk, 2016). The augmented
books enhance traditional ones with interactive visualizations, animations, 3D models, audio
and video. This enriches reading and is a prerequisite for engaging readers’ experience (Dünser,
2012).
The idea of augmented books is more extensive and they have significant advantages
over other e-textbooks. They can be read as traditional books, and at the same allow access
to additional interactive digital content. There is no need to buy special equipment to read
them, because learners use devices that they employ in their daily lives – mobile phones and
tablets. The augmented textbooks allow learners to interact with virtual content, to explore
and experiment, which guarantees active learning, better and easier perception and comprehension of complex and abstract concepts. They deepen the students’ interest, commitment
and motivation. The augmented books can have a positive impact on students’ achievement
and attitudes toward their own learning (Lim, 2011).
Related works
Many commercial augmented books are available. Their main purpose is to make reading interesting and motivating. Most of them are for young children, because with technology, a simple book becomes “magical” by incorporating 3D models and gamification elements
(Altinpulluk, 2016).
There have been a number of successful examples of augmented textbooks in different
subjects. One of the most commented is the Magic Book that provides both Augmented and
Virtual reality experience for readers. Everyone can see the others as miniature figures, avatars or virtual heads (Billinghurst, 2001). A combination of Augmented Reality Interface and
Tangible User Interface is used in Live Solar System to provide seamless interaction to users
when they explore and study the sun and the planets in the solar system (Sin, 2010). (Dünser,
2012) developed the augmented books to teach the concepts of magnetism. In textbooks in addition to text, there are diagrams, which are used as tracking markers, and animated models
to demonstrate how magnets work. The Ethnobotany Workbook contains unique markers (black
and white barcode images) that, after scanning, display 3D interpretations of different plant
species (McGrath, 2011). With Imagina Books: Human Body learners study human organs and
systems through realistic models and elements of gamification. The purpose of Augmented reality book in Cutting tools is to accomplish attractive blended learning. Students learn about
the design and geometry of cutting tools, their technological capabilities and conditions for
using through interactive 3D visualizations and simulations, animations and movies (Ivanova,
2014).

Обучението от смесен тип
(Blended Learning) – предизвикателства и перспективи /
Мария Нейкова
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образователният продукт и
маркетинговата концепция в
управлението на висшите училища / Теофана Димитрова
Мотивацията на студентите
при избора на учителската професия / Лилия Бабакова
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
И ПАРАДИГМИ
The Role of the Positive
Psychological Climate in the
School Class / Teodor Gergov
РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
„Образователни
кинохоризонти“ в полето на медиа
образованието
/
Пенка
Кожухарова
ХРОНИКА
Научно-практическа конференция „Предизвикателствата
на съвремието и качеството на
образование“ / Албена Симова

Augmented Statistics textbook and Book Statistica mobile application
Considering the advantages of augmented textbooks over paper ones, the idea comes
to life – to create a traditional statistics textbook enriched with markers that allow access to
additional virtual interactive content.
“Statistical software for processing experimental data” is a traditional textbook on Statistics. It includes an overview of statistical resources and software packages, examination
of the nature, object and tasks of statistical methods, a comparison of statistical software,
presentation of descriptive and inferior methods with selected statistical products. The mobile
augmented reality application Book Statistica is a complement to the traditional paperback
textbook. It allows readers to scan markers and access different resources in various formats.
Implementation
The mobile application Book Statistica was developed with Unity and Vuforia Engine
(Figure 1). At this time, the application can run only on Android platform, but the idea is soon
to be ready for iOS.
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то развитие на икономиката и създаването на кадри,
отговарящи на условията на пазара на труда. Без да
конкретизираме, ще приведем кратко описание на всяка една от тези области (описания, по-подробни или посъкратени, могат да бъдат намерени на много места
– например Honey et al., 2014: 14). Тук ще се позовем на
Encyclopedia Britannica.
Science (Наука): Систематизирано знание за физическия свят и неговите явления, постигнато на базата
на наблюдения, експерименти, измервания и формулировка на закони, описващи и обясняващи недвусмислено фак
тите чрез общоприети термини.
Technology (Технологии): Практическо приложение на научното знание за нуждите на човешкия живот,
или както още се перефразира понякога – за промяната и
манипулацията на човешката среда (human environment).
Едно голямо неразбиране на технологиите в образованието днес е свеждането им главно до компютърните
технологии, които са само една малка част от разно
образието на технологии. Също така трябва да се прави
разлика между технологично образование и образователни
технологии.
Engineering (Инженерство): Приложение на науката за оптимално преобразуване на природните ресурси
в полза на човечеството. И още, „творческо приложение
на научните принципи за изобретяването и развитието
на структури, машини, апарати, производствени процеси
и части, пригодени за самостоятелна работа или в комбинация; или за конструиране и опериране на същите при
компетентно познаване на техния дизайн; или за прогнозиране на тяхното поведение при специфични условия на
работа, като всичко това е съобразено с предварително
набелязана функция и икономически план на изпълнение и
с безопасността за живота и собствеността“.
Mathematics (Математика): Наука за структурите, подредбата и релациите, които възникват при
броенето, измерването и описанието на формите на
обектите. В нея се използват логически разсъждения и
количествени пресмятания, а развитието є се дължи на
високата степен на идеализация и абстракция на обектите, които са предмет на изучаване.
Анализът на ситуацията с многото липсващи кад
ри със съответната професионална или научна квалификация в тези направления води до извода за необходимост
от подобряване на качеството на обучение в съответните области. Става също ясно, че Silo-подходът на засилено, но изолирано изучаване на отделните дисциплини не
носи, сам по себе си, удовлетворителни резултати, нито
мотивира младите хора за по-сериозни занимания с чисто научна или практико-приложна насоченост (Roberts
& Cantu, 2012). Втори подход, прилаган в STEM образованието, e подходът на вграждане (embedded approach)
на елементи от природните науки и математиката в
технологичното образование. Този подход има някои предимства пред Silo-подхода, като например това, че в него
се въвежда идеята за учене в разнообразни контексти
(Rossouw et al., 2011). Но той има и своите недостатъци,
свързани с фрагментацията на знанията и изискването
част от тях да бъдат усвоени предварително. Това крие
някои рискове за успеха на подхода, тъй като на входа
на обучението проверката за наличност на необходимите предварителни знания не е задължителна (Chen, 2001).
Решение на проблема трябва да се търси не само в задълбочаване на знанията в отделните дисциплини, но и
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Съвременни предизвикателства пред интегралния подход в STEM образованието
1. Изработване на концептуална рамка
Целта на една концептуална рамка на интегрираното обучение е да очертае ясно
ролята на всяко от четирите направления в свързана и функционираща цялост. Доскоро на
природните науки и математиката (S и M) се гледаше като на представителни единици
в STEM образованието, докато технологиите и инженерството (T и E) оставаха на заден
план с неизяснени смисъл и роля (Cavanagh & Trotter, 2008; DiFrancesca et al., 2014; Wright et al.,
2018; English, 2016). На по-ранен етап на тяхното включване дори се гледа като на формален
похват за привличането на финансови средства за редица проекти (Sanders, 2012). Съвременните усилия за изграждане на смислен интегрален подход са насочени най-напред към откриване на причините за неяснотата около технологиите и инженерството и преодоляване на
затрудненията около адекватното им отразяване в педагогическата практика (White, 2014).
Проектът Technology for All Americans (2011), одобрен от Международната асоциация за технологично и инженерно образование (ITEEA), с който се утвърждават стандартите на този
вид образование, определя технологиите като „начинът, по който хората променят света
около тях при решаването на практически проблеми в отговор на техните нужди и желания“. Това предполага използването на проблемно базиран подход на обучение въз основа на
принципите на математиката, науката, инженерството и технологиите, който включва и
гъвкави и ефективни когнитивни стратегии за учене (ITEEA, 2011).
Осъществяването на интердисциплинни връзки е сложно и изисква преподавателите
да поднасят учебното съдържание с преднамерената цел учениците да разбират реалните
приложения на научното познание. Не може да се очаква от учениците, че те от само себе
си ще могат да интегрират специфични знания от отделните дисциплини в интердисцип
линен контекст (Honey et al., 2014: 5). Разбирането, че изучаването на практическите приложения на науката може да осигури рамка на интегрирано STEM образование, се подкрепя
и от стандартите The Next Generation Science Standards (NRC, 2012). Това ново поколение
стандарти има три измерения, интегрирани в обучението на всички нива: (1) основни идеи,
произхождащи от специфичното съдържание на отделните дисциплини; (2) научни и инженерни практики (от учениците се очаква не само да изучават съдържание, но и да разбират
методите на работа на учени и инженери); (3) общи понятия (crosscutting concepts), които
имат приложение във всички области, като например образец, причина и следствие, скала,
пропорция, количество, системи и системни модели, енергия и вещество, структура и функция, стабилност и промяна. Виждаме, че важен елемент на тези стандарти е интеграцията между изучаването на учебно съдържание и обучението в научни и инженерни практики.
Трябва да се отбележи, че NGSS акцентират еднакво както върху инженерния дизайн, така
и върху научноизследователския подход.
Технологичното образование, от своя страна, е продукт на образователната промяна
през 80-те и 90-те години на ХХ в., но за държава като САЩ то има своите корени още в
индустриалната ера и така нареченото индустриално изкуство (Industrial Arts), както и в
работите на DeVore (1964), Olson (1958), Ziel (1971) и други, които предлагат изучаването на
индустрията да се осъществява в технологична рамка (Sanders, 2008; Hershbach, 1997). Технологията, като термин, е многоизмерно понятие и за разлика от математиката или природните науки не отразява строго определена структура. Напротив, всяка съществуваща
структура може да се прояви чрез специфични дейности на приложение на технологичното
знание. Технологиите са интердисциплинни в много голяма степен и това ги прави трудни
за изучаване в отделна учебна дисциплина (Hershbach, 1997).
На технологичното образование още от ерата на индустриалното изкуство с начало края на XIX в. дължим навлизането на идеите на прогресивното образование. Един от
най-важните представители на това движение – Джон Дюи, занимаващ се по онова време с
„психология на заниманията“, казва в описание на метода си през 1897 г. следното:
„...Ако едно дете бива поставено в пасивната роля на ученик, който само поглъща
информация, резултатът е пагубен за обучението на детето. Информацията, представена
на ученика, ще бъде трансформирана от ученика в нови форми, образи и символи, така че те
да съответстват на неговото развитие и интереси. Това е естественото развитие. Потискането на този процес и „подмяната на детето с възрастен“ ще отслаби интелектуалното
му любопитство“ (Dewey, 1897).
Тези идеи са в основата на дейностния подход и ученето чрез правене, актуални и в
днешно време. Както в технологичното образование, така и при прилагането на инженер-
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riences and feelings. New books have to allow readers perceive
the content by all their senses and feelings (Altinpulluk, 2016).
Only this approach can assure easier and quicker perception of
the provided information and knowledge and create a positive
attitude towards learning.
Augmented reality is one of the popular technologies
nowadays, which is also rapidly entering in education. Except to
developing educational applications, technology can be successfully used to create augmented books. This innovative approach
is an opportunity to refine and enrich the proven traditional
teaching tool – textbooks. Teachers can create such books themselves, since many platforms are available, including free ones.
Some of them are easy and convenient to use and do not require
special programming or 3D modeling skills.
The paper examines the evolution of textbooks and presents the nature and benefits of augmented textbooks in the
learning process. As an example of effective use of modern technologies, combined with traditional training tools, it is presented a textbook “Statistical software for processing experimental
data ”with developed augmented reality mobile application Book
Statistica.
From traditional to interactive textbooks
Traditional books (including textbooks) are a standard
tool for acquiring knowledge. They can be used for both group
work in classrooms and individually by learners. But digital
learners are not satisfied to use the traditional textbooks, which
contain only text.
Second generation e-books are known as interactive
e-books. Modern information and communication technologies
are an opportunity to provide enriched educational content. The
textbooks are expanded with audio, video, animations, 3D models, interactive and game elements, questions with immediate
feedback and more. E-textbooks may include links to various
external sources, providing additional information. Learners
have an access to up-to-date articles and studies of experts in
different science fields. The variety of formats for presenting
learning content can satisfy the preferences of a wide audience
of learners, distinguished by their learning styles. A significant
progress is the presence of interactivity. The idea of the interactive textbooks is to present the educational content in
an easy-to-understand format and allow learners to interact
with it. Interactivity has different dimensions. It may take the
form of questions about the textbook content. Depending on
the answers given by learners, a specific feedback is provided
and different sequential content is offered to them. The interactivity allows learners and teachers to highlight sections of the
textbook, specific paragraphs or words, collaboratively create
and share comments, notes, bookmarks to content, search for
unfamiliar terms in interactive dictionaries, conduct debates in
discussion forums, etc. (Murray, 2011), (Embong, 2012).
One of the major advantages of e-books are the dynamic update of the content, non-linear navigation, search and
markup capabilities (Lim, 2011).
With such properties, the e-textbooks allow realization of
the learning process where learners are active participants and
accumulate rich learning experience. The interactive e-textbooks
increase learners’ interest and motivation to read and learn.
Of course, e-textbooks are not the perfect tool for delivering educational content. One disadvantage is the need for
special technical and software tools to make the content accessible to readers. Often the screens of the devices are small and
the content is difficult to read. The limitations on memory and
computing power can also have negative effects (Embong, 2012).
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в откриването на връзки между тях и изработването на стратегии за включване на тези
връзки в обучителни подходи, които да доведат да максимална полза в STEM образованието
(Ostler, 2012). Това налага през последното десетилетие съсредоточаването на много усилия
в разработването, реализирането и промотирането на интегралния подход.
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Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)
Introduction
In today’s society, there is a tendency to realize innovative forms of education, both technological and pedagogical,
to solve the serious problems such as lack of interest and
commitment on the part of the students, and poor motivation
for learning.
Textbooks are one of the main tools for transferring
knowledge in traditional training. Despite the vast variety of
information resources, available in the Web space, textbooks
remain the primary means of accessing knowledge. Unfortunately, learners often classify them as boring since there is a
passive transfer of knowledge and they do not want to study
with them. One possible approach to address this growing
problem is to diversify traditional textbooks with new unique
features (Gopalan, 2016).
Valarmathie Gopalan, Abdul Nasir Zulkifli, Nur Fadziana
Faisal Mohamed, Asmidah Alwi,
Ruzinoor Che Mat, Juliana Aida Abu Bakar and Aeni
Zuhana Saidin
In recent years, the word textbook has increasingly been preceded by various adjectives – electronic, digital,
multimedia, interactive, augmented and more. Obviously, the
intentions of teachers and textbook creators are to enrich
this traditional educational tool, taking advantages of modern
technologies. Their aim is to offer more interesting, engaging,
and attractive and, at the same time, motivating learners tools
for learning (Ebied, 2015). Using such tools, learners will be
active participants in the learning.
Reading is a passive process of knowledge transfer. The
aspiration is to make it more engaging. Technologies can turn
reading into an active exercise, allow learners to interact with
content, explore it in various aspects, and provoke situations
that can be a source of new knowledge. (Diegmann, 2015).
The tendency is not to replace traditional books and
textbooks, but to enrich them by enhancing the readers’ expe-
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ния дизайн и научноизследователския подход се акцентира върху ученето чрез правене като
основен метод. Това поставя въпроса за начина, по който учат учениците, и за избора на
подходящи педагогически методи като фундамент на всяка концептуална рамка на интегрираното STEM образование.
2. Теории на ученето и педагогически подходи, методи и практики
Едно съвременно систематично проучване на базите ERIC и Web of Science за релевантни спрямо ученето и преподаването в STEM образованието публикации (23 на брой) показва, че авторите на 7 от тях се позовават на социалния конструктивизъм (Thibaut et al.,
2018), докато в останалите 16 на брой публикации няма референция към конкретна теория.
Ще добавим още една публикация – тази на Todd Kelley и J. Knowles от 2016 г., която не е
цитирана в изследването на Thibaut et al. и в която авторите се позовават на ситуираната
когнитивна теория.
Както е известно, това, с което конструктивизмът опонира на бихейфиоризма и
когнитивизма, е основното положение, че ученето е активен процес, в който знанието се
конструира на базата на предишния опит на ученика и на собствените му хипотези за
околния свят, които той тества непрекъснато чрез социално взаимодействие, за да изгради
своята лична интерпретация за света (Ertmer & Newby, 1993; Cooper, 1993). Социалният конструктивизъм се основава на специфични предположения за реалността, знанието и ученето, които трябва да се познават много добре, преди да се пристъпи към изграждане на
модел на обучение на базата на тази теория (Kim, 2001). Такъв модел трябва да акцентира
върху сътрудничеството както между самите учещи, така и между тях и практикуващите
общности (community of practice, CoP). Терминът практикуваща общност (CoP) e въведен
за първи път като операционално понятие през 1991 г. от Lave и Wenger, което не означава,
че практикуващи общности не са съществували и преди това или че идеята, която стои зад
това понятие, е нова. Практикуващите общности са феномен, който съществува, откакто
хората учат, и може да има както формални, така и неформални проявления. Те възникват
спонтанно или организирано там, където техните членове споделят общи интереси в конкретна област, или там, където целта е придобиване на ново знание в определена област.
И в двата случая процесът на споделяне на информация и опит води до лично и/или професионално израстване на отделните единици в общността (Lave & Wenger, 1991).
Върху засилване на развитието и влиянието на практикуващите общности в
STEM образованието се акцентира в един препоръчителен доклад на U.S. Department of
Education в сътрудничество с American Institutes for Research (AIR) от 2016 г. (Tanenbaum, 2016).
От доклада се вижда, че този вид общности ще имат съществена роля в изграждането на
всеки бъдещ модел на интегрирано STEM образование, базиран на социалния конструктивизъм. В доклада на ЕК (Hazelkorn, 2015), изразяващ европейската визия за STEM образованието,
има само едно позоваване на термина (p.44) спрямо 16 позовавания в доклада на Tanenbaum
(2016). Това различие вероятно се корени в американския прагматизъм и дългогодишните
традиции на силно влияние на индустрията в американското образование (Herschbach, 1997;
Sanders, 2008). Разбира се, в Европа също имаме отделните примери на държави, като Германия и Швейцария например, чийто опит в дуалното образование се доближава до идеите на
интегрираното STEM образование и от който опит България се учи през последните години,
предимно в сферата на професионалното образование. Смисълът на идеята обаче, която
стои зад понятието за практикуваща общност, се простира най-вече върху ученето и се
отнася за всички сфери, в които трябва да се учи и да се придобиват знания и умения. С
това се надяваме, че читателят няма да остане с ограничено разбиране, подведен от прагматичното съдържание на това понятие.
Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната политика“, кн. 5/2019 г.
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Икономически университет – Варна
Въведение
Академичната автономия е един от основните
принципи, на които се основава функционирането на
вис
шите училища. Като понятие, тя възниква още с
появата на първите университети през Средновековието и във времето се изпълва с различно съдържание.
В съвременността академичната автономия е предмет
на динамична правнонормативна регламентация, което
доказва необходимостта от многоаспектен анализ на
идеята за автономност.
Значимостта на академичната автономия е безспорна за дейността на висшите училища, доколкото
дава нужната свобода и произтичащата от нея отговорност на университетите като самостоятелни юридически лица, развиващи своята образователна и научноизследователска дейност. Същевременно държавата,
посредством компетентните си органи, се явява принципал и регулатор в областта на образованието. Това
поставя въпроса за границите на академичната автономия и съотнасянето на отговорността между висшите
училища и държавата.
В контекста на променените обществени реалности и с оглед изясняване в дълбочина на идеята за
академична автономия авторите изследват понятието
в два основни аспекта. От една страна, тръгвайки от
философската идея на автономността и преминавайки
през различните етапи и виждания на философската на-
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се, не изключва необходимостта държавата да регулира отношенията по повод извършваната научно-образователна дейност в рамките на контрола, който е длъжна да упражнява
съгласно чл. 53, ал. 6 от Конституцията (Andreeva & Dimitrova, 2018 b).
Съгласно действащата правна уредба академичната автономия е основополагащ принцип в управлението на висшите училища и едва ли някой би оспорил обществената необходимост от законова регламентация на този правен институт, предвид изложеното в предходната точка относно развитието на идеята за академична автономност. Въпросите, които
възникват, са върху какви начала да се изгради правната уредба и каква да бъде нейната
цел. Отговорите на тези въпроси трябва да бъдат търсени чрез методите на философията
на правото, която е наука за принципите на правотворчеството, за качествата, които
трябва да притежава, и за критериите, по които да се реализира правото (Boychev, 2006: 10).
Като правен институт, академичната автономия представлява група от правни
норми, регулиращи специфични правоотношения от управлението на образованието като дял
на административно право специална част. От една страна, чрез нормите на този правен
институт се уреждат правоотношенията вътре в самата академична общност, обхващаща членовете на академичния състав, студентите и докторантите. Тези правоотношения
касаят дейностите, включени в академичната свобода и академичното самоуправление на
висшето училище (чл. 20 и 21 от ЗВО). От друга страна, академичната автономия определя
степента на допустима намеса в дейността на университетите от страна на компетентните държавни органи. Така чрез нормите на този правен институт се регулират външните
правоотношения за осъществяване на контрол върху висшите училища от страна на държавата, която упражнява функции по управление на висшето образование чрез Народното
събрание и Министерския съвет (арг. чл. 8, 9 и 22 от ЗВО).

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Американският неореализъм и
съзнанието / Георги Белогашев
ЛОГИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Kant’s System of Judgments / Silviya Kristeva
ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Colonialism,
Ethnicity and the Quest for Community Development in Africa /
Temisanren Ebijuwa
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требност от сътрудничество и промяна на статута на класическите представи за научно
знание. Техническият напредък и знанието за знанието. Промяната в самите науки и отно
шението им към собствения им предмет, както и към останалите науки, ни връща отново
към идеята за универсалното познание, която стои в основата на университетската идея.
Какво да очакваме от университета, дали той е само място за преподаване на знания, или
и за създаване на нови? Последното изисква широко познание и надскачане на ограниченията
на тясната специализация, то предполага комуникация между научните области. Съще
временно преподаването е свързано с отговорност – да преподаваш, означава не само да
разпространяваш вече наученото, а и да го споделяш. „…Макар че не създават светогледна,
политическа и религиозна общност, преподавателите, студентите и служителите на един
светски университет формират общност чрез това, че имат едни и същи споделени цели и
мотиви“ (Gitcheva-Gotcheva, 2002: 90).
Едно от условията за съществуване на университетската автономия е способността
на университета да поставя и отстоява свои цели (Boiadjieva, 1999: 124), т.е. всеки универси
тет трябва да изгради своя облик въз основа на собствената си политика.
Новите характеристики на университета са: интердисциплинарност, диалогичност,
гъвкавост, отговорност по отношение на знанието и неговото прилагане
„Съвременният тип професионализъм е свързан с …непрестанно учене – с непрекъсна
то усвояване на нови неща, които обаче трябва по необходимост да се връщат (стъпват)
върху една обща база, академичната основа. Така че може би тенденцията на съвременните
пазари на академични кадри е да се търсят повече подобни специалисти: способни на непрес
танни трансформации, преобразуване и преквалификация“ (Kiosev, 1999: 39).
2. Правна уредба на академичната автономия в контекста на обществената необходимост от този правен институт
2.1. Развитие на правната уредба на академичната автономия в България
Ако идеята за академична автономия възниква още с появата на първите универси
тети в Европа през Средновековието, то в България се поражда едва след Освобождението
(Dimitrova, 2016 b). Първото висше училище в България е открито през 1888 г., но до демо
кратичните промени, настъпили след 1989 г., националното ни законодателство не използва
термина „академична автономия“ и не урежда такъв правен институт. В периода от Осво
бождението до 1944 г. за първи път в нашето общество се поставя проблемът за същността
и границите на академичната автономия и се подлагат на обществен дебат въпроси, кои
то след десетилетия ще бъдат в основата на академичните традиции, които имаме днес.
В следващите години от 1944 до 1989 висшите училища не разполагат с академична автоно
мия, тъй като държавата установява всеобхватен контрол над целия обществен живот, в
това число и над академичната общност (Dimitrova, 2016 a).
Принципът за академична автономия в управлението на университетите като правен
институт е уреден за първи път в България през 1990 г. със Закона за академична автономия
на висшите учебни заведения (Обн. ДВ бр. 10/1990 г. – отм.). Съгласно чл. 3 на посочения закон
висшите учебни заведения самостоятелно извършват редица административни и стопански
дейности, в които намира израз академичната автономия.
Законът за академична автономия на висшите учебни заведения се прилага само пет
години (отменен е с приемането на Закона за висшето образование – ДВ бр. 112/1995 г.),
но той е важен като нормативен акт, който за първи път използва термина „академична
автономия“ и уреждайки този правен институт, поставя началото на нови демократични
традиции. Наред с тези положителни законодателни промени предоставянето на акаде
мична автономия води и до негативни обществени последици – безконтролно създаване на
нови специалности и факултети във висшите училища. Същевременно не се предвиждат кон
тролни механизми, които да съчетаят автономията с отговорността на университетите
пред обществото, а това води до спад в качеството на висшето образование (Todorov, 2011).
Институтът на акредитацията на висшите училища е въведен за първи път в нашето
законодателство през 1995 г. с приемането на действащия Закон за висшето образование. Не
зависимо от трудностите през този период в България са осъществени редица положителни
промени в системата на висшето образование. За повишаване качеството на образованието
са предприети конкретни мерки, а именно към Министерския съвет се създава Национал
ната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) като специализиран държавен орган за
контрол на качеството в системата на висшето образование (Blidov, 2013).
Съвременната правна уредба на академичната автономия, на първо място, е дадена в
Конституцията чрез прогласяването на този принцип в управлението на висшите училища
в нормата на чл. 53, ал. 4 от основния закон. След това този правен институт е доразвит
подробно в Глава четвърта на Закона за висшето образование. Смисълът на академичната
автономия се свежда до признаване от страна на държавата на академична свобода, само
управление (Andreeva & Dimitrova, 2019) и неприкосновеност на висшите училища. Тя, разбира
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ука, а от друга страна – изследвайки регламентацията
на понятието като правен институт в българското за
конодателство.
Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от редица причини. От една страна,
свързани с динамиката в обществените отношения и обу
словените от това потребности от промяна в моделите
на висше образование, респективно отражението на този
процес на академичната автономия. От друга страна,
стремеж за запазване на независимостта на научните
изследвания и свобода на висшите училища да осъщест
вяват дейността си според наложилите се традиции на
автономия.
Целта на настоящата статия е да се изследва
академичната автономия посредством мултидисциплина
рен подход. На база на проследяване на генезиса в разви
тието на понятието във философски и правен аспект се
правят изводи и се набелязват тенденции за осъвременя
ването на съдържанието в контекста на променените
обществени реалности.
В хода на изследването понятието за академич
на автономност се обвързва с идеята за възникването
и функционирането на университета. Проследява се раз
витието на университетската идея в Европа и Бълга
рия. Изследва се отражението на съвременните процеси
в областта на висшето образование върху академичната
автономия. На базата на осъщественото изследване се
правят изводи и обобщения, които биха могли да подпо
могнат дискусията за академичната автономия и нейно
то нормативно регулиране.
Материалът е съобразен с националното законода
телство към 30 юни 2019 г.
1. Философски аспекти на академична автономност
1.1. Проблемът за академичната автономност в контекста на университетската идея
Проблемът за академичната автономност е зало
жен в основата на университетската идея, затова изслед
ването му трябва да започне от нея. Формално поглед
нато, автономността е отношение на университета с
някаква външна нему власт. Още с възникването си през
Средновековието първите университети имат статута
на автономни корпорации, признати от духовната или
от светската власт. Това налага да отстояват независи
мостта си спрямо: „градската управа, светската кралска
власт, духовната епископска или папска власт“ (Bogdanov,
2006: 32). Оттогава досега идеята за автономия се разви
ва и променя спрямо вътрешните и външните процеси,
касаещи университета, и отношението му с обществото
и институциите. Днес, когато университетската идея
търси себе си отново, изправена пред предизвикателство
то на силно фрагментираното познание, на бързо разви
ващите се приложни и технически науки, на икономиче
ските интереси, определящи приоритетните области на
знанието, на злоупотребата с неговите постижения, те
мата за академичната автономност отново е актуална.
Доколкото университетската идея се основава на
ценности като знание и истина, тя се мени в контекста
на отношението към тези ценности. Идеята за универ
ситета влиза в различни сътрудничества и опозиции, но
запазва в себе си пиетета към знанието и нужната за
неговото придобиване и разпространение свобода и неза
висимост. Университетът е както част от историческо
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то време, така и една извънвремевост на сътворяване на нови светове. В първоначалния си
проект той е едновременно зависим и независим, зависим от държавата и институциите,
но независим в стремежа към знание. „Но времето не изключва вечността и науката, ако
тя според явяването си е едно раждане на времето, основава все пак една вечност вътре във
времето“ (Schelling, 1995: 37). Понастоящем идеята за монолитното и универсално знание е
невалидна, а това налага преосмислянето на мисията на университета като съвкупност от
специалности, необединени от обща философска идея (като знание за самото знание), борещи
се за приоритетно място в мрежата от знания.
От гледна точка на настоящето, идеята за автономността не е само отношение
на университета с държавата, а една сложна компилация от зависимости и властови отношения, развиващи се в условията на съвременните социални, икономически и политически отношения. Затова основателно се поставя въпросът „Какво трябва да разбираме под
университетска автономия днес? Дали това понятие е изживяло времето си, както смята
Лиотар, или изисква нова трактовка на проблема за независимостта?
1.2. Развитие на идеята за академична автономност
Проблемът за университетска автономност идва на дневен ред с настъпването на
процеси (вътрешни и външни), които поставят под въпрос университетската идея. През
XVII и XVIII век, поради монопола на Църквата върху знанието и ограничаването на изследванията в областта на природните науки и изключването им от корпуса на университетското знание, започват да се създават нови научни формации, имащи по-голяма полза за
държавата. Това профилиране води до обезсмисляне на идеята за универсалното знание и
съответно до закриване на университети. Кризата в университетското образование изисква преосмислянето на университетската идея, на отношенията с държавата, очертаване
на границите на академичната свобода за преподаватели и студенти, регламентиране на
дейностите на трите основни звена в образованието – училища, университети и академии.
На тази задача са се посветили учени като Кант, Фихте, Шелинг, Шилер, Хумболт, Шлайермахер.
Решението, което заздравява корпуса на университетското знание, е дадено в началото на XIX в. от Вилхелм фон Хумболт, който „предполага ясна дисциплинираност на съзвездие
от модерни науки, вградени във философски споената сграда на знанието“ (Kiosev, 1999: 33).
Основното ядро, около което се организира академичната дейност, е единното и всеобхватно знание, което бележи отношенията на университета с държавата, на отделните науки
помежду им и на преподаващите и учащите се – към знанието. Немският университет
възражда идеята на средновековните учени за универсалността на познанието и за общия
интерес на преподаватели и студенти, състоящ се в служба на науката, като го скрепява
с авторитета на държавната власт и монолитността на спекулативното мислене. Ако
през Средновековието университетът е наднационално, неинституционално сдружение, то
през XIX в., с централизацията на държавното управление, той се превръща в държавна институция с гарантирана автономност и свобода на преподаване и обучение. Съюзът между
държавата и университета е скрепен от взаимен интерес – държавата се превръща в благодетел на университета, който, от своя страна, запазва свободата и автономността си,
но се задължава да възпитава нацията. За Фихте университетът наподобява „съвършената
държава – добросъвестно взаимодействие на най-различни сили, споени в органична цялост и
завършеност в името на обща цел“ (Fichte, 1995: 132). Обединението не е дело на държавата,
а на всички, които имат нуждата да се занимават с наука. Държавата не може да осъществява изкуствена спойка помежду им. Държавата има за цел да гарантира автономността на
тези формирования и работещите в тях учени. Тя не трябва да се меси в живота на университета, тя трябва само да контролира използването на предоставените му блага. Според
Кант „Заложбата за автономия, т.е. за свободно (…) съдене се нарича разум. Следователно,
доколкото следва да приема или допуска истинността на ученията, философският факултет
трябва да се разглежда като свободен, т.е. подчинен единствено на законодателството на
разума, но не и на законодателството на правителството“ (Kant, 1994: 33). Според този проект университетът се мисли като единство, за което грижа има философията, а идеята за
автономността стои в основата му. Просвещенската идея за автономност е изведена от
представата за обективност на знанието и истината. Научното занимание е обвързано с
времето само доколкото минава през индивида, в действителност обаче това не променя
статута му на всеобщност, на ценност сама по себе си, независеща от нищо и от никого.
Това е идеята за непроменливостта на разума. Сама по себе си, науката е независима от
всичко временно. Целта на университета е да възстанови цялото на „абсолютното знание“,
без да се губи смисъла на идеята, размивана в занаятчийското отношение към науката
(Schelling, 1995: 40).
За да се осъществи този университетски проект, е необходимо единомислие между
държавата и университета, единомислие и в самия университет. Единството се гарантира
от общия интерес към знанието и неговото разпространение. „…Първият закон на всеки
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стремеж към познание е споделянето…“ (Schleiermacher, 1995: 138). Всеобщност на знанието
създава и общност на хората, които вървят по пътя му. Търсенето на целостта на знанието е основната задача на университетските корпорации. Знанието не бива да се локализира в границите на дадена държава, нито пък трябва между учените да има стремеж към
доминация и разделение от външни признаци, като говоренето на един език. Понастоящем
бихме допълнили или принадлежността към една културна традиция или определени политически убеждения. „Значи явно се предпоставя, че всеки член на дадена академия е в съгласие
със себе си и с останалите относно философските принципи на своята наука, че всеки се
отнася към своята специалност с философски дух и именно този, приличащ си у всеки дух,
в съчетание със специфичния за всекиго талант прави от всекиго истински член на обединението“ (Ibid.: 152).
С промяната на отношението към познанието се променя и отношението между
държавата и университета. „Автономията мени своя облик“, казва Ясперс (Jaspers, 1995: 310)
и това се случва с превръщането на знанието от монолитно единство в хетерогенна структура. Тази промяна се отразява и на вътрешната организация на университетската институция, а оттам – и на разбирането за автономност спрямо държавата. Предпоставките
за това са различни – масовизация на образованието, промяна на отношението към познанието, тясната специализация, икономически и политически интереси, възпрепятстващи
представата за автономност в духа на класическата традиция.
Някои от текстовете на философите на ХХ век са посветени на опита да се възстанови идеята за единното познание. „Европа е станала на парчета“, заявява Ортега и
Гасет (Ortega y Gasset, 2016: 41). Човекът се е изгубил в търсене на отделното, а мисията
на университета е да възстанови цялото. Противоречиви са позициите по въпросите дали
в университета трябва да се дава възможност за развитието само на т.нар. практически
науки, или трябва да се запази идеята за фундаменталното знание. Според Ортега и Гасет
масите трябва да се обучават, за да се приобщят към знанието и културата и да бъдат
по-полезни на държавата и човечеството. Основните постулати на университета са да образова, да въвежда средния човек в сферата на фундаментални дисциплини и да го подготвя
професионално. Според испанския философ спойката в университетската институция се
осъществява от Факултета по култура.
В духа на Хумболтовата традиция Ясперс също развива идеята за единството на
научното знание. „Държавата и университетът преуспяват, ако от своя общ произход работят за една и съща цел“ (Jaspers, 1995: 313). В основата на идеята за държавност трябва да
стои свободата, а тя води по необходимост и до стремеж към истината. Университетът
е зависим от държавата, доколкото тя гарантира неговата свобода да търси истината.
Университетът не бива да се противопоставя на контрола от страна на държавата, той
е част от гаранциите за неговата свобода. Университетската структура отговаря на идеята за цялостност на познанието, скрепена и от единството на общността на преподаватели и студенти. Хабермас отхвърля идеята на Ясперс като невъзможен идеалистически
проект. За него университетската институция, основаваща се на обща идея, е непостижима. Тя обединява в себе си различни функции, с което предопределя вътрешната си нееднородност (Habermas, 1995: 420). Знанието не е елитарно, затворено между университетските
стени, то има връзка с културата и политиката на едно общество. Университетската идея
може да има смисъл само в отношение с жизнения свят, а не независимо от него. Идеята за
автономия, като производна на разума, не може да бъде мислена в контекста на съвременната ситуация и отношения на държавата и университета. Единството на университета
не може да се крепи на една идея, а по-скоро на комуникативната рационалност, която
удържа обществото в цялост.
Ако първоначално автономността се интерпретира като отношение между университет и държавните институции, то в съвременността университетът е изкушен да обслужва много интереси. „Ако опростим нещата до крайност, можем да приемем, че „постмодерното“ е недоверие в метаразказите. Това недоверие е последица от прогреса на науките; а
този прогрес, на свой ред, също го предполага. На остарялостта на метаповествователния
порядък на легитимацията съответства тъкмо кризата в метафизическата философия,
както и кризата в зависещите от нея университетски институции. Повествователната
функция губи своите функтури: големия герой, големите опасности, големите пътешествия
и голямата цел“ (Lyotard, 1996: 40). „Меркантилизацията на знанието“ го превръща в инструмент за управление и подчинение. Обвързването на знанието с нравствеността, на истината със справедливостта вече е минало. Моделът на немския университет е спекулативен,
тъй като институционализира „спекулативната езикова игра“ (Ibid.: 84).
Автономността може да се мисли и по посока на отделните науки и стойността
им за знанието, преценявано от гледна точка на ползата спрямо обществото – проблем,
поставен още от Кант в „Спорът на факултетите“. Необходимостта от преразглеждане
на конфликтите между фундаментални и приложни науки, все по-задълбочаващата се по-
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то време, така и една извънвремевост на сътворяване на нови светове. В първоначалния си
проект той е едновременно зависим и независим, зависим от държавата и институциите,
но независим в стремежа към знание. „Но времето не изключва вечността и науката, ако
тя според явяването си е едно раждане на времето, основава все пак една вечност вътре във
времето“ (Schelling, 1995: 37). Понастоящем идеята за монолитното и универсално знание е
невалидна, а това налага преосмислянето на мисията на университета като съвкупност от
специалности, необединени от обща философска идея (като знание за самото знание), борещи
се за приоритетно място в мрежата от знания.
От гледна точка на настоящето, идеята за автономността не е само отношение
на университета с държавата, а една сложна компилация от зависимости и властови отношения, развиващи се в условията на съвременните социални, икономически и политически отношения. Затова основателно се поставя въпросът „Какво трябва да разбираме под
университетска автономия днес? Дали това понятие е изживяло времето си, както смята
Лиотар, или изисква нова трактовка на проблема за независимостта?
1.2. Развитие на идеята за академична автономност
Проблемът за университетска автономност идва на дневен ред с настъпването на
процеси (вътрешни и външни), които поставят под въпрос университетската идея. През
XVII и XVIII век, поради монопола на Църквата върху знанието и ограничаването на изследванията в областта на природните науки и изключването им от корпуса на университетското знание, започват да се създават нови научни формации, имащи по-голяма полза за
държавата. Това профилиране води до обезсмисляне на идеята за универсалното знание и
съответно до закриване на университети. Кризата в университетското образование изисква преосмислянето на университетската идея, на отношенията с държавата, очертаване
на границите на академичната свобода за преподаватели и студенти, регламентиране на
дейностите на трите основни звена в образованието – училища, университети и академии.
На тази задача са се посветили учени като Кант, Фихте, Шелинг, Шилер, Хумболт, Шлайермахер.
Решението, което заздравява корпуса на университетското знание, е дадено в началото на XIX в. от Вилхелм фон Хумболт, който „предполага ясна дисциплинираност на съзвездие
от модерни науки, вградени във философски споената сграда на знанието“ (Kiosev, 1999: 33).
Основното ядро, около което се организира академичната дейност, е единното и всеобхватно знание, което бележи отношенията на университета с държавата, на отделните науки
помежду им и на преподаващите и учащите се – към знанието. Немският университет
възражда идеята на средновековните учени за универсалността на познанието и за общия
интерес на преподаватели и студенти, състоящ се в служба на науката, като го скрепява
с авторитета на държавната власт и монолитността на спекулативното мислене. Ако
през Средновековието университетът е наднационално, неинституционално сдружение, то
през XIX в., с централизацията на държавното управление, той се превръща в държавна институция с гарантирана автономност и свобода на преподаване и обучение. Съюзът между
държавата и университета е скрепен от взаимен интерес – държавата се превръща в благодетел на университета, който, от своя страна, запазва свободата и автономността си,
но се задължава да възпитава нацията. За Фихте университетът наподобява „съвършената
държава – добросъвестно взаимодействие на най-различни сили, споени в органична цялост и
завършеност в името на обща цел“ (Fichte, 1995: 132). Обединението не е дело на държавата,
а на всички, които имат нуждата да се занимават с наука. Държавата не може да осъществява изкуствена спойка помежду им. Държавата има за цел да гарантира автономността на
тези формирования и работещите в тях учени. Тя не трябва да се меси в живота на университета, тя трябва само да контролира използването на предоставените му блага. Според
Кант „Заложбата за автономия, т.е. за свободно (…) съдене се нарича разум. Следователно,
доколкото следва да приема или допуска истинността на ученията, философският факултет
трябва да се разглежда като свободен, т.е. подчинен единствено на законодателството на
разума, но не и на законодателството на правителството“ (Kant, 1994: 33). Според този проект университетът се мисли като единство, за което грижа има философията, а идеята за
автономността стои в основата му. Просвещенската идея за автономност е изведена от
представата за обективност на знанието и истината. Научното занимание е обвързано с
времето само доколкото минава през индивида, в действителност обаче това не променя
статута му на всеобщност, на ценност сама по себе си, независеща от нищо и от никого.
Това е идеята за непроменливостта на разума. Сама по себе си, науката е независима от
всичко временно. Целта на университета е да възстанови цялото на „абсолютното знание“,
без да се губи смисъла на идеята, размивана в занаятчийското отношение към науката
(Schelling, 1995: 40).
За да се осъществи този университетски проект, е необходимо единомислие между
държавата и университета, единомислие и в самия университет. Единството се гарантира
от общия интерес към знанието и неговото разпространение. „…Първият закон на всеки
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стремеж към познание е споделянето…“ (Schleiermacher, 1995: 138). Всеобщност на знанието
създава и общност на хората, които вървят по пътя му. Търсенето на целостта на знанието е основната задача на университетските корпорации. Знанието не бива да се локализира в границите на дадена държава, нито пък трябва между учените да има стремеж към
доминация и разделение от външни признаци, като говоренето на един език. Понастоящем
бихме допълнили или принадлежността към една културна традиция или определени политически убеждения. „Значи явно се предпоставя, че всеки член на дадена академия е в съгласие
със себе си и с останалите относно философските принципи на своята наука, че всеки се
отнася към своята специалност с философски дух и именно този, приличащ си у всеки дух,
в съчетание със специфичния за всекиго талант прави от всекиго истински член на обединението“ (Ibid.: 152).
С промяната на отношението към познанието се променя и отношението между
държавата и университета. „Автономията мени своя облик“, казва Ясперс (Jaspers, 1995: 310)
и това се случва с превръщането на знанието от монолитно единство в хетерогенна структура. Тази промяна се отразява и на вътрешната организация на университетската институция, а оттам – и на разбирането за автономност спрямо държавата. Предпоставките
за това са различни – масовизация на образованието, промяна на отношението към познанието, тясната специализация, икономически и политически интереси, възпрепятстващи
представата за автономност в духа на класическата традиция.
Някои от текстовете на философите на ХХ век са посветени на опита да се възстанови идеята за единното познание. „Европа е станала на парчета“, заявява Ортега и
Гасет (Ortega y Gasset, 2016: 41). Човекът се е изгубил в търсене на отделното, а мисията
на университета е да възстанови цялото. Противоречиви са позициите по въпросите дали
в университета трябва да се дава възможност за развитието само на т.нар. практически
науки, или трябва да се запази идеята за фундаменталното знание. Според Ортега и Гасет
масите трябва да се обучават, за да се приобщят към знанието и културата и да бъдат
по-полезни на държавата и човечеството. Основните постулати на университета са да образова, да въвежда средния човек в сферата на фундаментални дисциплини и да го подготвя
професионално. Според испанския философ спойката в университетската институция се
осъществява от Факултета по култура.
В духа на Хумболтовата традиция Ясперс също развива идеята за единството на
научното знание. „Държавата и университетът преуспяват, ако от своя общ произход работят за една и съща цел“ (Jaspers, 1995: 313). В основата на идеята за държавност трябва да
стои свободата, а тя води по необходимост и до стремеж към истината. Университетът
е зависим от държавата, доколкото тя гарантира неговата свобода да търси истината.
Университетът не бива да се противопоставя на контрола от страна на държавата, той
е част от гаранциите за неговата свобода. Университетската структура отговаря на идеята за цялостност на познанието, скрепена и от единството на общността на преподаватели и студенти. Хабермас отхвърля идеята на Ясперс като невъзможен идеалистически
проект. За него университетската институция, основаваща се на обща идея, е непостижима. Тя обединява в себе си различни функции, с което предопределя вътрешната си нееднородност (Habermas, 1995: 420). Знанието не е елитарно, затворено между университетските
стени, то има връзка с културата и политиката на едно общество. Университетската идея
може да има смисъл само в отношение с жизнения свят, а не независимо от него. Идеята за
автономия, като производна на разума, не може да бъде мислена в контекста на съвременната ситуация и отношения на държавата и университета. Единството на университета
не може да се крепи на една идея, а по-скоро на комуникативната рационалност, която
удържа обществото в цялост.
Ако първоначално автономността се интерпретира като отношение между университет и държавните институции, то в съвременността университетът е изкушен да обслужва много интереси. „Ако опростим нещата до крайност, можем да приемем, че „постмодерното“ е недоверие в метаразказите. Това недоверие е последица от прогреса на науките; а
този прогрес, на свой ред, също го предполага. На остарялостта на метаповествователния
порядък на легитимацията съответства тъкмо кризата в метафизическата философия,
както и кризата в зависещите от нея университетски институции. Повествователната
функция губи своите функтури: големия герой, големите опасности, големите пътешествия
и голямата цел“ (Lyotard, 1996: 40). „Меркантилизацията на знанието“ го превръща в инструмент за управление и подчинение. Обвързването на знанието с нравствеността, на истината със справедливостта вече е минало. Моделът на немския университет е спекулативен,
тъй като институционализира „спекулативната езикова игра“ (Ibid.: 84).
Автономността може да се мисли и по посока на отделните науки и стойността
им за знанието, преценявано от гледна точка на ползата спрямо обществото – проблем,
поставен още от Кант в „Спорът на факултетите“. Необходимостта от преразглеждане
на конфликтите между фундаментални и приложни науки, все по-задълбочаващата се по-
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требност от сътрудничество и промяна на статута на класическите представи за научно
знание. Техническият напредък и знанието за знанието. Промяната в самите науки и отно
шението им към собствения им предмет, както и към останалите науки, ни връща отново
към идеята за универсалното познание, която стои в основата на университетската идея.
Какво да очакваме от университета, дали той е само място за преподаване на знания, или
и за създаване на нови? Последното изисква широко познание и надскачане на ограниченията
на тясната специализация, то предполага комуникация между научните области. Съще
временно преподаването е свързано с отговорност – да преподаваш, означава не само да
разпространяваш вече наученото, а и да го споделяш. „…Макар че не създават светогледна,
политическа и религиозна общност, преподавателите, студентите и служителите на един
светски университет формират общност чрез това, че имат едни и същи споделени цели и
мотиви“ (Gitcheva-Gotcheva, 2002: 90).
Едно от условията за съществуване на университетската автономия е способността
на университета да поставя и отстоява свои цели (Boiadjieva, 1999: 124), т.е. всеки универси
тет трябва да изгради своя облик въз основа на собствената си политика.
Новите характеристики на университета са: интердисциплинарност, диалогичност,
гъвкавост, отговорност по отношение на знанието и неговото прилагане
„Съвременният тип професионализъм е свързан с …непрестанно учене – с непрекъсна
то усвояване на нови неща, които обаче трябва по необходимост да се връщат (стъпват)
върху една обща база, академичната основа. Така че може би тенденцията на съвременните
пазари на академични кадри е да се търсят повече подобни специалисти: способни на непрес
танни трансформации, преобразуване и преквалификация“ (Kiosev, 1999: 39).
2. Правна уредба на академичната автономия в контекста на обществената необходимост от този правен институт
2.1. Развитие на правната уредба на академичната автономия в България
Ако идеята за академична автономия възниква още с появата на първите универси
тети в Европа през Средновековието, то в България се поражда едва след Освобождението
(Dimitrova, 2016 b). Първото висше училище в България е открито през 1888 г., но до демо
кратичните промени, настъпили след 1989 г., националното ни законодателство не използва
термина „академична автономия“ и не урежда такъв правен институт. В периода от Осво
бождението до 1944 г. за първи път в нашето общество се поставя проблемът за същността
и границите на академичната автономия и се подлагат на обществен дебат въпроси, кои
то след десетилетия ще бъдат в основата на академичните традиции, които имаме днес.
В следващите години от 1944 до 1989 висшите училища не разполагат с академична автоно
мия, тъй като държавата установява всеобхватен контрол над целия обществен живот, в
това число и над академичната общност (Dimitrova, 2016 a).
Принципът за академична автономия в управлението на университетите като правен
институт е уреден за първи път в България през 1990 г. със Закона за академична автономия
на висшите учебни заведения (Обн. ДВ бр. 10/1990 г. – отм.). Съгласно чл. 3 на посочения закон
висшите учебни заведения самостоятелно извършват редица административни и стопански
дейности, в които намира израз академичната автономия.
Законът за академична автономия на висшите учебни заведения се прилага само пет
години (отменен е с приемането на Закона за висшето образование – ДВ бр. 112/1995 г.),
но той е важен като нормативен акт, който за първи път използва термина „академична
автономия“ и уреждайки този правен институт, поставя началото на нови демократични
традиции. Наред с тези положителни законодателни промени предоставянето на акаде
мична автономия води и до негативни обществени последици – безконтролно създаване на
нови специалности и факултети във висшите училища. Същевременно не се предвиждат кон
тролни механизми, които да съчетаят автономията с отговорността на университетите
пред обществото, а това води до спад в качеството на висшето образование (Todorov, 2011).
Институтът на акредитацията на висшите училища е въведен за първи път в нашето
законодателство през 1995 г. с приемането на действащия Закон за висшето образование. Не
зависимо от трудностите през този период в България са осъществени редица положителни
промени в системата на висшето образование. За повишаване качеството на образованието
са предприети конкретни мерки, а именно към Министерския съвет се създава Национал
ната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) като специализиран държавен орган за
контрол на качеството в системата на висшето образование (Blidov, 2013).
Съвременната правна уредба на академичната автономия, на първо място, е дадена в
Конституцията чрез прогласяването на този принцип в управлението на висшите училища
в нормата на чл. 53, ал. 4 от основния закон. След това този правен институт е доразвит
подробно в Глава четвърта на Закона за висшето образование. Смисълът на академичната
автономия се свежда до признаване от страна на държавата на академична свобода, само
управление (Andreeva & Dimitrova, 2019) и неприкосновеност на висшите училища. Тя, разбира
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ука, а от друга страна – изследвайки регламентацията
на понятието като правен институт в българското за
конодателство.
Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от редица причини. От една страна,
свързани с динамиката в обществените отношения и обу
словените от това потребности от промяна в моделите
на висше образование, респективно отражението на този
процес на академичната автономия. От друга страна,
стремеж за запазване на независимостта на научните
изследвания и свобода на висшите училища да осъщест
вяват дейността си според наложилите се традиции на
автономия.
Целта на настоящата статия е да се изследва
академичната автономия посредством мултидисциплина
рен подход. На база на проследяване на генезиса в разви
тието на понятието във философски и правен аспект се
правят изводи и се набелязват тенденции за осъвременя
ването на съдържанието в контекста на променените
обществени реалности.
В хода на изследването понятието за академич
на автономност се обвързва с идеята за възникването
и функционирането на университета. Проследява се раз
витието на университетската идея в Европа и Бълга
рия. Изследва се отражението на съвременните процеси
в областта на висшето образование върху академичната
автономия. На базата на осъщественото изследване се
правят изводи и обобщения, които биха могли да подпо
могнат дискусията за академичната автономия и нейно
то нормативно регулиране.
Материалът е съобразен с националното законода
телство към 30 юни 2019 г.
1. Философски аспекти на академична автономност
1.1. Проблемът за академичната автономност в контекста на университетската идея
Проблемът за академичната автономност е зало
жен в основата на университетската идея, затова изслед
ването му трябва да започне от нея. Формално поглед
нато, автономността е отношение на университета с
някаква външна нему власт. Още с възникването си през
Средновековието първите университети имат статута
на автономни корпорации, признати от духовната или
от светската власт. Това налага да отстояват независи
мостта си спрямо: „градската управа, светската кралска
власт, духовната епископска или папска власт“ (Bogdanov,
2006: 32). Оттогава досега идеята за автономия се разви
ва и променя спрямо вътрешните и външните процеси,
касаещи университета, и отношението му с обществото
и институциите. Днес, когато университетската идея
търси себе си отново, изправена пред предизвикателство
то на силно фрагментираното познание, на бързо разви
ващите се приложни и технически науки, на икономиче
ските интереси, определящи приоритетните области на
знанието, на злоупотребата с неговите постижения, те
мата за академичната автономност отново е актуална.
Доколкото университетската идея се основава на
ценности като знание и истина, тя се мени в контекста
на отношението към тези ценности. Идеята за универ
ситета влиза в различни сътрудничества и опозиции, но
запазва в себе си пиетета към знанието и нужната за
неговото придобиване и разпространение свобода и неза
висимост. Университетът е както част от историческо
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Икономически университет – Варна
Въведение
Академичната автономия е един от основните
принципи, на които се основава функционирането на
вис
шите училища. Като понятие, тя възниква още с
появата на първите университети през Средновековието и във времето се изпълва с различно съдържание.
В съвременността академичната автономия е предмет
на динамична правнонормативна регламентация, което
доказва необходимостта от многоаспектен анализ на
идеята за автономност.
Значимостта на академичната автономия е безспорна за дейността на висшите училища, доколкото
дава нужната свобода и произтичащата от нея отговорност на университетите като самостоятелни юридически лица, развиващи своята образователна и научноизследователска дейност. Същевременно държавата,
посредством компетентните си органи, се явява принципал и регулатор в областта на образованието. Това
поставя въпроса за границите на академичната автономия и съотнасянето на отговорността между висшите
училища и държавата.
В контекста на променените обществени реалности и с оглед изясняване в дълбочина на идеята за
академична автономия авторите изследват понятието
в два основни аспекта. От една страна, тръгвайки от
философската идея на автономността и преминавайки
през различните етапи и виждания на философската на-
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се, не изключва необходимостта държавата да регулира отношенията по повод извършваната научно-образователна дейност в рамките на контрола, който е длъжна да упражнява
съгласно чл. 53, ал. 6 от Конституцията (Andreeva & Dimitrova, 2018 b).
Съгласно действащата правна уредба академичната автономия е основополагащ принцип в управлението на висшите училища и едва ли някой би оспорил обществената необходимост от законова регламентация на този правен институт, предвид изложеното в предходната точка относно развитието на идеята за академична автономност. Въпросите, които
възникват, са върху какви начала да се изгради правната уредба и каква да бъде нейната
цел. Отговорите на тези въпроси трябва да бъдат търсени чрез методите на философията
на правото, която е наука за принципите на правотворчеството, за качествата, които
трябва да притежава, и за критериите, по които да се реализира правото (Boychev, 2006: 10).
Като правен институт, академичната автономия представлява група от правни
норми, регулиращи специфични правоотношения от управлението на образованието като дял
на административно право специална част. От една страна, чрез нормите на този правен
институт се уреждат правоотношенията вътре в самата академична общност, обхващаща членовете на академичния състав, студентите и докторантите. Тези правоотношения
касаят дейностите, включени в академичната свобода и академичното самоуправление на
висшето училище (чл. 20 и 21 от ЗВО). От друга страна, академичната автономия определя
степента на допустима намеса в дейността на университетите от страна на компетентните държавни органи. Така чрез нормите на този правен институт се регулират външните
правоотношения за осъществяване на контрол върху висшите училища от страна на държавата, която упражнява функции по управление на висшето образование чрез Народното
събрание и Министерския съвет (арг. чл. 8, 9 и 22 от ЗВО).

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Американският неореализъм и
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Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)
Introduction
In today’s society, there is a tendency to realize innovative forms of education, both technological and pedagogical,
to solve the serious problems such as lack of interest and
commitment on the part of the students, and poor motivation
for learning.
Textbooks are one of the main tools for transferring
knowledge in traditional training. Despite the vast variety of
information resources, available in the Web space, textbooks
remain the primary means of accessing knowledge. Unfortunately, learners often classify them as boring since there is a
passive transfer of knowledge and they do not want to study
with them. One possible approach to address this growing
problem is to diversify traditional textbooks with new unique
features (Gopalan, 2016).
Valarmathie Gopalan, Abdul Nasir Zulkifli, Nur Fadziana
Faisal Mohamed, Asmidah Alwi,
Ruzinoor Che Mat, Juliana Aida Abu Bakar and Aeni
Zuhana Saidin
In recent years, the word textbook has increasingly been preceded by various adjectives – electronic, digital,
multimedia, interactive, augmented and more. Obviously, the
intentions of teachers and textbook creators are to enrich
this traditional educational tool, taking advantages of modern
technologies. Their aim is to offer more interesting, engaging,
and attractive and, at the same time, motivating learners tools
for learning (Ebied, 2015). Using such tools, learners will be
active participants in the learning.
Reading is a passive process of knowledge transfer. The
aspiration is to make it more engaging. Technologies can turn
reading into an active exercise, allow learners to interact with
content, explore it in various aspects, and provoke situations
that can be a source of new knowledge. (Diegmann, 2015).
The tendency is not to replace traditional books and
textbooks, but to enrich them by enhancing the readers’ expe-
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ния дизайн и научноизследователския подход се акцентира върху ученето чрез правене като
основен метод. Това поставя въпроса за начина, по който учат учениците, и за избора на
подходящи педагогически методи като фундамент на всяка концептуална рамка на интегрираното STEM образование.
2. Теории на ученето и педагогически подходи, методи и практики
Едно съвременно систематично проучване на базите ERIC и Web of Science за релевантни спрямо ученето и преподаването в STEM образованието публикации (23 на брой) показва, че авторите на 7 от тях се позовават на социалния конструктивизъм (Thibaut et al.,
2018), докато в останалите 16 на брой публикации няма референция към конкретна теория.
Ще добавим още една публикация – тази на Todd Kelley и J. Knowles от 2016 г., която не е
цитирана в изследването на Thibaut et al. и в която авторите се позовават на ситуираната
когнитивна теория.
Както е известно, това, с което конструктивизмът опонира на бихейфиоризма и
когнитивизма, е основното положение, че ученето е активен процес, в който знанието се
конструира на базата на предишния опит на ученика и на собствените му хипотези за
околния свят, които той тества непрекъснато чрез социално взаимодействие, за да изгради
своята лична интерпретация за света (Ertmer & Newby, 1993; Cooper, 1993). Социалният конструктивизъм се основава на специфични предположения за реалността, знанието и ученето, които трябва да се познават много добре, преди да се пристъпи към изграждане на
модел на обучение на базата на тази теория (Kim, 2001). Такъв модел трябва да акцентира
върху сътрудничеството както между самите учещи, така и между тях и практикуващите
общности (community of practice, CoP). Терминът практикуваща общност (CoP) e въведен
за първи път като операционално понятие през 1991 г. от Lave и Wenger, което не означава,
че практикуващи общности не са съществували и преди това или че идеята, която стои зад
това понятие, е нова. Практикуващите общности са феномен, който съществува, откакто
хората учат, и може да има както формални, така и неформални проявления. Те възникват
спонтанно или организирано там, където техните членове споделят общи интереси в конкретна област, или там, където целта е придобиване на ново знание в определена област.
И в двата случая процесът на споделяне на информация и опит води до лично и/или професионално израстване на отделните единици в общността (Lave & Wenger, 1991).
Върху засилване на развитието и влиянието на практикуващите общности в
STEM образованието се акцентира в един препоръчителен доклад на U.S. Department of
Education в сътрудничество с American Institutes for Research (AIR) от 2016 г. (Tanenbaum, 2016).
От доклада се вижда, че този вид общности ще имат съществена роля в изграждането на
всеки бъдещ модел на интегрирано STEM образование, базиран на социалния конструктивизъм. В доклада на ЕК (Hazelkorn, 2015), изразяващ европейската визия за STEM образованието,
има само едно позоваване на термина (p.44) спрямо 16 позовавания в доклада на Tanenbaum
(2016). Това различие вероятно се корени в американския прагматизъм и дългогодишните
традиции на силно влияние на индустрията в американското образование (Herschbach, 1997;
Sanders, 2008). Разбира се, в Европа също имаме отделните примери на държави, като Германия и Швейцария например, чийто опит в дуалното образование се доближава до идеите на
интегрираното STEM образование и от който опит България се учи през последните години,
предимно в сферата на професионалното образование. Смисълът на идеята обаче, която
стои зад понятието за практикуваща общност, се простира най-вече върху ученето и се
отнася за всички сфери, в които трябва да се учи и да се придобиват знания и умения. С
това се надяваме, че читателят няма да остане с ограничено разбиране, подведен от прагматичното съдържание на това понятие.
Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната политика“, кн. 5/2019 г.
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Съвременни предизвикателства пред интегралния подход в STEM образованието
1. Изработване на концептуална рамка
Целта на една концептуална рамка на интегрираното обучение е да очертае ясно
ролята на всяко от четирите направления в свързана и функционираща цялост. Доскоро на
природните науки и математиката (S и M) се гледаше като на представителни единици
в STEM образованието, докато технологиите и инженерството (T и E) оставаха на заден
план с неизяснени смисъл и роля (Cavanagh & Trotter, 2008; DiFrancesca et al., 2014; Wright et al.,
2018; English, 2016). На по-ранен етап на тяхното включване дори се гледа като на формален
похват за привличането на финансови средства за редица проекти (Sanders, 2012). Съвременните усилия за изграждане на смислен интегрален подход са насочени най-напред към откриване на причините за неяснотата около технологиите и инженерството и преодоляване на
затрудненията около адекватното им отразяване в педагогическата практика (White, 2014).
Проектът Technology for All Americans (2011), одобрен от Международната асоциация за технологично и инженерно образование (ITEEA), с който се утвърждават стандартите на този
вид образование, определя технологиите като „начинът, по който хората променят света
около тях при решаването на практически проблеми в отговор на техните нужди и желания“. Това предполага използването на проблемно базиран подход на обучение въз основа на
принципите на математиката, науката, инженерството и технологиите, който включва и
гъвкави и ефективни когнитивни стратегии за учене (ITEEA, 2011).
Осъществяването на интердисциплинни връзки е сложно и изисква преподавателите
да поднасят учебното съдържание с преднамерената цел учениците да разбират реалните
приложения на научното познание. Не може да се очаква от учениците, че те от само себе
си ще могат да интегрират специфични знания от отделните дисциплини в интердисцип
линен контекст (Honey et al., 2014: 5). Разбирането, че изучаването на практическите приложения на науката може да осигури рамка на интегрирано STEM образование, се подкрепя
и от стандартите The Next Generation Science Standards (NRC, 2012). Това ново поколение
стандарти има три измерения, интегрирани в обучението на всички нива: (1) основни идеи,
произхождащи от специфичното съдържание на отделните дисциплини; (2) научни и инженерни практики (от учениците се очаква не само да изучават съдържание, но и да разбират
методите на работа на учени и инженери); (3) общи понятия (crosscutting concepts), които
имат приложение във всички области, като например образец, причина и следствие, скала,
пропорция, количество, системи и системни модели, енергия и вещество, структура и функция, стабилност и промяна. Виждаме, че важен елемент на тези стандарти е интеграцията между изучаването на учебно съдържание и обучението в научни и инженерни практики.
Трябва да се отбележи, че NGSS акцентират еднакво както върху инженерния дизайн, така
и върху научноизследователския подход.
Технологичното образование, от своя страна, е продукт на образователната промяна
през 80-те и 90-те години на ХХ в., но за държава като САЩ то има своите корени още в
индустриалната ера и така нареченото индустриално изкуство (Industrial Arts), както и в
работите на DeVore (1964), Olson (1958), Ziel (1971) и други, които предлагат изучаването на
индустрията да се осъществява в технологична рамка (Sanders, 2008; Hershbach, 1997). Технологията, като термин, е многоизмерно понятие и за разлика от математиката или природните науки не отразява строго определена структура. Напротив, всяка съществуваща
структура може да се прояви чрез специфични дейности на приложение на технологичното
знание. Технологиите са интердисциплинни в много голяма степен и това ги прави трудни
за изучаване в отделна учебна дисциплина (Hershbach, 1997).
На технологичното образование още от ерата на индустриалното изкуство с начало края на XIX в. дължим навлизането на идеите на прогресивното образование. Един от
най-важните представители на това движение – Джон Дюи, занимаващ се по онова време с
„психология на заниманията“, казва в описание на метода си през 1897 г. следното:
„...Ако едно дете бива поставено в пасивната роля на ученик, който само поглъща
информация, резултатът е пагубен за обучението на детето. Информацията, представена
на ученика, ще бъде трансформирана от ученика в нови форми, образи и символи, така че те
да съответстват на неговото развитие и интереси. Това е естественото развитие. Потискането на този процес и „подмяната на детето с възрастен“ ще отслаби интелектуалното
му любопитство“ (Dewey, 1897).
Тези идеи са в основата на дейностния подход и ученето чрез правене, актуални и в
днешно време. Както в технологичното образование, така и при прилагането на инженер-
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riences and feelings. New books have to allow readers perceive
the content by all their senses and feelings (Altinpulluk, 2016).
Only this approach can assure easier and quicker perception of
the provided information and knowledge and create a positive
attitude towards learning.
Augmented reality is one of the popular technologies
nowadays, which is also rapidly entering in education. Except to
developing educational applications, technology can be successfully used to create augmented books. This innovative approach
is an opportunity to refine and enrich the proven traditional
teaching tool – textbooks. Teachers can create such books themselves, since many platforms are available, including free ones.
Some of them are easy and convenient to use and do not require
special programming or 3D modeling skills.
The paper examines the evolution of textbooks and presents the nature and benefits of augmented textbooks in the
learning process. As an example of effective use of modern technologies, combined with traditional training tools, it is presented a textbook “Statistical software for processing experimental
data ”with developed augmented reality mobile application Book
Statistica.
From traditional to interactive textbooks
Traditional books (including textbooks) are a standard
tool for acquiring knowledge. They can be used for both group
work in classrooms and individually by learners. But digital
learners are not satisfied to use the traditional textbooks, which
contain only text.
Second generation e-books are known as interactive
e-books. Modern information and communication technologies
are an opportunity to provide enriched educational content. The
textbooks are expanded with audio, video, animations, 3D models, interactive and game elements, questions with immediate
feedback and more. E-textbooks may include links to various
external sources, providing additional information. Learners
have an access to up-to-date articles and studies of experts in
different science fields. The variety of formats for presenting
learning content can satisfy the preferences of a wide audience
of learners, distinguished by their learning styles. A significant
progress is the presence of interactivity. The idea of the interactive textbooks is to present the educational content in
an easy-to-understand format and allow learners to interact
with it. Interactivity has different dimensions. It may take the
form of questions about the textbook content. Depending on
the answers given by learners, a specific feedback is provided
and different sequential content is offered to them. The interactivity allows learners and teachers to highlight sections of the
textbook, specific paragraphs or words, collaboratively create
and share comments, notes, bookmarks to content, search for
unfamiliar terms in interactive dictionaries, conduct debates in
discussion forums, etc. (Murray, 2011), (Embong, 2012).
One of the major advantages of e-books are the dynamic update of the content, non-linear navigation, search and
markup capabilities (Lim, 2011).
With such properties, the e-textbooks allow realization of
the learning process where learners are active participants and
accumulate rich learning experience. The interactive e-textbooks
increase learners’ interest and motivation to read and learn.
Of course, e-textbooks are not the perfect tool for delivering educational content. One disadvantage is the need for
special technical and software tools to make the content accessible to readers. Often the screens of the devices are small and
the content is difficult to read. The limitations on memory and
computing power can also have negative effects (Embong, 2012).
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в откриването на връзки между тях и изработването на стратегии за включване на тези
връзки в обучителни подходи, които да доведат да максимална полза в STEM образованието
(Ostler, 2012). Това налага през последното десетилетие съсредоточаването на много усилия
в разработването, реализирането и промотирането на интегралния подход.
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Augmented books
The augmented book can be described as the next step in their evolution. The new
technologies such as Augmented and Virtual Reality cause their changing effect on the development of e-books.
(Azuma, 1997) defines Augmented Reality as a system where real and virtual objects
are combined and exist together at the same time, in the same place. The virtual objects are
registered in the physical 3D world and there is a geometric alignment with the real objects
in the real world. Users can interact with the virtual content, which in turn responds to their
actions and there is a real-time interactivity.
Augmented reality is a technology that expands and enriches the physical world with
layers of virtual information about real objects. In this sense, Augmented Reality complements
the physical world, instead of replacing it.
An augmented book is a traditional (paper) book with added virtual content that is
available through appropriate hardware and software tools (Altinpulluk, 2016). The augmented
books enhance traditional ones with interactive visualizations, animations, 3D models, audio
and video. This enriches reading and is a prerequisite for engaging readers’ experience (Dünser,
2012).
The idea of augmented books is more extensive and they have significant advantages
over other e-textbooks. They can be read as traditional books, and at the same allow access
to additional interactive digital content. There is no need to buy special equipment to read
them, because learners use devices that they employ in their daily lives – mobile phones and
tablets. The augmented textbooks allow learners to interact with virtual content, to explore
and experiment, which guarantees active learning, better and easier perception and comprehension of complex and abstract concepts. They deepen the students’ interest, commitment
and motivation. The augmented books can have a positive impact on students’ achievement
and attitudes toward their own learning (Lim, 2011).
Related works
Many commercial augmented books are available. Their main purpose is to make reading interesting and motivating. Most of them are for young children, because with technology, a simple book becomes “magical” by incorporating 3D models and gamification elements
(Altinpulluk, 2016).
There have been a number of successful examples of augmented textbooks in different
subjects. One of the most commented is the Magic Book that provides both Augmented and
Virtual reality experience for readers. Everyone can see the others as miniature figures, avatars or virtual heads (Billinghurst, 2001). A combination of Augmented Reality Interface and
Tangible User Interface is used in Live Solar System to provide seamless interaction to users
when they explore and study the sun and the planets in the solar system (Sin, 2010). (Dünser,
2012) developed the augmented books to teach the concepts of magnetism. In textbooks in addition to text, there are diagrams, which are used as tracking markers, and animated models
to demonstrate how magnets work. The Ethnobotany Workbook contains unique markers (black
and white barcode images) that, after scanning, display 3D interpretations of different plant
species (McGrath, 2011). With Imagina Books: Human Body learners study human organs and
systems through realistic models and elements of gamification. The purpose of Augmented reality book in Cutting tools is to accomplish attractive blended learning. Students learn about
the design and geometry of cutting tools, their technological capabilities and conditions for
using through interactive 3D visualizations and simulations, animations and movies (Ivanova,
2014).
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Augmented Statistics textbook and Book Statistica mobile application
Considering the advantages of augmented textbooks over paper ones, the idea comes
to life – to create a traditional statistics textbook enriched with markers that allow access to
additional virtual interactive content.
“Statistical software for processing experimental data” is a traditional textbook on Statistics. It includes an overview of statistical resources and software packages, examination
of the nature, object and tasks of statistical methods, a comparison of statistical software,
presentation of descriptive and inferior methods with selected statistical products. The mobile
augmented reality application Book Statistica is a complement to the traditional paperback
textbook. It allows readers to scan markers and access different resources in various formats.
Implementation
The mobile application Book Statistica was developed with Unity and Vuforia Engine
(Figure 1). At this time, the application can run only on Android platform, but the idea is soon
to be ready for iOS.

стр. XIV

Брой 3, 16 – 22 януари 2020 г.

Брой 3, 16 – 22 януари 2020 г.

то развитие на икономиката и създаването на кадри,
отговарящи на условията на пазара на труда. Без да
конкретизираме, ще приведем кратко описание на всяка една от тези области (описания, по-подробни или посъкратени, могат да бъдат намерени на много места
– например Honey et al., 2014: 14). Тук ще се позовем на
Encyclopedia Britannica.
Science (Наука): Систематизирано знание за физическия свят и неговите явления, постигнато на базата
на наблюдения, експерименти, измервания и формулировка на закони, описващи и обясняващи недвусмислено фак
тите чрез общоприети термини.
Technology (Технологии): Практическо приложение на научното знание за нуждите на човешкия живот,
или както още се перефразира понякога – за промяната и
манипулацията на човешката среда (human environment).
Едно голямо неразбиране на технологиите в образованието днес е свеждането им главно до компютърните
технологии, които са само една малка част от разно
образието на технологии. Също така трябва да се прави
разлика между технологично образование и образователни
технологии.
Engineering (Инженерство): Приложение на науката за оптимално преобразуване на природните ресурси
в полза на човечеството. И още, „творческо приложение
на научните принципи за изобретяването и развитието
на структури, машини, апарати, производствени процеси
и части, пригодени за самостоятелна работа или в комбинация; или за конструиране и опериране на същите при
компетентно познаване на техния дизайн; или за прогнозиране на тяхното поведение при специфични условия на
работа, като всичко това е съобразено с предварително
набелязана функция и икономически план на изпълнение и
с безопасността за живота и собствеността“.
Mathematics (Математика): Наука за структурите, подредбата и релациите, които възникват при
броенето, измерването и описанието на формите на
обектите. В нея се използват логически разсъждения и
количествени пресмятания, а развитието є се дължи на
високата степен на идеализация и абстракция на обектите, които са предмет на изучаване.
Анализът на ситуацията с многото липсващи кад
ри със съответната професионална или научна квалификация в тези направления води до извода за необходимост
от подобряване на качеството на обучение в съответните области. Става също ясно, че Silo-подходът на засилено, но изолирано изучаване на отделните дисциплини не
носи, сам по себе си, удовлетворителни резултати, нито
мотивира младите хора за по-сериозни занимания с чисто научна или практико-приложна насоченост (Roberts
& Cantu, 2012). Втори подход, прилаган в STEM образованието, e подходът на вграждане (embedded approach)
на елементи от природните науки и математиката в
технологичното образование. Този подход има някои предимства пред Silo-подхода, като например това, че в него
се въвежда идеята за учене в разнообразни контексти
(Rossouw et al., 2011). Но той има и своите недостатъци,
свързани с фрагментацията на знанията и изискването
част от тях да бъдат усвоени предварително. Това крие
някои рискове за успеха на подхода, тъй като на входа
на обучението проверката за наличност на необходимите предварителни знания не е задължителна (Chen, 2001).
Решение на проблема трябва да се търси не само в задълбочаване на знанията в отделните дисциплини, но и

стр. III

Приложение на вестник

Избрано
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Въведение
Акронимът
STEM (от Science, Technology,
Engineering and Mathematics) навлиза в образованието
първо в САЩ, където именно според много автори трябва
да се търси съзряването в исторически план на съвременната идея за интегриран подход в обучението по четирите дисциплини (Sanders, 2012; Kelley & Knowles, 2016). Според White (2014) предпоставките да се заговори за наука,
технологии, инженерство и математика под едно общо
наименование, са няколко. (1) The Morrill Act (1862) – закон
на Конгреса на САЩ, с който на всеки щат се предоставят безвъзмездно 12 000 ха земя за изграждането и развитието на селскостопански колежи, в които много скоро
след тяхното създаване започва обучение и по инженерни
програми. (2) Втората световна война, по време на която
изобретенията, които ще доведат до спечелването на
войната и по-нататъшното развитие на STEM дисцип
лините, са почти неизброимо много. (3) Изстрелването
на „Спутник“ през 1957 година, което е повод за стартиране на космическата надпревара между САЩ и бившия
Съветски съюз и води до създаването през 1958 година
на NASA (the National Aeronautics and Space Administration)
– агенция, спонсорирала изключително много инициативи
в областта на STEM образованието през последните 60
години (White, 2014).
Разбирането, че тези четири области на научно
познание и практика са определящи за напредъка и просперитета на едно общество, води до идеята за тяхната
свързаност, която намира отражение в акронима STEM.
В този начален етап не се говори за интердисциплинарен или интегрален подход на обучение. Реферира се само
важността на всяка от четирите области за бъдещо-
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Unity is a game engine and can be used to create 2D and 3D games, games with Virtua
Augmented reality, simulations and so on1.Vuforia Engine is a platform for creating Augme
Reality apps. They can recognize images and objects, and allow users to interact with virtual ob
in the real world2).
The process of development of application includes several steps. First, the scenes
contain the environments and menus of the application are created. Vuforia AR Camera is add
one of them and it acts as the camera on the device (or webcam on the computer).
Second, database with image targets, used as markers in marker-based tracking, is create
Target Manager in Vuforia platform and imported into Unity project. The default way Vu
works is with Image Recognition. Image Recognition is the process by which the device’s ca
detects and recognizes an image target and renders virtual content over the position of the mark
the camera view3,4).
Figure 1. The welcome screen of Book Statistica app
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initiate actions
when the user
clicksthere
them. To
respond
to users’
inputs
convenient wayteraction,
to deliver
moreThey
content
to learners
since
are
many
available
resource
and actions and arrange events in the application scripts in C# are created.
All additional
learning
(video materials
animations),
visualized after scanning
statistical data analysis
that cannot
beresources
systematized
intoand
a single
textbook.
markers, are stored and shared using Google cloud services.
After scanningThe textbook
other “Statistical
markers,
video
are launched.
Learners
can see
Software
for thematerials
Processing of Experimental
Data” includes
markers
for various purposes. Some markers refer learners to external additional sources of information – for
demonstration ofexample,
statistical
methods
or the interactive
capabilities
statistical product.
Web sites
for data visualization
or online statistical
processing.of
Thisa isgiven
a very convenient
way to deliver more content to learners since there are many available resources for statistical data
There is an
opportunity
download
files, used in the examples, by scanni
analysis
that cannot beto
systematized
into athe
singledata
textbook.
After scanning other markers, video materials are launched. Learners can see the demonstramarker (Figure 2).
Learners can use real data to experiment with different data processing on
tion of statistical methods or the interactive capabilities of a given statistical product.
There
is an opportunity
to download
the data
files, used
in the
examples,
by scanning
own. Another marker
redirects
readers
to a forum
where
they
can
discuss
issuesa and share i
marker (Figure 2). Learners can use real data to experiment with different data processing on their
own. Another
marker redirects
readers to
related to statistical
data processing
(Figure
2).a forum where they can discuss issues and share ideas
related to statistical data processing (Figure 2).

Figure 2. for
Markers
for downloadingdata
data files
andand
accessing
discussiondiscussion
forum
Figure 2. Markers
downloading
files
accessing
forum
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Министерство
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Национално издателство
за образование и наука

There are markers (Figure 3) that display virtual buttons in camera view (Figure 4). They
allow users to interact with virtual content. With virtual buttons, learners can choose with which
statistical product to view the implementation of the statistical procedures in the form of video
material. These markers are available for each method of data analysis.

Избрано

Figure 3. A marker in textbook

от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

Приложение на вестник

www.azbuki.bg

Figure 4. Virtual buttons on the device screen
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