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Призваните

Зина СОКОЛОВА

Споразумение между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата подписаха
министрите Красимир Вълчев и Боил Банов. Това е третото споразумение между двете министерства, което „отваря“
широко вратите и на библиотеките за младите хора. Това ще стимулира интереса към четенето, а училищата ще могат
да обновяват библиотеките си. Сега от 2277 училища – държавни и общински, 1386 имат библиотеки. Част от тези училища
са събрали библиотечен фонд с над 50 000 заглавия. Министър Вълчев съобщи, че се предвижда и връчването на награда
за библиотечна образователна дейност

Голямото
предизвикателство

На форума в Давос еврокомисар Габриел припомня
ролята на науката и новаторските изследвания
„Като предоставяме на нашите умове и
таланти научна свобода, те ни помагат да
се справим с големите предизвикателства
от долу нагоре. Изменението на климата е
едно от тях. Европейският съвет за научни
изследвания доказва това с безброй проекти,
насочени към редица аспекти на изменението на климата – от неговите движещи
фактори и въздействия до смекчаване и
адаптиране.“ Това заяви българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта
Мария Габриел в Давос. Тази година све-

товният икономически форум е посветен на
свързаните с промените в климата рискове
и необходимостта от предприемане на още
мерки. Съществена част от отговора на тези
рискове се съдържа в най-новите научни
познания и новаторски изследвания.
На пресконференция заедно с председателя на Европейския съвет за научни
изследвания Мауро Ферари, Мария Габриел
очерта действията и амбициите на Европейската комисия за промяна на европейския
изследователски пейзаж чрез още по-силна
роля на научноизследователския съвет. С

вече финансирани над 9000 изследователи
Съветът се превърна във водеща световна
организация за най-високо финансиране
по процент на подкрепени научни доклади.
Освен това 7 от финансираните от Съвета
спечелиха Нобелова награда. Последната
беше само преди няколко месеца. Питър
Радклиф спечели наградата за медицина за
откритието за приспособимостта на човешките клетки към среда с ниско съдържание
на кислород, което може да помогне за
лечение на рак, анемия и други.
На стр. 2

Да заразяваш учениците със
знания и любов към предмета ежедневно. Да приковаваш погледите
им, да разгаряш любопитството
им, да им откриваш нови и непознати светове.
Това се казва висш пилотаж
в преподаването. Не всеки го
умее, но блажени са учениците,
за чиито учители професията
е хоби, страст и вдъхновение.
Няма как това да не се отрази на
отношението на поколение XXI към
образованието, към света наоколо,
към него самото. Когато човек с
типичния си скепсис, че нищо не
може да го учуди, се натъкне на подобен пример, най-добре осъзнава
силата на истинския Учител.
Млад човек след години се
връща в родното си училище, но
вече в битието си на учител.
Дотук историята е позната. Подобни примери срещаме във всяко
училище. Но историята в случая си
има продължение. Младият човек
не просто се връща, за да бъде
учител. Завръща се с мисълта да
остави собствен отпечатък с
методите на преподаване. Така са
го учили неговите учители.
Запретва ръкави и прави
кабинет по история, чиито стени
са изпъстрени с важни събития
от нашето минало. Това му помага
като с машина на времето да
пътешества с децата назад през
вековете. Прави малък музей с експонати и исторически униформи
от личната си колекция. Увлечени
в играта, учениците неусетно
попиват и знания, и уважение
към науката за миналото. И не
на последно място – любов към
Родината.
Така призваните да бъдат
педагози, могат да възпитат математици, литератори, биолози,
химици, физици. Те правят науките
достъпни и разбираеми за учениците. И безспорно е едно – децата
заслужават такива учители.
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Вълшебството
на сезоните
Два ученически конкурса
за фотография и рисунка
на тема „Вълшебството на
сезоните“ обявява Астрономическата обсерватория
към Младежкия център в
Хасково за девета поредна
година. Те са посветени на
настъпването на астрономическата пролет и обхващат красотата на земята
през различните сезони,
съобщават от кметство Хасково.
Регламентите на конкурсите предвиждат участниците да бъдат разделени в
3 възрастови групи: I – IV,
V – VII и VIII – XII клас в
конкурса за фотографии, а
за рисунки в 4 възрастови
групи – първата е от 5 до
7 години, а следващите са
по класове: I – IV, V – VII
и VIII – XII. Всеки ученик
може да участва с до четири свои творби, като се
поощрява те да са посветени на различните сезони.

50 млн. лв. гаранция за
студентски кредити

Фотографиите трябва да
са откопирани в размер
15х21 см, а рисунките да са
с големина 35х50 см. Условията включват и текст към
всяка, съдържащ заглавие
на снимката или рисунката, трите имена на автора,
организация – училище,
клуб, школа и т.н., клас, координати за обратна връзка,
пълен и точен адрес, телефонен номер и e-mail.
Срокът за изпращане на
снимките и рисунките е 13
март 2020 г. Конкурсните творби да се изпращат
на адрес: ОП „Младежки
център“, бул. „България“
41, 6300 Хасково, за конкурса „Вълшебството на
сезоните“.
Най-добрите ще бъдат
представени на изложба,
която ще бъде открита за
началото на астрономическата пролет. Тогава ще
бъдат наградени и победителите.

Държавата насърчава и с финансови
стимули младите да учат
Министерството на
образованието и науката е подготвило проект
за решение за издаване
на държавна гаранция в
размер до 50 млн. лв. за
2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти. Министърът
на образованието и науката трябва да подпише от
името на правителството
споразуменията с банките,
подписали типов договор
за кредитиране на студентите и докторантите по
този закон.
Размерът на държавната гаранция за всяка
банка се определя в подписаното споразумение
между министъра на образованието и науката и
банката. Общият размер
на държавните гаранции
в подписаните споразумения не може да надвишава
50 млн. лв.
Сред мотивите за проекторешението се посочва, че основната цел на
кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова
помощ за студентите и

Голямото
предизвикателство
предоставяща подкрепа от
идеята до създаването на
продукта и откриването
на нови пазари, включително за МСП и стартъпи.
Трети важен елемент е
Европейският институт
за иновации и технологии,
помагащ на предприятия,
образователни и научноизследователски институции
да работят заедно.
„Когато образованието,
науката и бизнесът работят
заедно в една посока, когато търсят общи решения,
това е най-солидната база
да имаме увереност, че ще
се справим с глобално предизвикателство като климатичните промени. Силата на
европейския подход е в мисълта за хората, работните
места, перспективите пред
регионите – тя трябва да
остане водеща в действията
ни. Имаме още много работа“, заключи българският
еврокомисар.

докторантите, които не
са в състояние да покрият
разходите си за обучение
във висшите училища.
Едно от условията за избор на висше образование
е платежоспособността
на кандидат-студентите
– способността им да заплатят таксите си за обучение, както и да поемат
разходите си за издръжка
при раждане или осиновяване на дете по време
на следването.
Студентските заеми
стимулират търсенето на
образователни услуги в
съответните образователно-квалификационни степени на висшето образование, като по този начин го
превръщат в по-достъпно
и спомагат за преодоляването на финансовите
трудности, които могат
да възникнат по време на
следването.
Отпускането на кредити
с държавна финансова
подкрепа насърчава студентите и докторантите
към постигане на високи
академични резултати,
тъй като след приключ-

ване на обучението им се
увеличават шансовете за
тяхната реализация като
висококвалифицирани
специалисти, което би
им дало възможност за
изплащане на кредитните
задължения. Освен това
чрез държавната финансова подкрепа по линия
на системата за студентско
кредитиране студентите
и докторантите могат да
избират в кой български
университет да учат, независимо от цената на обучението. Така се засилва
и конкуренцията между
самите висши училища.
Национална цел 4 от
Националната програма
за реформи на Република
България (2012 – 2020),
в изпълнение на Стратегията на Европейския
съюз „Европа 2020“, е
„дял на преждевременно
напусналите образователната система от 11%
до 2020 г. и дял на 30
– 34-годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г.“.
В тази връзка конкретната
цел на приемането на акта

е развитието на човешкия
потенциал чрез осигуряването на държавна
финансова подкрепа за
студентите и докторантите, което е предпоставка
за увеличаване на дела
на завършилите висше
образование.
Предложеният проект
на Решение на Министерския съвет за издаване
на държавна гаранция
за 2020 г. по Закона за
кредитиране на студенти
и докторанти ще обхване
системата на висшето
образование, която включва 37 държавни висши
училища, в това число 4
държавни висши военни
училища, както и 14 частни висши училища. Право
на кредит по Закона за
кредитиране на студенти
и докторанти имат 158 566
студенти и 3481 докторанти, обучаващи се в редовна форма. В държавните
висши училища съответно
са 144 454 студенти и 3451
докторанти, а в частните
висши училища – 14 112
студенти и 30 докторанти.

Деца събраха 3 тона вода за Перник
Снимка 119. СУ

От стр. 1
Мария Габриел наблег
на също, че връзката между учени, изследователи, политици и общество
трябва да промени своя
курс към по-силно и тясно
сътрудничество. „Имаме
нови възможности, защото образованието вече е
в един ресор с научните
изследвания и иновациите. Без младите хора,
учителите, институтите,
у н и ве р си т е т и т е обществото ни няма как да се
справи с предизвикателствата“, заяви българският еврокомисар и очерта
трите важни елемента в
новата програма „Хоризонт Европа“. На първо
място са мисиите, четири
от които са пряко свързани
с борбата с климатичните
промени. Вторият елемент
е Европейският иновационен съвет – фабриката
на ЕС за т.нар. еднорози,

брой 4, 23 – 29. I. 2020 г.

IN MEMORIAM
Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19 януари 2020 г. на 87-годишна възраст почина
Акад. Благовест Сендов
– световноизвестен български математик, изтъкнат
държавник и общественик, ректор на Софийския университет, главен научен секретар на Българската
академия на науките, председател на Българската академия на науките, председател на Народното събрание
на Република България и посланик на България в Япония.
Светла му памет!
Напусна ни нашата колежка и директор
Десислава Аврамова
– eдин слънчев и харизматичен човек, работохолик и
истински приятел, който не спираше да се раздава от
сърце и с много любов.
Вечна Ӝ памет!
Колективът на Второ средно училище
„Н. Й. Вапцаров“ – Монтана

Второкласници от столичното 119. СУ организираха акция за подпомагане на свои връстници
Когато едно училище въвежда
предмет „Социално предприемачество“, най-вероятно директорът
му не очаква да получи задача, поставена от второкласник. Но точно
така става с учениците от столичното 119. СУ „Акад. Михаил
Арнаудов“. В един от часовете за
солидарност и предприемачество
малкият Петър Газдов казва, че
трябва да потърсят вода за Перник.
Класната на IIа веднага предава

на ръководството идеята и малко
след часовете на входната врата
вече виси кутия, в която децата да
пускат пари, за да закупят вода за
връстниците си.
Само за четири дни събраната
сума е 700 лева, което означава
близо 3 тона вода. „Решихме да
се свържем с фирма доставчик,
която да ги закара на 11. основно
училище в Перник“ – разказва
директорът Диян Стаматов. –

А след това децата сами отидоха и
разговаряха със своите връстници,
така че в този смисъл, изпълнихме
и изискването на МОН училищата
да общуват помежду си“, допълва
Стаматов. На срещата пътуват повечето от инициаторите от IIа клас,
въпреки че в събирането на пари е
участвало цялото училище. Децата
решават да продължат инициативата, като събират средства за още
вода и в следващите дни.
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Кампания на Института
за български език – БАН,
и в. „Аз-буки“

В света на буквите
Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА*

Настроение

Зеленчуци
който не яде...
Децата от 3218 училища получават
безплатно плодове и мляко
2,9 млн. лв. преведе
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по двете
схеми „Училищен плод“
и „Училищно мляко“ за
учебната 2019/2020 г.
От тази сума близо
2,42 млн. лв. са за реализирани доставки на
мляко и млечни продукти, на пресни плодове
и зеленчуци в училищата
и детските градини. Останалите средства, в размер на 479 150 лв., са за
възстановяване на ДДС
на одобрените фирми
изпълнители.
Изплатената помощ

по схема „Училищно
мляко“ е 1 401 166 лв., а
възстановеното ДДС по
нея е 278 337 лв.
По схемата „Училищен плод“ са преведени
1 020 064 лв. и още 200 817
лв. за покриване на ДДС.
Училищните схеми за
предоставяне на пресни
плодове и зеленчуци,
както и на млечни продукти, обхващат децата
от първа до подготвителна група в държавните,
общинските и частните
детски градини, както и
децата от подготвителната група и учениците от І

до IV клас в държавните,
общинските и частните
училища.
По схемата „Училищно мляко“ са издадени
143 акта за одобрение на
3 216 учебни заведения,
включващи 420 187 деца
и ученици. По схемата
„Училищен плод“ има
177 акта за одобрение на
3218 учебни заведения,
включващи 417 455 деца
и ученици.
От ДФЗ добавят, че
през учебната 2019/2020
г. децата в училищата
и детските градини ще
получават 46 доставки

по схемата „Училищен
плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“.
Бюджетът за тази година по първата схема е
13 655 507 лв., а по втората – 15 863 469 лв.
Планирано е до края
на януари да бъдат възстановени и разходите
на всички одобрени кандидати, които са отчели
доставките за първите
два периода на учебната
2019/2020 г. Доставките
в учебните заведения и
по двете направления
започнаха през октомври
миналата година.

62 млади математици постъпват
в майсторски класове
Росица РАНЧЕВА

Първата сесия на Академията за
компютърни и природо-математически науки в Стара Загора приключи.
След това се проведе преглед на
знанията, получени по време на
обучението, съобщава за „Аз буки“
математикът Любомир Любенов.
Учениците, разпределени в групи,
решават по 6 задачи за 40 минути
от темите, по които се провежда
обучението в първата сесия на Академията. Всяка задача се оценява с 2
точки – за верен отговор и решение;
1 точка – за решение и допусната
неточност; 0 точки – ако задачата
не е решавана или е решена грешно.
Общият сбор от точки е от 0 до 12.
За майсторския клас се класират
всички ученици, които са получили
поне половината от точките.
Обособени са 4 групи – II – III
клас, III и IV клас, V – VI клас,

Любомир Любенов
VIII – XII клас. Всяка от групите
ще се състои от майсторски клас и
подготвителен клас за майсторския.
От участвалите над 100 ученици
на проверката 62 формират първите
майсторски класове на Академията
по математика. 12 от тях са с по 10,
11 и 12 точки.
Втората сесия за майсторските
и подготвителни класове ще се

провежда до 31 март 2020 г. След
това ще се състоят и квалификации
за състезания, които са от международната програма на Академията.
Над 150 деца от I до XII клас
се включиха в първата сесия на
Академията, която бе открита на 28
септември 2019 г. в зала „П.Р. Славейков“ на Община Стара Загора.
Това е първата част от идеята на
кмета Живко Тодоров за последващо създаване на специално училище
за даровити деца.
Участниците в Академията работиха по програма, разработена
от математика Любомир Любенов,
според когото целта е децата да имат
преподаватели на световно ниво,
като проф. Емил Колев от БАН,
който подготвя националния ни
отбор, Невена Събева – зам.-главен
редактор на сп. „Математика“, и
Мариана Богданова – преподавател
в Тракийския университет.

Писмеността е едно от най-важните достижения
на човечеството. Думата буква, на старобългарски
бąêы, е със старогермански произход и първоначално означава ‘пръчка или дъсчица, на която са
издълбани различни знаци за записване на календарни и астрономически сведения’. Това са така
наречените „черти и резки“, за които говори Черноризец Храбър. Буква има същия корен като бук
– широколистното дърво, чиято кора германските
племена са използвали, за да дълбаят по нея своите руни. Още в старобългарските евангелия думата
придобива съвременното значение – ‘буква; графичен знак за звук от речта; елемент от писмена система’. Производна от думата буква е бąêàğü ‘грамотен
човек, който знае буквите; преписвач, книжовник’.
В старобългарски буквите се наричат още писмена или книги. Думата ęúíèãà е с китайски произход
и обхваща множество значения – от писмени произведения, съчинения, книгите на Свещеното писание, през общо название за писмен документ, до
букви и дори изображения. Произведението на Черноризец Храбър „За буквите“ в своя старобългарски
оригинал се нарича „Î ïèñìåíåõú“.
Думата азбука възниква по-късно. Съставена
е по подобие на един общ модел, заимстващ реда
и названията на буквите от финикийското писмо,
който преминава в гръцки и латински: думите за
азбука се състоят от първите букви на самата азбука – alphabetum. Първите букви и в кирилицата, и в
глаголицата носят имената А – азъ, Б – бąêы, и от
свързването им се получава названието азбука. Съставят първата фраза Азъ бąêы вэдэ ‘Аз знам буквите’, тъй като имената на старобългарските букви в
глаголицата и кирилицата, прочетени в определения
ред с техните названия, образуват свързана мисъл с
цел по-лесно запаметяване. Те носят духовния спомен за миналото, послание за ролята на писмеността и нейното овладяване – грамотността, основна
ценност в съвременното общество.
*Марияна Цибранска-Костова e професор в
Секцията за история на българския език в Института за
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Среща за
„Хоризонт Европа“
Министерството на образованието и науката на
България и Министерството
на образованието и научните изследвания на Румъния
съвместно с Европейската
комисия проведоха публични
консултации със заинтересованите страни за „Хоризонт Европа“ – следващата и
най-амбициозна програма за
научни изследвания и иновации на Европейския съюз с
предложен бюджет от близо
100 млрд. евро за периода
2021 – 2027 г.
През 2019 г. Европейският парламент и Съветът на
ЕС постигнаха политическо
споразумение по основните
правни актове на бъдещата
Рамкова програма за научни
изследвания и иновации на
ЕС „Хоризонт Европа“. Това
споразумение предостави
възможност за задълбочена
подготовка на изпълнението,
в тясна консултация със заинтересованите страни. Комисията започна подготовка
на стратегия за разработване
на методите за изпълнение

на нововъведенията в Програмата и за по-нататъшно
подобряване и опростяване
на правилата, процесите и
инструментите, като цяло.
Като част от консултациите
със заинтересованите страни,
национални или трансгранични събития, са публичните консултации за обсъждане
на стратегията за изпълнение.
Чрез тях Комисията иска да
насърчи активното участие на
потенциалните бъдещи бенефициенти в дискусия относно
прилагането на „Хоризонт
Европа“. Този процес на
съвместно проектиране цели
да гарантира, че бъдещата
рамкова програма ще бъде
насочена към най-важното,
ще подобрява ежедневието
ни и ще помага да превърнем
големите обществени предизвикателства, като например
изменението на климата, в
иновационни възможности
и решения за устойчиво бъдеще.
Домакин на събитието е
Русенският университет „Ангел Кънчев“.

ЕВРОНОВИНИ

www.azbuki.bg

20 000 младежи ще опознават
Европа през 2020 г.
Очаква се още 20 000 младежи на 18-годишна възраст да
получат безплатна абонаментна карта за пътуване в рамките на четвъртото издание на DiscoverEU. За него са получени около 75 000 кандидатури от цяла Европа. Младите
европейци от квотите на различните страни членки на ЕС
ще могат да пътуват в рамките на 30 дни между 1 април и
31 октомври 2020 г.
„Пътуването из Европа, по време на което срещаш млади хора от други страни, води до опознаване на отделните
култури, подобряване на езиковите умения и повишаване

В НЯКОЛКО РЕДА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) предоставиха подкрепа на България по линия на Програмата
за подкрепа на структурните фондове на ЕС, за да
се направи преглед и оценка на управлението на
държавните предприятия.
Резултатът е, че България постигна значителен
напредък по отношение
корпоративното управление на държавни предприятия, включително чрез
приемането на нов закон и
създаването на Агенцията
за публичните предприятия и контрол. Реформата
ще направи българските
държавни предприятия попрозрачни и независими и
съответства на амбицията на България за присъединяване към Еврозоната в
бъдеще.
***
ЕП ПРИЗОВАВА ДА СЕ ВЪВЕДАТ ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩИ задължителни цели
по време на конференцията
на ООН за биологичното
разнообразие през 2020 г.,
които да помогнат за
спирането на настоящия
темп на загуба на биологичните видове през следващите 10 години. Според
текста на резолюцията
ЕС трябва да играе водеща
роля, като гарантира, че
30% от територията на
ЕС ще се състои от природни райони до 2030 г., и
като включи целите за биологично разнообразие във
всички политики на ЕС. Евродепутатите искат също
така поне 10% от дългосрочния бюджет на ЕС да
бъде използван в подкрепа
на подобряването на биологичното разнообразие.
***
ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБЩО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО за
всички мобилни телефони,
таблети, електронни книги
и други преносими устройства, за да се намалят
електронните отпадъци
и да се улеснят потребителите, настояват евродепутатите. Те призоваха
за това още в Директивата за радиосъоръженията
от 2014 г. и дадоха правомощия на ЕК да работи в
тази посока, но все още не
е постигнат желаният резултат. Според проучвания
старите зарядни устройства генерират повече от
51 000 тона електронни
отпадъци годишно.

ЕВРОНОВИНИ
на самочувствието – отбелязва българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата,
образованието и младежта Мария Габриел. – Заедно с дейностите за солидарност и доброволчество, финансирани
от Европейския корпус за солидарност, DiscoverEU е неоценима инициатива за неформално учене.“
Избраните кандидати ще бъдат уведомени и ще могат
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да започнат уреждането на пътуванията си. По правило
одобрените ще могат да пътуват с влак. С цел да се гарантира приобщаващ достъп до целия континент, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт,
като например автобуси, фериботи или по изключение
самолети за младежи, които живеят в отдалечени райони
или острови.
С картата за пътуване участниците получават също
подкрепа и насоки за устойчиво пътуване.
ЕК приканва младите хора да станат посланици на
DiscoverEU и да разкажат за преживяното от тях. Пътуващите през 2020 г. могат да участват и в сборни срещи по
линия на DiscoverEU, които ще се състоят на различни места
в Европа през лятото и на които се разглеждат различни
въпроси. Тазгодишната тема на DiscoverEU е за устойчива и
екологосъобразна Европа.

8,5 млн. евро за Африка
и Западните Балкани
С тях се финансират 3 проекта за мобилност
в професионалното образование, чието изпълнение
е планирано да започне този месец

П

Страници на
Антоанета НАЙДЕНОВА

убликувани са резултатите
от пилотната схема за мобилност за професионално образование и обучение
(ПОО) за Африка и страните от разширяването
на ЕС – Албания, Босна и Херцеговина,
Северна Македония, Черна гора, Сърбия,
Косово и Турция. Европейската комисия
предоставя на разположение 8,5 милиона
евро за два пилотни проекта с Африка и
един със Западните Балкани в сектора на
ПОО и така потвърждава своя ангажимент
да инвестира в млади хора, образование
и умения.
2 милиона евро са отпуснати на Intervet
(Интернационализация на системите за
ПОО в Западните Балкани). Този проект
има за цел да подобри културата на учебна
мобилност в областта на ПОО чрез подобро информиране на преподаватели и
директори за ресурсите и възможностите
за учебна мобилност. И по този начин повиши техните компетенции за планиране
и управление на проекти за мобилност. В
рамките на Проекта ще изпълняват два
вида дейности: мобилност на обучаващи
се в ПОО и изграждане на компетентност

Младите европейци,
които искат да участват в младежката
конференция EYE2020
в Страсбург през май,
трябва да се регистрират до 29 февруари
2020 г. За целта е необходимо да сформират
група от поне десет
участници и да попълнят онлайн формуляр.
Европейската младежка конференция се
организира на всеки две
години в Страсбург и на
29 – 30 май 2020 г. ще
се проведе четвъртото
Ӝ издание на тема „Бъдещето е тук“. Очаква
се да се включат около
9000 европейци на възраст между 16 и 30 г. и
да обсъдят с депутати
в ЕП своите идеи за
бъдещето на Европа

на персонала.
Проектът включва асоциации, професионални училища и малки и средни
предприятия от шестте регионални партньора Албания, Босна и Херцеговина,
Косово, Черна гора, Северна Македония
и Сърбия, както и 8 партньора от държавите членки на ЕС – Белгия, Холандия,
Франция, Малта, Испания, Словения и
Полша. Intervet се координира от Uniser
Società Cooperativa Sociale Onlus в Италия.
2,5 милиона евро се отпускат за Overstep
– съвместен съюз, който има за цел да
споделя най-добрите практики между
африканските и европейските системи
за професионално образование. Декларацията на мисията на Проекта включва
подобряване на обучението, уменията и
педагогическите знания на учителите;
повишаване на качеството и ефективността на учебните програми и обучения; и
подобряване на знанията на ръководния
персонал. Overstep се стреми да развие
техническите и други умения, които ще
подпомогнат заетостта на учащите се и
ще насърчат сътрудничеството между
доставчиците на професионално образование. Алиансът се координира от италианската организация Glocal Srl Battipaglia
и включва три държави членки на ЕС
– Италия, Франция и Испания, както и 10

африкански държави – Бенин, Кабо Верде,
Камерун, Габон, Кения, Мали, Нигерия,
Сенегал, Южна Африка и Тунис.
Алиансът за подкрепа на африканска
мобилност (SAAM) се ръководи от испанския учебен център за ПОО SanViator. Той
получи 4 милиона евро за координиране
на 32 организации за ПОО в 8 държави
членки на ЕС – Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Португалия
и Испания, и 13 африкански държави
– Ангола, Бенин, Кабо Верде, Еритрея,
Камерун, Кот д'Ивоар, Кения, Либерия,
Малави, Нигерия, Сенегал, Судан и Тунис.
SAAM цели да подпомогне мобилността
на преподавателите по редица дисциплини, като използва вече съществуваща
мрежа от центрове за професионално обучение, неформални организации за обучение, неправителствени и други европейски организации. Този съюз е насочен към
разработването на нови учебни програми,
методологии, технологии и управление,
както и да подкрепя обучението на работните места и придобиването на знания за
интернационализация, инструменти за
прозрачност и образователни пътеки.
Очаква се изпълнението на дейностите
по трите проекта за мобилност за професионално образование и обучение да
започне още този месец.

Снимка ЕП
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Напред към втория век
Над 95% от възпитаниците на смолянската
Математическа гимназия продължават
образованието си във висши училища

В този брой „Маршрути
„Аз-буки“ ни отвежда в ППМГ
„Васил Левски“ – Смолян, където се готвят да посрещнат
100-годишния си юбилей. Екипът на природо-математическата гимназия е убеден, че
едно училище е успешно тогава, когато 2 – 3 поколения
изпращат децата си да учат в
него, водени от качеството на
обучение.

С

молянската Профилирана природо-математическа
гимназия „Васил
Левски“, по-известна като Райковската гимназия, отбелязва
своя 100-годишен юбилей през
цялата учебна 2019/2020 г.
„Училището е минавало през
много трудни моменти в своята
вековна история. Сега е осъвременено и предоставя много
добри условия за образование.
Има семейства, в които 2 – 3
поколения са учили тук, и много
искаме да запазим традициите и
през второто столетие“, разказва
директорът на ППМГ „Васил
Левски“ Мария Илиева.
През последните две години
в училището приемат по три
паралелки след VII клас, а преди това са приемали по четири.
Децата се обучават в профилите
„Природни науки“, „Хардуерни
и софтуерни науки“ и „Математически науки“. Учениците
получават и много добра езикова
подготовка – от VIII клас изучават интензивно английски език,
като втори език могат да избират
между немски и руски.
От три години училището
приема и по една паралелка
след завършен IV клас. За целта
децата трябва да са се явили на
двете външни оценявания по
математика и БЕЛ, както и на две
математически състезания от Календара на МОН – на олимпиада
по математика, на състезанието
„Европейско кенгуру“, на пролетните математически състезания или на състезанията „Млади
таланти“. Всички те са анонимни
и предполагат сериозна селекция
на децата, които се приемат в
математическите гимназии.
Целта на приема след IV клас
е децата, които имат математически заложби, да ги развиват
в по-ранна възраст. „Посоката
на ранния прием е правилна,
но генералното заключение ще
направим тази година, когато
видим какви резултати ще постигнат на външното оценяване
след VII клас децата от първия
випуск, който приехме от V клас.
Имаме очаквания, надяваме се
да се оправдаят. На национално
ниво обикновено възпитаниците
на математическите гимназии
се представят по-добре и по математика, и по български език“,
коментира Мария Илиева.
Според нея учениците нямат
нужда от специална подготовка
за НВО, освен това децата непрекъснато се явяват на различни
олимпиади и състезания. Те са
включени в групи, в които полу-

Снимка ППМГ „Васил Левски“

Смолян

Смолянските математици не само учат, но умеят и да се забавляват

Мария Илиева,
директор
чават целенасочени познания по
информационни технологии, по
математика, по природни науки.
Над 500 са учениците в смолянската гимназия, разпределени
в 21 паралелки. Педагогическият
състав е от 37 учители, чиято
средна възраст е над 50 г., но
все повече започват да се вливат
свежи сили. „Много се радваме
на младите колеги, защото са
много мотивирани. Помагаме
им, имат си наставници и успяват
да се впишат в екипа“, обяснява
директорката Илиева.
Голяма част от гимназистите са
се включили в допълнително обучение в Националната програма
„Обучение за ИТ кариера“ и след
като го приключат успешно, в XII
клас ще получат свидетелство за
професионална квалификация
„Приложен програмист“. Обучението е доста интензивно –
провежда се в събота и неделя и
през ваканциите, има изпити след
всеки модул. Но всички, които са
го започнали, са амбицирани да го
приключат успешно и да получат
и свидетелство за професионална
квалификация.
Възпитаниците на Райковската
гимназия се представят традиционно добре и на матурите, и
на кандидатстудентските изпити.
От профилите по природните
науки мнозина избират да учат за
зъболекари, лекари, фармацевти,
а от паралелките с информатика
продължават да учат ИТ, математика, инженерство. Над 95 на сто
от абитуриентите продължават
образованието си във висши

училища, а около 10% отиват да
учат в чужбина.
От випуск 2019 трима завършват лицензирани ИТ академии и
оттам получават сертификати, с
които директно започват работа
в сектора, което е по-краткият
път за реализацията им. Някои
ученици пък получават покани
от ИТ фирми да работят в тях
веднага след училище, и учат
задочно.
От XIХ областен математически турнир „Перперикон“ учениците се връщат с 10 медала и
14 отлични оценки за прием във
ВУ. Според регламента на Турнира учениците от XI и XII клас
с оценки над 5,50 се приемат за
студенти във всички специалности на Факултета по математика
и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски“, Висшето
военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“ във Варна, Русенския
университет „Ангел Кънчев“ или
Висшето училище за застраховане и финанси в София.
Възпитаниците на ППМГ са
и сред най-добрите спортисти в
града и в областта – редовно

участват в състезания по волейбол,
баскетбол, тенис
на маса, футбол.
Стигат и до зонални нива, а понякога и до национални и международни състезания. Доскоро
са постигали отлични резултати
и без наличието на добра спортна
база, но от тази учебна година в
Райковската гимназия вече има
много добри условия за спорт.
Община Смолян подобрява
училищната инфраструктура в
целия град, но за ППМГ „Васил
Левски“ са заделени най-много
средства – над 2 млн. лв. по
ОП „Региони в растеж“. Освен
за спортна зала средствата са
инвестирани и в оборудване
с 30 интерактивни дъски и 90
компютъра.
„Имаме желание да усъвършенстваме още кабинетите по
природни науки. Мечтаем си

100-годишният юбилей
След подписването на Ньойския договор се налага Ксантийската държавна смесена гимназия да се премести в
село Райково, Пашмаклийско – днес квартал на Смолян.
Това става поетапно през 1920 г. и затова програмата
за честването на 100-годишнината на Райковската гимназия предвижда празнични дейности през цялата учебна
2019/2020 г. Началото е поставено с вълнуваща среща на
поколенията между бивши и настоящи ученици и учители
„Заедно в Гимназията“ в Деня на будителите. Събитието
започва с шествие на випускниците, продължава с незаб
равими срещи в училището между възпитаници и учители
и завършва със спортни срещи по баскетбол и волейбол
между ветерани и настоящи ученици в новата зала.
На 18 февруари, в навечерието на патронния празник на
гимназията ще се проведе традиционното факелно шествие с митинг заря пред паметника на Апостола в двора на
училището, а на 19 февруари ще е уникалното състезание „Лъвски скок“. То включва совалково бягане и щафета,
в които ще участват ученици от всички училища, носещи
името на Васил Левски от региона. На 18 май ще се проведе лекоатлетическа щафета от мястото на първата
сграда на училището до настоящата, а в обособени за
целта пространства на гимназията ще бъде открита музейна сбирка.

за z Space – това са 3D учебни
станции, които помагат много
при експерименталната работа.
Те правят триизмерни изображения на органи, предмети, обекти
и това позволява на учениците
да видят какво е устройството
им – разказва директорът. – По
география например могат да
видят земята отвътре, нейното
ядро. Тези учебни станции могат
да бъдат невероятен помощник
в обучението. Сега се използва
софтуер, който съдържа над
1000 3D модела по различни
теми и учебни предмети, стотици образователни видеа, включително игри, експерименти и
симулатори, хиляди графики и
изображения и тестов генератор.
Гимназията е сред първите
училища в региона, които изцяло
ползват електронен дневник. Но
не са загърбени и традиционните методи, ако те са ефективни.
В по-горните класове се придържат към старата максима на
математика Дьорд Пойа – „Ако

искате да се научите да плувате,
смело влизайте във водата, а ако
искате да се научите да решавате
задачи, решавайте ги“.
Всяка иновация и всеки подход са ценни и имат смисъл,
ако развиват компетентности и
водят до по-добри резултати на
учениците. Затова в училището
използват и ученически системи
като „Геогебра“ при изучаването
на математика, тъй като тя помага с 3D изображения по стереометрия и начини на решаване
на различни пространствени
задачи.
В момента в училището се разработва кандидатура за включването му в групата на иновативните.
От 2018 г. тук се работи по проект, финансиран от „Еразъм+“,
за преодоляване на различни
предразсъдъци, като външен
вид, пол, възраст, произход и
т.н. Гимназията е партньор по
него заедно с училища от Литва,
Турция, Гърция и Италия.
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Да трупаш стаж
в Апулия, Португалия
Възпитаници на Професионалната гимназията по
туризъм „Алеко Константинов“ в Поморие ще трупат
опит в хотел в португалския
град Апулия от 27 юни до 11
юли, казва за в. „Аз-буки“
директорът на гимназията Валентин Карталов.
20 ученици и двама техни
преподаватели ще усвояват
нови умения.
„Там учениците ще правят
това, което изучават в нашата гимназия. Ще работят на
рецепция, с резервационна
система, настаняване, организиране на събития. Сигурен съм, че опитът ще бъде
много полезен и за децата, и
за преподавателите.“
Обучението в Португалия
ще се реализира по спечелен
проект по програма „Еразъм+“. „Това е първият ни
проект, но сега спечелихме
още един. По него 10 ученици и един преподавател
ще ходят догодина в Италия – допълва с гордост
директорът. – Ние винаги
се отзоваваме, когато ни
поканят да участваме в състезанията за професионално
образование, защото така се
трупа международен опит.“
През декември ученици
от „Алеко Константинов“
са на посещение в турския
град Текирдак, където се
провежда третият традиционен фестивал на ароматите

„Балканите – география
на вкуса“. В предишното
издание освен домакините
има участници и от Гърция,
а сега – от Латвия, както
и ученици от Варна. Поморийските възпитаници
печелят третото място в
категория „Предястия“.
След практиката в Португалия учениците ще получат
сертификати, че са преминали обучение, допълва
Карталов. Преди да заминат, всички ще преминат
допълнително обучение по
английски език. В гимназията се преподават още руски
и немски език.
330 са учениците в ПГТ
„Алеко Константинов“ – 270
от тях се обучават в дневна
форма, а 60 са задочници. За
обучението им се грижат 22
педагогически специалисти,
от които осем са по професионална подготовка. През
тази учебна година са сформирани две паралелки в VIII
клас: професия „Готвач“
– специалност „Производство на кулинарни изделия и
напитки“, и професия „Ресторантьор“ – специалност
„Производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечения“.
Училището предлага на
своите ученици и безплатен
транспорт, което е сериозно
облекчение за техните семейства.

Групите
по интереси
привличат много
от учениците

Едно училище
с харизма
Да познаваш всичките си 170 ученици
по име

З

На ски в Троян
Жанина ИЛИЕВА

Снимка Олег Попов

100 деца от училища на
територията на община Троян имат възможност безплатно да се обучават в ски
алпийски дисциплини и ски
бягане, съобщава кметът
Донка Михайлова. За втора
поредна година Община
Троян се включва в инициативата на Министерството на
младежта и спорта и Министерството на образованието и
науката „Научи се да караш
ски“.
През 2019 г. Общината получи отличие от Българската
федерация по ски – специалната награда за приноса ѝ в
развитието на Проекта. Тогава Община Троян се включи
за първи път в „Научи се да
караш ски“, в който 50 деца

от 4 троянски училища взеха
участие, а занятията се проведоха на Беклемето.
През настоящата година
в Проекта ще се включат
100 деца от училища на територията на общината (СУ
„Васил Левски“ – Троян; СУ
„Св. Климент Охридски“;
НУ „Христо Ботев“; СУ
„Васил Левски“ – с. Черни
Осъм; ОУ „Васил Левски“
– с. Борима), а занятията ще
се проведат на три етапа. На
30 януари победителите в
дисциплините ще имат състезание, от което ще се определят четирима победители
(в двете дисциплини), които
ще участват във финалното
състезание в Банско. 50 от
децата ще се обучават в ски
алпийски дисциплини и 50 –
в ски бягане.

Ските са любимият зимен спорт не само за децата на Троян

Боян СТОЙЧЕВ

апознавам се с
Радостина Стефанова
по нестандартен път.
Търся директорката заради липсващото име
на десетокласник от
Славяново, отличен в Националния фотоконкурс на „Аз-буки“ –
„Моето училище е най-хубавото“,
провеждан под патронажа на министър Красимир Вълчев. Секунди
след въпроса получавам отговор
– Юксел Адрианов Черакчиев.
Заради изненадата ми директорката уточнява: „Не проверявам,
защото зная имената на всичките
170 ученици на СУ „Христо Ботев“. Изявяването на ученическите способности чрез формите
на изкуството придава добавена
стойност на образованието. Самото участие, като активност, също
се харесва на малките и големите
ученици. За децата е тръпка участието в конкурси, интересно им е,
по-различно е от познатия учебен
процес – оценява постижението
на Юксел директорката. – Чрез
подобни прояви се излиза извън
формата на часовете, които се
провеждат в един затворен кръг от
учене – четене – писане.“
Екипът на училището се старае
да развива многостранно своите
възпитаници, за да могат да са подготвени за бъдещото си реализиране на пазара на труда. СУ „Христо
Ботев“ предлага профилирано
и професионално обучение по
специалностите „Сътрудник към
малък и среден бизнес“, „Деловодител“, „Продавач-консултант“.
Учениците в гимназиален етап се
обучават в профил „Предприемачество и бизнес“. Осъществяват се
изнесени практики за X и XI клас
в търговски обекти, има и други
практически обучения. Учебните
практики са по договор за партньорство с организации и работодатели, които са от Славяново.
Във формираните специални
групи по интереси за извънкласни дейности също се извършват

Радостина Стефанова,
директор
практически процеси – например
изработване на костюми и на рекламни материали.
„Училището на центъра“, както още наричат в Славяново СУ
„Христо Ботев“, е създадено през
1912 г. Носител е на редица отличия, сред които са орден „Св. св.
Кирил и Методий“ – І степен, и
призът „Национален първенец по
опазване на околната среда“.
Както във всеки малък град, така
и в Славяново партньорството на
училището с местното читалище
е предопределено. СУ „Христо
Ботев“ и НЧ „Климент Браницки“ заедно подготвят местните
празненства, а някои от групите
по интереси към училището също
ползват базата и специалистите на
читалището.
„Като деца от един град, нормално е всички да се познават,
имат връзки помежду си, които
фамилиите са градили с години
– споделя Радостина Стефанова.
– Важно е да получат и обменят
помежду си знания, съобразени
с новите тенденции. В нашето
училище търсят иновативни подходи в обучението. За днешното
поколение сякаш не е достатъчно
интересното представяне на самия
учебен материал. Педагозите се
стремят да разчупят програмата.
Един такъв пример е Седмицата
на четенето през декември, когато
учениците от началния и прогимназиалния етап демонстрират един
на друг наученото. Така малките
деца показват на големите какво

са научили, а големите – какво да
си припомнят“.
И в Славяново подкрепата за
учителите е твърде значима. Особено когато се срещат трудности с
намирането на преподаватели по
някои от предметите. Повечето от
учителите идват от близкия Плевен. Имали учителка, която близо
година пътувала всеки ден повече
от 50 км, за да работи с децата в
Славяново.
„Важно е педагозите да бъдат
стимулирани, това се отразява и на
връзките в колектива. При добри
и качествени взаимоотношения
хората са нахъсани да покажат
умения, и съответно крайните
резултати са много по-добри“, допълва директорката. Атмосферата
на разбирателство в СУ „Христо
Ботев“ обяснява освен с призванието на учителската професия и
с харизмата на Славяново, който
не може да бъде лесно напуснат.
Дава пример със себе си – пристига „само за малко“, а вече десета година е тук. В школото има
преподаватели, на които, образно
казано, животът им е преминал в
малкия град – от дипломирането
до предстоящото пенсиониране.
Самото училище също има
притегателна сила, която задържа
учителите. Тази сила трудно може
да се определи или да се каже на
какво точно се дължи.
Родителите на много от учениците работят в чужбина. Това
налага с децата да се занимават
повече, в извънучебно време.
Общият стремеж е да се намалят
отсъствията. В училището ги
задържат с превантивни мерки, с
участие в занимателни дейности
по програмата „Подкрепа за успех“ и групите по интереси, които
са мотивиращи за децата.
Пример за възпитаването на
младите хора е благотворителният
концерт „Ние сме различни, ние
си приличаме“. Със спектакъла
се събрани средства за лечение на
тежкоболната майка на 3-годишно
дете. Почти няма ученик от „Христо Ботев“, който да не участвал.

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ
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Борислава
БОРИСОВА

Спортът е отлично средство срещу агресията и гнева, категорична е спортният
педагог Анка Флорова –
старши учител по „Физическо възпитание и спорт“ във
видинското средно училище „П. Р. Славейков“ . Тя е
сред номинираните учители
от област Видин, участващи
в обявения от Министерството на образованието и
науката Първи национален
конкурс за учители „Иноватори в образованието“.
Целта на Конкурса е хора
като нея, които са успели да
осъществят интересните
си идеи и са осмислили по
нетрадиционен начин времето на учениците, да могат
да популяризират опита си
сред всички български учители, споделя началникът
на РУО – Видин, Веселка
Асенова.
„Като спортен педагог,
съм убедена, че спортът
дава възможност на децата
да изпитат удоволствие от
движението, от съзтезанието, от подобряването на
личните качества“, разказва
Анка Флорова. Тя споделя,
че използва много заниманията по гимнастика, защото този спорт възпитава
красота и хармония. А там,
където има красота и хармония, няма гняв и агресия.
„Гимнастиката е универсално средство и затова тя
е включена в програмата
по физическо възпитание и
спорт – подчертава Флорова. – През всичките години,
в които преподавам, съм
играла с децата си гимнастика, за да ги накарам да се
почувстват горди, мотивирани, уважавани и обичани.
Виждам, че е трудно – салонът, където тренираме,
е малък. Но когато децата
имат желание, това ме задължава да измислям уреди
и упражнения с помпони,
воалчета, да ги уча на акробатични номера. Убедена
съм, че на децата трябва да
им бъде интересно, да ги
мотивирам и да ги накарам
да се чувстват щастливи,
докато спортуват.“
Анка Флорова разказва,
че в клуба участват деца
от различни училища във

Учители, родители и ученици се включват с доброволен труд
в подобряване на училищната инфраструктура
догодина за нея да бъдат
закупени и специални
модулни мебели, така
че децата да не седят
само на чинове, а да се
групират по интереси,
когато имат да правят
съвместни презентации.
В момента тя се използва
основно за

да се направи
„ремонт
на ремонта“
по отношение на топлоинсталацията.
„Фирмата се опита
да намали диаметъра на
тръбите – тоест парното
да върви по по-евтини
тръби, и така да снижи
цената на ремонта – разказва Калапиш. – Вероятно по този начин са
искали да спестят пари,
но в крайна сметка, тъй
като дават гаранция за
ремонта, им излезе поскъпо. Бяха подменени
цялата тръбна инсталация и радиаторите в
класните стаи“, допълва
той. В момента училището вече е отоплено.
Всъщност за довършване на ремонта преди
началото на учебната година помагат и учители, и
родители, и техните деца,
въпреки че пет дни преди
15 септември Районната
здравна инспекция не
дава разрешение за отварянето на сградата.
„Мобилизирахме всички родители да помогнат за почистването, и в
крайна сметка дори инспекторите от РЗИ не повярваха. Питаха ни: „Как
успяхте?“. В рамките на
тези дни работиха и колегите, и хигиенистите, и
нашият майстор. И дори
децата от прогимназията,
които сами почистиха чиновете и шкафчетата си.
Някои родители помагат

Данко Калапиш,
директор
на практика през цялата
година, когато трябва да
се пренасят по-обемисти
предмети“, обяснява директорът.
Първият ремонт в школото, когато той постъпва
през 2017 г., е свързан с
ремонта на физкултурния салон, който тогава
е неизползваем заради
подпочвени води. Само
за седмица е направена
изолация и децата отново
могат да тренират.
Освен него Калапиш
наследява от бившето
ръководство и още нещо
необичайно – фитнес
зала с размери около
100 квадр атни метра.
„В нея не тренираше
никой, затова решихме
да променим предназначението ѝ“, разказва
директорът. По-голямата
част от помещението
е превърнато в зала за
танци, която става и за
театрални представления, а също и за актова
зала. Другата част е мултифункционална, като
може да се използва и за
ИТ обучение. Очакват

компютърно
моделиране.
Направен е и основен
ремонт на кабинета по
физика, който се отличава с амфитеатралната
си форма. „Запазихме
формата, но обновихме
мебелите там“, обяснява
Калапиш. Обособен е и
специален кабинет за педагогическия съветник.
Едно от нещата, с които училището се гордее, е
новата домофонна уредба. „Ще бъде монтирана
в следващите няколко
месеца. Благодарение на
нея няма да е необходимо
родителят да влезе и да
се лута, за да търси класната стая на детето си.
Просто ще се обади отвън и ще разговаря с
класната ръководителка,
която ще разреши на
детето да излезе. Това
пести и от времето на
охраната, на която преди
това се налагаше да издирва учениците по стаите“, разказва Калапиш.
Училището се е отказало и от фирмите за
охрана. Вместо това кандидатства за лиценз за
охранителна фирма, за
да може да наема слу-

жители по своя преценка.
„Не ни харесваше да ни
изпращат охранители,
които не отговарят на
наши изисквания, затова
искахме да ги избираме
сами. Кандидатствахме
за лиценз пред Главна
дирекция „Национална
полиция“ и вече назначихме един охранител
и двама портиери. При
положение че преди това
заплащахме по 3000 лева
на фирма, за да ни осигурява хора, в момента разходът ни е много по-малък – обяснява Калапиш.
– И без това отговорността, ако в училището влезе
външно лице, е наша.
Имаме паник-бутони, с
които може да се действа“, допълва той.
Другите плюсове в
училището са кътовете,
където децата сядат на
„барбарони“ – удобни
меки кресла, и могат да
донесат книжки за четене, които да разменят
помежду си. Удоволствие
за малките е и „вкусната
градинка“ с билки и подправки, които хлапетата
отглеждат сами.
„Искаме да кандидатстваме и по програмата
на Министерството на
образованието и науката
„Иновации в действие“,
при нас математиката
се преподава на ниво“,
разказва Калапиш. Той
самият прави разработка
по предмета „Човек и
общество“, с която може
да се демонстрира нов
тип преподаване в училището.

Видин на възраст от първи
до осми клас. Спортният
клуб по художествена гимнастика „Вида – Видин“
е учреден през март 2019
г., а в края на месец май
същата година на Общо
събрание на Българската
федерация по художествена
гимнастика е официално
приет за член на Федерацията. Треньор на децата е
Анка Флорова. До момента
проявите, в които са участвали момичетата от Клуба,
са свързани с проекти на
Министерството на образованието и науката, като
„Твоят час“, „Клас“ и др.
Особено вълнуваща за децата е поканата от Нешка
Робева при гостуването ѝ
в края на миналата година
във Видин за участие като
част от благотворителния ѝ
спектакъл „Шоу без име“.
Анка Флорова допълва, че
в инициативата са участвали около двадесет деца от
Клуба и за тях това е било
изключително вдъхновяващо преживяване.
Днес предподавателката
е още по-щастлива и удов
летворена, защото нейният
труд с децата е забелязан и
е сред четиримата педагози,
номинирани от Видинска
област. Победителите в обявения от Министерството
на образованието и науката
конкурс за учители „Иноватори в образованието“ ще
станат известни в края на
този месец.
Обявените награди от
МОН са в три категории.
Първата е за учители и
учителски екипи, които са
вдъхновили за постижения учениците в учебната
работа чрез промяна на
училищната среда; втората
– 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 категория е за директори и управленски училищни екипи,
които чрез организацията в
училищата и управлението
са създали условия за промяна в училищния живот и
нагласите на учениците за
постижения.

Снимка Авторът

М

Снимка 107. ОУ „Хан Крум“

107. ОУ подготвя учениците за участия в
престижни състезания

ечт аното
училище
на десетки
родители в „Лозенец“
е 107. ОУ „Хан Крум“,
още повече че от години
си партнира с Националната природо-математическа гимназия „Акад.
Л ю б ом и р Ч а ка л о в “ .
И дава повече от задължителната подготовка
на децата – уроци по
състезателна математика,
възможности за участие
в олимпиади.
Въпреки това доскоро
училището е предимно
строителна площадка.
Директорът Данко Калапиш държи учебната
сграда да съответства
на нивото, на което се
провежда подготовката
в нея. За съжаление, има
и недобри примери. Найпресният е от зимната ваканция, когато се налага
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Снимка Личен архив

Жанина ИЛИЕВА

ладият
учител
В л а димир
Веселинов
в най-старото ловешко
училище СУ „Св. Климент Охридски“, известно
като Гимназията, успя да
привлече внимание още в
първата година на своето
учителстване. Негова е
идеята за кабинет по история, който не просто да
помага за изучаването ѝ, а
да потопи децата в магията
на миналото, да ги накара
да творят. Още в първия
учебен час обещава на
учениците, че не просто ще
учат история, а ще пътуват
с машина на времето.
„Учил съм в това училище и

винаги ми е
липсвало специално място
за любимия ми
предмет.
Имаме кабинети по
всички хуманитарни науки, но по история – не.
Когато започнах работа
като учител тази година,
си обещах, че е време и аз
да направя нещо за това
училище, което ми е дало
толкова много. Разговарях
с ръководството, приеха
идеята, дадоха ми поле
за изява и за две седмици
с помощта на ученици и
учители направихме кабинета“, разказва Владимир
Веселинов.
Идеята му хрумва, когато започва да прави тестове с децата и установява,
че трудно работят с линия
на времето. Затова всяка
стена на кабинета отгова* От лат. словото на учителя

Хоби на Владимир Веселинов е да колекционира униформи
ря на определен период
от българската история.
Има линия на времето
с българските владетели от Първото и Второто
българско царство. Една
от стените е посветена
на идеята за Българското
възраждане, а на друга –
отново в линия на времето

Валентин Узунов взема
проба от добре запазения
живописен портрет и определя, че е рисуван преди
80 – 100 години. Авторът
на картината е неизвестен.
Необичайно е присъствието в кабинета на униформи от четническото
движение и Априлско-
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то въстание, опълченска
униформа от времето на
Руско-турската война, униформи от Балканската и
Втората световна война.
„Занимавам се с историческа реконструкция.
Мечтата ми е повече млади
хора да бъдат съпричастни
към това да видят, че нашата история не е факти, дати
и години, а е една жива
магия, и да станат част
от нея. Затова извадих от
личната си колекция униформи. Те са подредени
по хронология на времето.
Позволявам на децата да
ги пипат, даже ги обличат,
разказвам им за тях. За
мен това е начинът да се
докоснат до историята“,
разказва младият учител.
Униформите са копия. „За
да се съхранят, оригиналните униформи трябва да
са защитени и да се пазят
при определени условия“,
обяснява Владимир. Той е
член на Национално дружество „Традиция“ от 2014
година. С униформите
се сдобива от аукциони,
случайни хора, а някои
са му наследство. Част от
колекцията съдържа копия,
но с оригинални детайли.
Кабинетът по история се
сдобива и с един оригинален шкаф от 1927 година.
Всъщност той винаги си
е бил в училището, но
стои в архива до момента,
в който младият учител
влиза и забелязва надписа
върху него – „Ученическо
историко-археологично
дружество, 1927“. Научава,
че е произведен в Ловеч
във фабрика „Орион“. Бързо успява да се разбере с
домакинката, намира и
старите ключове за него.
Превръща го в библиотека,
от която учениците могат
да вземат книги за вкъщи
или за групови четения
в час.
„Има достатъчно време
да се усвои материалът и
да се използват нетрадиционни начини за работа с
децата“, смята Владимир.
В часовете в V клас по
древна история заръчва
на учениците да донесат
глина. Правят глинени
плочки, а после, като използват египетските символи от учебника, всяко
дете си пише имената и
оставя свое послание към
бъдещите поколения.
Интересното е, че учениците остават и след
учебните часове. Няколко
момчета от V и VII клас
се запалват по идеята да
направят макет на възрожденска къща. Владимир
ги поощрява и им показва
техники за състаряване на
дървото, как да използват
глината и как от нещо,

което хората смятат за
отпадък, може да се направи макет. В юношеските
си години Владимир се
занимава с моделизъм и
опитът му идва на помощ
в работата с децата.
Алтернативните междучасия са предизвикателство за младия учител.
Когато предстои празник
или училищно събитие,
с група учители и с психолога на училището Ралица Маринова правят
алтернативно междучасие
– в рамките на 10 – 15
минути учениците разиг
рават сценка:коледуване,
клетвата на Левски, кратки
възстановки. За празника
на училището с деца от
VII и IX клас пресъздават
заседание на Ловешкия
градски общински съвет,
редовна сесия от 4 април
1889 година, когато с протокол № 11 е взето решение да се строи училищната сграда на Гимназията.
Владимир е

участвал
в най-големите
възстановки
на Регионалния клон „Васил Левски“ към Национално дружество „Традиция“ – освобождението
на Ловеч и залавянето на
Левски в Къкринското
ханче, както и в големи
национални възстановки.
Признава, че интересът
му към историята е от дете.
Помни още разказите на
своята баба за Ботев, за
Левски. По-късно в училище семейство историци от
Ловеч му дават енергия и
стимул да се занимава с история. Сега е благодарен,
че е учител точно в училището, в което някога е учил
и с което го свързват много
сантиментални спомени.
Тежи му, че за Гимназията
се знае малко, макар че
е най-голямото училище
през 30-те и 40-те години
на ХХ век. „Носила е името на Негово величество
цар Борис III, на Христо
Кърпачев, който е бил и голям поет, на свети Климент
Охридски – дал култура на
народа през Средновековието. Искам децата да знаят
това“, казва Владимир.
В момента е в III курс
„История“ във Великотърновския университет.
С любимото си занимание – да участва в исторически възстановки, е на
път да запали и учениците.
В навечерието на Деня
на народните будители
за открит урок по родолюбие в училището той
кани членове на дружество
„Традиция“.
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са представени личности и
събития от Руско-турската
война до демократичните
промени през 1989 година.
В центъра на кабинета е
портрет на Левски, който
Владимир открива случайно при почистване на един
от складовете на училището. Ловешкият художник
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В книжка 9/2019 г. четете:
Статията „Чувството за вателните и емоционалните
принадлежност към родината основи на нейното по-натакато аспект от национална- тъшно развитие. Направен е
та идентичност на ученици- опит да се проучи в съпостате от началното училище“ с вителен план чувството на
автори д-р Марияна Косева принадлежност към Родината
са представени резултати на деца от български и ромски
от осъществено качествено етнос в края на периода. Спеемпирично изследване. Към циално внимание е отделено и
темата за националната на самоопределението им към
идентичност се подхожда с националната група като осидеята, че в периода „средно нова за формиране на чувство
детство“ се поставят позна- за принадлежност.

Годишен абонамент 87 лв.

брой 4, 23 – 29. I. 2020 г.
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Доц. д-р Ивайло
СТАРИБРАТОВ*

влизането на
България в Европейския съюз
се появи стремеж
и желание да се
п р и бл и ж и м д о
структурата на образованието
в другите европейски страни.
Това наложи да се търсят съвременни реформи както в начина
на финансиране, така и в структурата на образованието. Започна да се акцентира на по-добро
професионално образование, но
с национален привкус. Излезе на
преден план и неадекватнoстта
на учебните планове и учебното
съдържание по професионална
подготовка. През 2010 г. Министерството на образованието и
науката съвместно с Министерството на икономиката на Германия и институции от Румъния и
Италия започна разработването
на нови учебни програми по
избрани професии: „Системен
програмист“, „Готварство“,
„Газова техника“. След година
работа не се достигна до сближаване на позициите и единност
в системите, а имаше и липса
на достатъчен капацитет на
екипите.
През 2013 г. се даде рестарт
на дейността по „Разработване
и привеждане в съответствие
на българските стандарти за
квалификация за секторите туризъм и ИКТ“ (Development and
Alignment of Bulgarian Standards
of Qualification for the Sectors
Tourism and ICT), като целта бе
да се създаде модел за целия
Европейски съюз за създаването
на компетентностна матрица за
професионално образование.
Под вещото ръководство на Уве
Грубер и методическата подкрепа на експерти от дирекция
„Професионално образование“
към МОН и от Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО) специалисти от ИКТ
клъстер – Пловдив, Българската
асоциация по информационни
технологии (БАИТ) и Българската асоциация на софтуерните
компании (БАСКОМ) и водещи
преподаватели се създаде структурна рамка. Тя е представена в
Дъблин през 2015 г. на Сесията
на Комисията по образование
към ЕС и е приета като единен модел за квалификационна
рамка. Успоредно с работата
по основната рамка се разработиха и учебните планове по
професиите: „Системен програмист“, „Готварство“ и „Газова
техника“. След година те бяха
утвърдени и влязоха в сила
както в България, така и в други
държави от ЕС. Именно по това
време, през 2016 г., отрасловите
организации БАСКОМ и БАИТ
инициираха и започнаха работа
по програма за нова професия – „Приложен програмист“
в направление „Компютърни
науки“. След година работа
екипът бе готов с учебен план
и съдържание по новата професия. С активно застъпничество
пред президента на Република
България се организира среща
с професионалните организации БАСКОМ и БАИТ и МОН
пое ангажимент да подкрепи
извънучилищна форма на професионално образование с нова
програма. От 2017 г. започна
и прием по новата професия в

*Авторът е координатор
на Националната програма
„Обучение за ИТ кариера“,
ПУ „Паисий Хилендарски“

Програмирането е една от най-търсените и модерни професии днес

Алтернативното
професионално образование
Национална програма „Обучение за IT кариера“
привлича и експертизата на бизнеса
19 паралелки в страната, като е
утвърдена Национална програма
„Обучение за ИТ кариера“ със
скромен бюджет.
Обучението, което започна на
1 ноември 2017 г., се извършва в
професионални гимназии и училища, в които е налице необходимата материално-техническа
база в съответствие с държавния
образователен стандарт за придобиване на квалификация по
професията „Приложен програмист“. То се подпомага от

5 основни центъра,
обособени
към съответните
училища:
– Професионалната гимназия
по компютърни технологии и
системи – Правец, и Техническия университет – София;
Професионалната гимназия по
електротехника и електроника
„Апостол Арнаудов“ – Русе, и
Русенския университет „Ангел
Кънчев“; МГ „Акад. Кирил
Попов“ – Пловдив, и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Професионалната
гимназия по електротехника и
електроника „К. Фотинов“ и
Университета „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас; Технологичното училище „Електронни
системи“ и Техническия университет – София.
Засилен интерес имаше от
ученици от математическите и
езиковите гимназии. Регистрираха се над 1000 гимназисти
и след провеждане на тест за
мотивацията им да се занимават
професионално с програмиране,
започна обучение на 935 десетокласници.
През първата година – учебна-

та 2017/2018-а, освен в тези пет
центъра се правеха обучения и
в още 21 населени места: Пазарджик, Велинград, Кърджали, Разград, Хасково, Варна,
Сливен, Смолян, Панагюрище,
Дупница, Монтана, Враца, Плевен и др. Това показва големия
интерес и обхват на Програмата.
Всички са разпределени в 33
групи, като в някои от тях имаше
по 6 души, а в някои от софийските имаше по 50 ученици.
Тъй като Програмата покрива
разходите за пътни и настаняване, се търсеше максимална
оптимизация на разходите.
След първите модули започнаха да отпадат значителна част от
обучаемите. Това наложи след
приключване на 4-тия модул да
се осъществи обратна връзка
както с тези, които остават да се
обучават, така и с отпадналите.
Профилът на продължаващите
своето обучение е на силно
мотивирани ученици с висока
обща култура, както и с високо
ниво на математическа компетентност. Това са ученици от
математически гимназии или с
математически профил. Основни причини за отпадането от
Националната програма са: слаби резултати – 54%, нередовно
посещаване на занятията – 8%,
и неявяване на първи модул –
25%, предварителна неяснота за
естеството на Програмата – 4%,
трудно съвместяване на ангажименти – 5%, и транспортни
причини – 2%. Подобно изследване ще бъде проведено и след
приключване на втория випуск.
Друго сериозно предизвикателство е и кадровото осигуряване – сключени са договори с
36 учители, които са преминали
обучение и са с регистрация в
електронната платформа на На-

ционалната програма. Сключени
са договори и с 8 координатори и
5 технически лица за методическо и техническо осигуряване на
дейностите. Очертаха се следните проблеми: ниската подготовка
на преподавателите и липсата
на реална представа у тях за
пазара на труда и дейностите в
ИТ фирмите, които се развиват
много динамично. Това наложи
и наемане на специалисти от ИТ
бранша, където беше възможно.

Възможността
като преподаватели да влязат и хора
от бизнеса, е и едно
от предимствата
на Програмата.
За допълнителна подготовка
през първата година се осъществиха за сметка на Програмата 3 обучения, които вдигнаха
нивото на преподавателите.
Учителите, които преминаха
обучението, предложиха да има
нова програма за преминаване
на обучение в конкретни фирми,
и това бе осъществено.
Третото предизвикателство е
подготовката на материалите за
обучението.
За първите два модула се възползвахме от апробирани и разработени материали на един от
членовете на БАСКОМ, който
ги преработи за нуждите на Програмата. Впоследствие се формираха екипи от хора от бизнеса и
преподаватели и се разработиха
учебни материали, много близки
до практиката. Поради това, че
се реализират за първи път и
като начин на разработка, и като
методическа последователност,
се остави време да се получи
обратна връзка от преподаващи-

те. След това материалите бяха
коригирани. В много от задачите
за самостоятелна работа, която
заема 50% от подготовката, се
направиха многостепенни методически указания. Имаше смяна
на последователността на някои
теми с цел по-доброто им възприемане. Всички материали са
на разположение на учителите и
учениците в онлайн платформата. След приключване на пълния
курс тя ще е достъпна и за всички
обучаващи се в направление
„Компютърни науки“, а защо
не и за всеки, който иска да се
самообучава и повишава квалификацията си непрекъснато.
Така разработеното учебно съдържание е лесно за коригиране
и допълване.
Особеността при подготовката
на материалите и при управлението на Националната програма
е, че за първи път се работи в
споделени среди и с виртуални
екипи. Това е

абсолютно
новаторски подход
в образованието,
а може би и в доста други сфери.
Стиковането на екипите не е
лесна задача и затова трябва да
изкажем благодарност на всички
участници в Програмата, които
са над сто души.
Осъществяването на самото
обучение става в извънучебно
време – съботно-неделно и по
време на ваканциите. Това натоварва учениците, но за силно
мотивираните се оказва, че този
проблем не е съществен. В динамичния начин на живот съчетаването на учене и работа е една
от характеристиките, които ИТ
фирмите ценят високо.
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ървата международна олимпиада
на доц. Албена
Йорданова е през
2010 г. в Южна
Корея, където
отборът печели два бронзови
медала. На следващата година, в Тайван, равносметката е
1 сребърно и 2 бронзови отличия.
После няколко години поред
ежегодно се печелят по 1 – 2
бронзови медала, до повратната 2016 г., когато учениците се
представят блестящо и завоюват
1 сребърен и 2 бронзови медала
в далечен Виетнам. През 2017 г.
във Великобритания участниците се представят изключително
добре и си тръгват с 1 златен,
1 сребърен и 1 бронзов медал.
През 2019 г., на 30-ата Международна олимпиада по биология в
гр. Сегед, Унгария, и четиримата
ни участници печелят – 2 сребърни и 2 бронзови медала!
„Мога да изтъкна няколко положителни момента в работата
с олимпийския отбор – казва
доц. Албена Йорданова. – Единият е, че в последните години
започнахме да издаваме книжки
с тестовете и практическите задачи от областни и национални
кръгове на проведени олимпиади. По този начин новите
участници имат възможност да
се запознаят с форма́та и да
се подготвят по-добре. Имаме
страница във „Фейсбук“, където
се отразяват всички планирани
и вече протекли събития и лесно
се осъществява контакт между
биолозите олимпийци. Но найважният момент, който отчитам
като изключително ползотворен,
е, че от 2014 г. в лабораториите
на Биологическия факултет организираме

летни и зимни школи
по биология.
На тези школи, които са два пъти
годишно по пет дни, идват по около 50 ученици от по-горните класове от цяла България, които са
участвали на предишната национална олимпиада по биология. В
лабораторията на Биологическия
факултет те овладяват основно
важни практически умения, усвояват различни лабораторни техники за изолиране и пречистване на
различни вещества, определяне
на неизвестни концентрации,
дисектират животни, работят
с определители в катедрите по
ботаника и по зоология, решават
генетични задачи и др. Повечето
от участниците в школите след
завършването си се насочват към
професионална кариера главно
в областта на медицината и биологията.
Това им дава реални практически знания и умения, както и
много голям шанс да заемат призови места на международните
олимпиади. Недобрата новина е,
че тези школи изискват сериозно
финансиране, тъй като уникалните апарати, реактивите и химикалите, с които се провеждат
експериментите, са скъпи. Едно
училище не може да си позволи
апаратурата, с която разполагаме
в Университета, и затова е важно
жадните за знания младежи да
се докоснат до магията на науката, което се осъществява в
школите.“
Без тези допълнителни занимания учениците ни практически
няма как да се подготвят на ниво
за едно международно състезание, категорична е доц. Йорда-
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Отборът ни по биология всяка година печели медали на Международната олимпиада

Само учителят може да
„зарази“ учениците с наука
Доц. Албена Йорданова – от олимпийските медали
до методите за диагностика на заболявания
Доц. Албена Йорданова е преподавател по биохимия
в катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“. Завършила е Софийския университет. Има
над 80 публикации в научни издания, от които 32 са в
списания с импакт-фактор.
От 2011 г. е председател на Националната комисия
за организиране и провеждане на Националната олимпиада по „Биология и здравно образование“ и ръководител на националния отбор на България за участие в
международни олимпиади по биология за средношколци.
нова. Когато един ученик ходи
на такава школа от IX клас, за няколко години натрупва минимума
от умения. Всъщност основният
проблем е, че от години съществуващите някога в училищата
лаборатории са занемарени напълно и едва сега започват да се
възстановяват, но само в няколко
училища. А лабораторната работа, усвояването на практически
методи, техники, работата с апаратура са много важни. По време
на международните олимпиади
50% от задачите са теоретични,
останалите са практически,
като се набляга на дисекции на
животински организми, определяне на филогенетични връзки,
ензимна кинетика, изолиране и
пречистване на биомолекули,
микроскопски техники и др.
А кое е решаващо за мотивиране на учениците да се занимават
с биология – учителят или една
добре оборудвана лаборатория.
„Комбинацията от двете би
била идеалният вариант – подчертава доц. Йорданова. – Но
на този етап водещата причина
е вдъхновяващият учител. Имаме такива в София, Силистра,
Казанлък, Плевен, Бургас, Враца, Благоевград, които работят
много добре с учениците. И
благодарение на тях успяваме да
съхраним традициите си – България участва на тези олимпиади от
самото начало и е сред учредите-

лите на олимпиадата по биология
през далечната 1989 г.“
На предстояща конференция
с учители и ученици, посветена
на образованието по природни
науки, доц. Йорданова ще изнесе
лекция за

бързи методи
за ранна диагностика
на белодробна
зрялост
при новородени деца.
С нея ще покаже на подрастващите какви конкретни приложения може да имат научните
знания.
„От дълги години нашият
колектив под ръководството на
проф. Здравко Лалчев и проф.
Емилия Христова – първия неонатолог у нас, въвел екзогенната
сърфактант-терапия, изследва
белодробна зрялост при различни пациенти, както преждевременно новородени, така и хора
с различни белодробни патологии. При тях можем да оценим
доколко е увреден белият дроб
в резултат на механична травма,
излив на стомашни сокове, ракови заболявания или наличие
на алвеоларна протеиноза – как
тези състояния увреждат състава
и структурата на белия дроб.“
Темата вълнува доц. Йорданова от студентските ѝ години

– нейната дипломна работа е
посветена на оценка на състава
на алвеоларния сърфактант. Дългогодишните ѝ проучвания водят
до там, че чрез тестване на клинични проби от новородени деца
или техните майки може да се
определя белодробната зрялост
при недоносените новородени.
При преждевременно раждане
има много голям риск бебето да
развие неонатален респираторен
дистрес синдром – заболяване,
което се характеризира с липса
или недостатъчност на специфичен за белия дроб липопротеинен
комплекс, водещо и до висока
смъртност. За нормалното постнатално развитие на недоносеното дете е важно да му се направи
бърза и адекватна биохимична и
биофизична оценка за състоянието на белия дроб на базата на
клинични изследвания.
Преди три години екипът на
доц. Йорданова печели проект,
финансиран от Фонд „Научни
изследвания“, на тема „Разработване на съвременни методи за
ранна и бърза диагностика на
неонатален респираторен дистрес
синдром при рискови новородени
деца“. Известно е, че относителният дял на рисковите новородени деца в България прогресивно
нараства. При тези деца рискът
от смъртност е многократно повисок поради възникване на респираторни нарушения, като в резултат на развитие на неонатален
респираторен дистрес синдром се
регистрира до 50% смъртност при
преждевременно родените деца у
нас. Затова и учените се надяват
резултатите от проекта да променят тази негативна статистика и
да бъдат от полза за подобряване
на качеството на живот на недоносените деца, както и на техните
родители, което е безценно.
„В лабораторни условия чрез
подходящи биохимични и биофизични методи тествахме кли-

нични проби трахеални аспирати,
околоплодни води, назо-гастрални аспирати и др., които
от дълго време се получават по
инвазивен и доста болезнен начин
– подчертава доц. Йорданова. – В
последните години се оказа, че
може да изследваме със същия
успех стомашното съдържимо на
новороденото – т.нар. гастрален
аспират, който се взима веднага
след раждането с неинвазивна и
лесна процедура. Установихме, че
след анализ на пробите специфични повърхностни характеристики,
както и специфични маркерни
протеини дават информация за
белодробната зрялост на детето.
Приносът на нашия колектив е,
че гастралните аспирати могат
да се използват като подходяща клинична проба за анализ и
оценка на белодробната зрялост
на новородените деца. Резултатите от изследванията показват
дали е необходимо на бебето
да се приложи т.нар. екзогенна
сърфактант-терапия , която е
животоспасяваща при преждевременно родените деца. При тази
терапия в белия дроб на новороденото се вливат синтетични или естествени (изолирани от различни
животни – крави, телета, прасета)
сърфактантни препарати, които са
изключително скъпи.

Цената
на единичната доза
е над 1000 лв.,
а за едно дете са необходими три
дози. В България има практика
на всяко недоносено дете превантивно да се вливат екзогенни
сърфактанти, което е голямо
разхищение на средства. Прилагането на нашите лабораторни
анализи в клиничната практика
би довело до по-точна преценка
за необходимостта от сърфактанттерапия и би спестило средства за
закупуване на препаратите.“
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Промени, но не революционни,
а еволюционни
В работен порядък продължава обсъждането на текстовете от проекта
за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Снимка СА – Свищов

С

Татяна ДИКОВА

предложените в
настоящия законопроект изменения
и допълнения на
Закона за висшето образование се
отговаря на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и се осигурява
съответствие със заложените в
Стратегията за развитие на вис
шето образование в България за
периода 2014 – 2020 г. цели и
мерки. Стратегията предвижда
оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование
и усъвършенстване на системата за управление на висшите
училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на
прозрачност, отчетност и ясни
отговорности.“ Това каза министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев на заседанието,
на което продължи обсъждането
на промените в Закона за висшето
образование в Парламентарната
комисия по образованието и
науката. Освен членовете на Комисията участие в заседанието
взеха екип на министър Вълчев,
ректори и представители на синдикат „Висше образование и
наука“. Заместник-министърът
на образованието и науката Петър
Николов е категоричен – висшите училища са в състояние на
свободно падане с ускорение.
Затова са необходими срочни
мерки. И още – автономията не
подтикна висшите училища към
завишаване на критериите и качеството, а напротив. И все пак
„ние не предлагаме революция, а
еволюция. Да, това не е достатъчно, но е сериозна крачка напред“,
коментира Петър Николов.
Национална карта, приета от
МС, ще определя профилната
и териториалната структура
на висшето образование у нас
по професионални направления
и специалности от регулираните
професии. В едногодишен срок от
влизане в сила на Закона министърът на образованието и науката
разработва и внася за одобрение в
МС Националната карта.
Отпадат таксите за издаване
на редица документи от висшите
училища – диплома за завършена

В някои професионални направления студентите ще плащат
по-ниски такси или ще бъдат освободени от такива
степен на висше образование, европейското дипломно приложение,
свидетелство за професионална
квалификация и документ, удостоверяващ положението на студента
или докторанта с цел продължаване на обучението в друго висше
училище.
Общият брой на приеманите за
обучение студенти и докторанти се
определя по държавни висши училища, по професионални направления и по специалности от регулираните професии и по форми на
обучение в зависимост от оценката
на учебната и научната дейност
на висшето училище, данните за
реализацията на завършилите студенти и докторанти, приоритетите
за обществено-икономическото
развитие на страната и съответните региони, както и от заявената
готовност от държавните висши
училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в
съответствие с капацитета на ВУ,
на професионалните направления и
на специалностите от регулираните
професии в него.
Акт на партньорство нарече
Красимир Вълчев записа в проектозакона министърът на обра-

зованието и науката да сключва
договор за управление с ректора
на съответното ДВУ за срока на
неговия мандат. Министърът е натоварен да осъществява контрол по
договора и всяка година да приема
отчет за изпълнението му. Освен
това ще утвърждава политиките за
развитието на всяко ДВУ в тримесечен срок от влизането в сила на
Закона. Ще сключва договори за
управление с ректорите на ДВУ, за
които след влизане в сила на Закона
остават повече от две години до
приключване на мандата им.
С новия закон се разширява и
периметърът на партньорството
между висши и средни училища.
Добрият опит на Техническия
университет в столицата и двете
училища към него показва, че
подобна симбиоза води до повишаване на качеството на средното
образование. „Пътят към споразумение за партньорство е отворен
чрез Закона за предучилищното и
училищното образование с т.нар.
иновативни училища“, припомня
председателят на Парламентарната комисия Милена Дамянова.
Висшите училища с до 5000
студенти ще могат да сключват

Доц. Д-р Лиляна Вълчева, председател
на синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ:
Това е най-дълго обсъжданият и
добре подготвен проект в работна
група за историята на прехода. Министерството на образованието и
науката, както и Комисията по образованието и науката проведоха истински диалог с всички страни, проявиха толерантност и се вслушаха в
дадените становища. Проблемите са
ясни. Търсят се и най-безболезнените
решения. Предложените мерки ще
доведат до подобряване на работата при удовлетвореност на всички
страни. Това ще повиши авторитета
на ВУ, ще привлече повече млади хора,

ще има повече доверие от страна на
бизнеса и по-ясно изразена отговорност пред обществото.
Считам, че има още какво да се направи, като например за принципите
на автономия и за изборния процес във
ВУ, за свободата да направиш информиран избор по платформа, а не по влияние или натиск, за да направиш найдобрия ректор истински управляващ
ВУ, а преподавателите и обучаващите се без страх да изразяват мнения,
да правят предложения, да обсъждат
свободно проблемите и промените в
истинска академична среда.

споразумение с едно училище,
при над 5000 студенти – с две, а
изследователските университети
– с четири. Лица, заемащи академична длъжност във висшето
училище, могат да изпълняват до
30% от норматива си за учебна
заетост и в гимназията, в средното
или в специализираното училище.
Факултетът е основно звено на
ВУ, което обединява не по-малко
от три катедри за осигуряване на
обучението. Хабилитираните лица
на основен трудов договор във
факултета четат не по-малко от 70
на сто от лекционните часове от съответното професионално направление. Академичният състав е не
по-малко от 75 и не повече от 84 на
сто от Академичния съвет, от които
една четвърт са нехабилитирани
преподаватели, представителите
на студентите и докторантите са
най-малко 15%, а на администрацията – до 5%, като има поне един
представител.
В Академичния съвет на ДВУ
с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.
Петима членове на Съвета на
настоятелите се избират от Академичния съвет по предложение

Проф. Иван Кралов,
ректор на Техническия
университет – София:
Оценявам като положително желанието
да се внесат подобрения в Закона за висше
образование, които да дадат възможност
системата да действа ефективно.
Необходими са още промени, чието място обаче е не само в ЗВО. Свързани са с
други нормативни документи – промяна и
актуализация на класификатора на научните направления и специалности, нормативната рамка, която определя защитените
специалности, и още други. Надявам се в
близко време целият пакет от нормативни
документи да бъде осъвременен и синхронизиран.

Законопроектът обхваща системата на висшето образование, състояща
се от 33 държавни висши
училища, 14 частни висши
училища, 3 държавни висши
военни училища към Министерството на отбраната,
Академията на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и научните
организации, в които се
обучават общо 203 602 студенти и 5928 докторанти
в редовна и задочна форма
на обучение: в държавните
висши училища съответно
171 420 студенти и 5090
докторанти, в частните
висши училища – 25 504 студенти и 217 докторанти, в
държавните висши военни
училища – 5254 студенти,
в Академията на МВР – 1424
студенти. В научните организации се обучават 621
докторанти в редовна и задочна форма на обучение.
на ректора. Останалите трима се
определят съответно от министъра на образованието и науката,
от кмета на общината, в която е
седалището на висшето училище,
и от Студентския съвет.
На ръководна длъжност не
могат да бъдат избирани лица,
които към датата на избора са
навършили 65-годишна възраст
или възрастта им към датата на
избор не позволява да изпълнят
поне половината от законоустановения мандат до навършване
на тази възраст. В началото на
мандата си ректорът представя
мандатна програма, включваща и
система от мерки за изпълнение на
политиката за развитие на висшето
училище. Тя се приема от АС, а
се отчита в края на мандата пред
общото събрание.
За срока на съществуването си
частните висши училища трябва да
разполагат с право на собственост
или с учредено право на ползване
върху недвижимите имоти, които
служат за обучението, гласи нов
запис в проектозакона. Ако настъпят промени, висшето училище
писмено уведомява в двумесечен
срок от настъпване на промяната
Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя оценява и
проектите, с които частните висши
училища искат да разкрият териториално изнесени звена.
Дейностите на НАОА имат за
цел да стимулират и контролират
ВУ, да осигуряват и повишават
качеството на предлаганото от тях
образование. Агенцията е орган
към Министерския съвет. Сред
задачите ѝ са да оценява проекти
за откриване и преобразуване на
висши училища, основни звена,
филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, да извършва
институционална и програмна
акредитация, да извършва след
акредитационно наблюдение и
контрол.
На стр. 20
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Студенти с идеи
за социален дом
Два студентски екипа на
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“
се регистрираха за участие в
Международния архитектурен конкурс за идеен проект
на новата сграда на Карин
дом. Студентите са от специалност „Архитектура“ –
IV курс, от магистърската програма „Опазване на културното
наследство“ и дипломанти.
Екипите посетиха Карин дом
и се запознаха с експертите,
които работят там. Проведе
се дискусия за нуждите на
децата, предлаганите дейности
и функционирането на специализираните кабинети.
Двете групи се ръководят от
д-р арх. Жечка Илиева – декан
на Архитектурния факултет, и
арх. Боряна Ножарова – преподавател в направление „Об-

ществени сгради“. В групите са
и арх. Теодора Карагьозова, арх.
Олга Голант, арх. Росен Каменов, арх. Анна Димитрова, арх.
Мартин Димитров, Александър
Чатов, Богдан Нешев.
„Участието на студентите
в Международния конкурс е
възможност да демонстрираме уменията на нашите
възпитаници да предложат
хармонични обемни решения
за територията и овладяване
на специфичната функция на
сградата“, смята арх. Жечка
Илиева. Студентите са насочили решенията си към
съобразяване с теренните дадености, постигане на ясни
функционални връзки и балансирани обеми. Проектните си
предложения за конкурса те ще
предадат в края на февруари
тази година.

Бойното знаме
на ВВВУ „Георги
Бенковски“ отново
се вее

Възраждане на
българската авиация

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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Президентът Румен Радев откри новото
военновъздушно училище в Долна Митрополия

нешното събитие е морален акт на
възстановяване на гордия
български авиационен дух и достойнство. То е действие, което
дължахме на вековната ни
авиация, на поколенията
преподаватели, летци и
авиационни специалисти, на нашите учители
с побелели коси, които
отдадоха младостта и
силите си на българската авиация.“ Това заяви
президентът и върховен
главнокомандващ на Въоръжените сили Румен
Радев на тържественото
откриване на Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в
Долна Митрополия.
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ се открива с
решение на Народното съ-

брание през април 2019 г.
Така след 18 години стана
факт най-новото висше
военно учебно заведение
в България благодарение
на усилията на ръководството на Министерството
на отбраната, постигнатия
широк политически консенсус и подкрепа от ръководството на ВВС и авиационната общественост.
Към момента в училището
се подготвят близо 160
курсанти, а през есента ще
стартира и нова програма
за обучение с граждански
специалности.
По думите на държавния глава този ден
е посветен на бъдещето
на българската авиация
и нация, защото слага
край на огромна несправедливост – закриването
преди 18 години на Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“ и свеждането му до

Факултет „Авиационен“
към Националния военен
университет.
Началникът на училището бригаден ген. Юлиян Радойски встъпи в
длъжност на 2 януари т.г.,
когато беше представен
пред преподавателския
и курсантския състав на
ВВВУ от зам.-министъра на отбраната Атанас
Запрянов. „Основната
ни цел е да превърнем
Висшето военновъздушно училище в утвърден
национален лидер в авиационното образование и
разгръщането му в конкурентен европейски център
за обучение на пилоти и
техници за нуждите на
авиацията“, каза тогава началникът на ВВВУ
бр. ген. Юлиян Радойски.
Той подчерта, че ВВВУ ще
обучава високоподготвени
авиационни специалисти
както за бойната, така и

за гражданската авиация.
В словото си президентът
Радев подчерта, че училището трябва да разгърне
нова по дух и съдържание
дейност, адекватна на предизвикателствата на бъдещето. Затова е необходимо
ръководството на висшето
училище да разполага
с достатъчна самостоятелност и гъвкавост да
реагира на динамичните
процеси с иновативни
форми и методи на обучение.
„Очаквам от ръководството да възстанови
традициите на Военновъздушното училище. Да
го превърне в атрактивен
образователен и научен
център, притегателен за
младите и целеустремени българи с качеството
на авиационното образование и авиационната
наука“, завърши Радев.

Промени, но не революционни, а еволюционни
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Акредитацията ще се осъществява и чрез електронни средства посредством разработена от
НАОА електронна платформа.
Институцоналната акредитация е
първоначална и последваща. Срокът
е 6-годишен, а оценките са от 0 до 10.
При оценка под 4 се прави отказ за
институционална акредитация. В
срок до 18 месеца от поставения
отказ ВУ може да поиска нова процедура. При два последователни отказа
висшето училище се закрива.
Член на академичния състав
може да участва в акредитацията на не повече от едно висше
училище.
Програмната акредитация е също
с оценки от 0 до 10. Тя е за период от
4 години. При оценка под 4 се прави
отказ от програмна акредитация.
Може да се поиска нова до 12 месеца
от отказа. ВУ с оценка от програм-

ната акредитация от 4 до 5.99 могат
да обучават само в ОКС „Бакалавър“
по съответното професионално
направление или специалност от
регулираните професии. При оценка от 6 до 7.99 могат да обучават и
бакалаври, и магистри. Докторски
програми могат да предлагат ВУ с
оценки в съответните професионални направления от 8.00 до 10.00.
Такава трябва да бъде и оценката на
съответната докторска програма.
Оценяването на едно и също
професионално направление
се извършва едновременно за
всички висши училища на всеки
4 години.
Това позволява да се постигне
диференциация на качеството в съответното направление в различните
висши училища.
Процедурата за оценяване на
проект не може да бъде открита, докато не е приключила друга текуща

процедура за институционална акредитация на същото ВУ или за оценяване на друг проект на същото ВУ.
Срокът за предприемане на мерки за
изпълнение на препоръките не може
да бъде по-дълъг от 18 месеца при
институционалната акредитация и
12 месеца при програмната. Предвидени са и санкции при неизпълнение
на препоръките, а крайната мярка е
отнемане на акредитация на ВУ или
на професионалното направление.
Парите от държавния бюджет
могат да се използват от ВУ за
издръжка на обучението, научна и
художествено-творческа дейност,
издаване на учебници и научни
трудове, социално-битови разходи,
капитални вложения. Трансферите
от държавния бюджет включват и
допълнително финансиране, определено от МС, за обучение по приоритетни професионални направления
и защитени специалности, както

и за компенсиране на разходите за
освобождаване от такси.
Субсидията подлежи на редукция, когато има неизпълнение
на договора, който просветният
министър сключва с ректора.
Таксите за обучение се определят
от МС, като с решение Академичният съвет може да ги намали.
Размерът на таксите не може да
бъде по-висок от 2/3 от средствата
за издръжка на обучението (това
не важи за академиите и висшите
училища от системата на Министерството на отбраната). За обучението
по приоритетни професионални
направления и защитени специалности в отделни ВУ МС може да
определи по-ниски такси. Определени са и случаите, в които студентите се освобождават от заплащане
на такси, включително, когато се
обучават по професии с най-висок
очакван недостиг на пазара на труда.

(Към момента защитените специалности в Република България,
определени с Постановление №
64 на Министерския съвет от 2016
г., са 13 и в тях се обучават средно
1000 студенти на година при средна
годишна такса за обучение 600 лв.)
Със законопроекта се дава възможност работодатели да сключват
договор със студенти за осигуряване
на стаж по време на обучението и на
работно място след успешното му
завършване. С договора се определят формите, мястото и времетраенето на стажа, възнаграждението и
начинът за определянето му, както
и минималният срок, през който
завършилият следва да работи при
работодателя. Разходите за подготовката на тези студенти ще се
осигуряват напълно или частично
от държавния бюджет, като е предвидено и възстановяването им при
неизпълнение на договора.
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Министерството на образованието и науката за първи път
организира провеждането на
информационна кампания за
популяризиране на българското
висше образование в Испания.
На 25 януари 2020 г. от 10.00
до 16.00 часа в посолството ни
в Мадрид се организира събитие под надслов „Българското
висше образование – достъпно,
конкурентно и перспективно.
Изберете да учите в България“.
Кампанията е във връзка с приемането на студенти, докторанти и специализанти през учебната 2020/2021 г. по Постановление на Министерския съвет
№ 103/1993 г. за осъществяване
на образователна дейност сред
българите в чужбина. То дава
възможност за кандидатстване
на всички лица от българска
народност, живеещи извън
България. Студентите, приети
по ПМС 103/1993 г., могат да
ползват правата на българските

Най-вълнуващата
част е процесът на
създаването
на творбите.
В работата са въвлечени художници и консултанти, а децата
имат възможност да развихрят
въображението си. Раждат се
наистина интересни решения,
пълни с фантазия и любов към
нашата азбука. Подредени в
изложба, те са представени
най-напред през юли 2019 г.
в Балабановата къща в Пловдив – Европейската столица
на културата. През септември
изложбата поема по пътя на
Кирил и Методий.
Той започва в родното място
на двамата братя – Солун, където изложбата е представена
в Генералното ни консулство.
Оттам тя отива в Александруполис, където е представен и
албум с прекрасната азбучна
колекция.
Вълнуващото ѝ пътуване
продължава в Истанбул. Константинопол е градът, където Кирил посещава висшата
Магнаурска школа и получава
най-доброто за времето си
образование. Там той се сближава с византийския патриарх
Фотий, който му поставя важни
и отговорни мисии, включително и създаването на азбука за
славянския език. Изложбата е
подредена в сградата на Българската екзархия, където се
помещава и нашето неделно
училище „Св. св. Кирил и
Методий“.
Когато двамата братя поемат
към Моравската си мисия,
отсядат за известно време при
славянския княз Коцел. По-

студенти и да участват в програмата „Еразъм+“, по която
да се проведе повече от една
мобилност. Общата продължителност за всеки цикъл на
обучение (бакалавър, магистър,
доктор) е максимум 12 месеца
в университет в държава от
Европейския съюз. Освен това
през първата година от следването си всички студенти получават стипендия по 240 лв. на
месец, както и възможност да
ползват студентско общежитие.
За участие в информационното събитие на 25 януари в
Мадрид са поканени учители,
ученици и родители от българските неделни училища, както
и всички лица от българска
народност, които живеят извън
пределите на България. Поканени са и испански младежи,
които проявяват интерес за
обучение в български висши
училища.

Талантливите
българчета в Париж
С награди изпратиха 2019-а
и посрещнаха 2020-а възпитаниците на Българско училище
„Иван Вазов“ в Париж.
Те започнаха новата година
с призови места и спечелиха 9
отличия от два големи международни конкурса за литература и изобразително изкуство.
В Международния ученически
конкурс на сп. „Щъркел“, където участват деца от 7 държави,
учениците от Париж грабнаха
общо 6 приза. Голямата награда
за есе е за Андре Димитров от
III клас – дистанционно обучение. Голямата награда за разказ
отиде при Лора Бранд от III
клас – дистанционно обучение.
Специалната награда за разказ
спечели Дюн Латуш от II клас
– присъствено обучение. Специалните награди за рисунка
си заслужиха Уфук Самет от II
клас – присъствено обучение, и
Андрей Михайлов, I клас – присъствено обучение. А наградата
„Щъркелово ято“ е присъдена
на БУ „Иван Вазов“ – Париж,

Портрет на Кирил и Методий, дело на ученици
от БСУ „Д-р П. Берон“ – Прага
късно мястото е свързано и с
архиепископската мисия на
Методий в Панония и Велика
Моравия, която известно време е със седалище в Мозабург
(днес Залавар, Унгария). Там
сега е издигнат паметник на
двамата братя, а местното
училище носи тяхното име. По
желание на родители и учители
в Залавар и Шармелек от 2018 г.
започва редовно изучаване на
български език. Обучението
се осъществява с помощта на
Българското училище за роден
език в Будапеща. Творбит на
местните деца стават част
от изложбата. Следващата ѝ
спирка е унгарската столица и
българското училище.

Големият заряд
на азбучната
колекция провокира
три допълнителни
инициативи.
В навечерието на Деня на
народните будители Деница
Сачева – тогава заместникминистър на образованието
и науката, открива изложбата
„Заедно по пътя на Кирил и
Методий“ в Министерството
на образованието и науката в
София. Азбучната колекция
гостува със съдействието на
дирекция „Образование на българите зад граница и училищна
мрежа“.
През октомври, по време на
посещението на вицепрезидента Илияна Йотова в Казахстан,
е осъществено мултимедийно
представяне на изложбата,
предизвикало голям интерес,

а няколко екземпляра от печатното издание „Азбучен албум“
зарадваха местните българи.
Със съдействието на директора на Българското училище
и Българската църковна общност в Истанбул в двора на
българския храм „Св. Стефан“
– Желязната църква, вече расте
вечно зелен лимонов кипарис.
Той е посаден от участниците
в проекта „Заедно по пътя на
Кирил и Методий“ и е посветен на осъществяването му и
десетгодишнината на интернет
радио „Татковина“. В корените
на дървото е положена капсула
на времето с послания към
идните поколения, изпратени
от нашите деца.
Следващата спирка е Прага
и Българското средно училище
„Петър Берон“. На празника
присъстват и гости от мемориалния комплекс „Св. св. Кирил
и Методий“ в Микулчице –
голям религиозен и културен
център.
Последно изложбата е подредена в БНУ „Асен и Илия Пейкови“ – Рим. „Заедно извървяхме пътя на Кирил и Методий от
Солун до Рим, за да покажем
азбучната колекция и приноса
на Светите братя за славянското просвещение, християнството и европейската култура чрез
графичните интерпретации на
нашите ученици. Но „пътят“ ѝ
продължава по света в отговор
на многобройните покани за
представянето ѝ в дипломатически представителства и
български организации в чужбина“, съобщава Илиана Нанчева – организатор на Проекта.

за отличното представяне на
неговите възпитаници.
От международния конкурс
на сръбското сп. „Табла“, в
което имаше участници от 8
държави, Кристияна Христова
от II клас зае трето място за
стихотворение, Уфук Самет от
II клас беше класиран втори за
рисунка, а Андрей Михайлов от
I клас получи похвала за своята
рисунка.
В края на 2019 г. пък учениците от БУ „Иван Вазов“ спечелиха награди от Националния
конкурс за детско творчество
„Аз, моето семейство, моят
град“ в Габрово. Първо място заеха Емил Лебльо и Дюн
Латуш от втори клас за поезия
и проза за радост на своя ръководител Янета Димитрова.
На трето място са класирани
Борис Петров от четвърти клас
за поезия с ръководител Ивайла
Запрянова и Фелисия Ноел за
проза. А училището получи
грамота за отлично представяне.

Снимка БУ „Ив. Вазов“ – Париж

П

Снимка БУ за роден език – Будапеща

Ученици правят изложба
с кирилицата и глаголицата
рез 2018 г. по
покана на интернет радио
„Т а т ко в и н а “
пет български
училища в чужбина се включват в интересен
проект – учениците да нарисуват буквите на кирилицата и
глаголицата и с тях да се оформи обща изложба, представяща
пътя на българската азбука.
Училищата не са избрани
случайно. Намират се на пътя,
изминат от Кирил и Методий
– от създаването до утвърждаването на славянската писменост: Солун и Константинопол,
Микулчице и Залавар и накрая
Рим. В инициативата участват
БНУ „Васил Левски“ в Александруполис, Гърция, БНУ
„Св. св. Кирил и Методий“ в
Истанбул, Турция, Българското училище за роден език в
Будапеща, филиалът му в Халастелек и Основно училище с
изучаване на български език в
Шармелек, Унгария, БСУ „Д-р
Петър Берон“ в Прага, Чехия,
БНУ „Асен и Илия Пейкови“ в
Рим, Италия.
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Дни на висшето ни
образование в Мадрид

Заедно по пътя на
Кирил и Методий
Светла КЬОСЕВА

www.azbuki.bg

9 отличия от два международни конкурса по литература и изобразително изкуство печелят наши ученици от училището в Париж
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Наука
на сцената

Михаил Илиев от НУ
„Христо Ботев“ – Плевен, грабна първото
място на конкурса за
рисунки и фотографии
„Кайлъка – любимо
кътче от природата“,
в категорията от
7 до 10 г. През 2019 г.
се отбелязаха 80 години от обявяването
на Кайлъка за защитена местност. Тя
се обитава от ценни
животински и растителни видове, някои
от които са включени
в Червената книга
на България

Физиката
около нас
Акцент на 48-ия национален форум
е добрият опит в преподаването

С

ъюзът на физиците в България, Физическият факултет
на СУ „Климент Охридски“ и МОН са организатори
на традиционната, 48-а национална конференция по
въпросите на обучението по
физика. Тази година темата
е „Ядрената физика и енергетика в образованието по
физика“. Събитието започва на
11 април, а домакин е София.
Национално издателство
„Аз-буки“ е медиен партньор
на проявата.
На форума ще се дискутират
актуални проблеми на преподаването на ядрена физика
в университетите и в училище – обемът от познания за
строежа на атома и атомното
ядро, лъчения, дозиметрия и
лъчезащита, ядрени централи,
демонстрации и др. Ще бъде

направен и анализ на нуждата
от специалисти в близките
10 – 20 г. Акцент ще бъде и
международното сътрудничество в тази област – с ЦЕРН
в Женева и с институтите в
Дубна.
Докладите са посветени на
добри педагогически практики, свързани с преподаването
на ядрена физика и нейните приложения в световната
икономика при обучението
по физика в средното и висшето училище. На преден
план излизат връзките между
фундаменталните знания за
структурата на материята с
внимание върху техните приложения в енергетиката, медицината и осигуряването на
безопасността и сигурността
на икономиката.
В рамките на форума ще се
проведе и специализирана младежка научна сесия за ученици
и студенти на тема „Физиката

в живота и в света около нас“.
Съюзът на физиците в България обявява конкурс за есета
за ученици и студенти на тема
„Бележити български физици“.
Подтемите са „Основоположници на обучението по
физика у нас“, „Учени физици
и преподаватели по физика в
средните и висшите училища
през ХХ век“, „Създатели на
школи по физика в столицата
и в страната“, „Открития,
направени от български физици“, „Приноси на български
физици в областта на ядрената
физика и ядрената енергетика“,
„Моят учител по физика“ и др.
Eсетата ще бъдат оценявани от
компетентно жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов. Отличените работи ще
бъдат наградени на 12 април
2020 г. по време на Младежката научна сесия в рамките на
48-ата национална конференция по физика.

На 1 и 2 февруари в СУ „Васил Левски“ – Севлиево, ще се
проведе поредното издание на
„Наука на сцената“. Основни
организатори са Съюзът на
физиците в България, който
работи по проект „Физика
за всеки“, финансиран от Европейския физически съюз, и
СУ „Васил Левски“ – Севлиево,
включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020
г. въз основа на проекта за
иновация „Наука на сцената“.
Форумът е под надслова „От
учители за учители“.
Национално издателство
„Аз-буки“ е медиен партньор
на проявата.
В програмата ще бъдат
включени работилници на
български и на чуждестранен
участник в международния
фестивал „Наука на сцената“, провел се в Португалия
в края на миналата година.
Те ще запознаят българските
учители с добри практики и
иновативни идеи за обучението на „Поколение XXI век“. Ще
представят и експерименти,
подходящи за деца, които не
изучават физика (начален и
прогимназиален етап) и за
ученици от гимназиалния,
което е в основата на проекта „Физика за всеки“. Ще бъде
показано и видеото по съвместен проект на учителка от
Кюстендил с испански учител,
както и презентация за събитията от Международния
фестивал в Португалия. Ще
бъде представена и книжката
с описанията на български и
английски език на всичките 8
български проекта, класирани
за участие в Международния
фестивал.
Акцент на форума е дискусията с организаторите на
Фестивала, по време на която ще се обсъждат регламентът и условията за участие
в предстоящите национален
и международен фестивал.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води

Георги Гълъбов,
Адвокатско дружество
„Стоянчева и Димитров“
Може ли секретар на читалище, без да има решение на
настоятелството или на общото
събрание, да подпише граждански
договор и да назначи на длъжността библиотекар председателя на
народното читалище?
Интересувам се за законността на такъв договор.
Благодаря ви предварително!
Бойко Бойчев

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.
Уважаеми г-н Бойчев,
Условията и редът за учредяване на читалище са описани
в Закона за народните читалища. В него също така са описани органите му заедно с техни
правомощия. Съгласно чл. 17 и
17а читалищата у нас се представляват от председателя и
секретаря заедно и поотделно. За разлика от секретаря,
според чл.17 ал.2 т.6 от ЗНЧ
сключването и прекратяването на трудовите договори със
служителите е от компетентността на председателя на
читалището, т.е. секретарят
няма право да сключва трудови
договори без изрично позволение или предвидена за това възможност в устава му. Така, по
смисъла на Закона за задълже-

нията и договорите и Кодекса
на труда, може да се каже, че
договорът е недействителен и
подлежи на отмяна с произтичащата от това материална
отговорност на нарушителя.
Съгласно чл. 74, ал. 3: „В случаите, когато контролен или друг
компетентен орган сметне,
че трудовият договор е недействителен на някое от основанията, посочени в ал. 1, той
незабавно сезира съда, за да се
произнесе по действителността на трудовия договор“, т.е.
за обявяването на договора за
недействителен следва да се
сезира компетентният съд.

Въз основа на така представената фактическа обстановка и приложимите към нея
нормативни актове има основание да се счете сключеният
от секретаря на читалището
трудов договор за недействителен, тъй като е сключен без
представителна власт. За да
бъде прекратен и да може да се
търси отговорност на секретаря обаче, ще трябва да бъде
заведено дело за обявяването
му за недействителен. Едва
след влизане в сила на решението, което да го обяви за такъв,
ще може да бъде търсена отговорност от секретаря.

Очакваме вашите въпроси

ТВОРЧЕСТВО

брой 4, 23 – 29. I. 2020 г.
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География
на три
народа

Т

ри първи места за трите танцови двойки от
Националния турнир
по спортни танци,
който се проведе в
началото на декември
в Стара Загора, донесоха възпитаниците на Центъра за подкрепа за
личностно развитие – Общински
детски комплекс във Велинград.
Пак в Стара Загора по същото
време се проведе и Държавното
първенство по плуване за юноши
и девойки младша възраст, където
велинградският плувен клуб „Белмекен“ се представи много силно
и зае пето място в надпревара
с общо 49 плувни клуба. Петър
Мицин спечели четири златни
медала – на 50 и 100 м свободен
стил, на 100 м бътерфлай и на
100 м съчетано плуване, а на 50 м
бътерфлай взе сребърен медал. При
девойките Мария Ангелова подобри личните си резултати и се класира сред най-добрите на 50, 100
и 200 м свободен стил и на 100 м
съчетано плуване.
Това са само част от многобройните отличия, които всяка година
възпитаниците на ОДК – Велинград, успяват да завоюват. В него
над 490 деца участват в различни
извънкласни дейности в три основни направления – изкуства,
хуманитарна дейност и спорт.
„Школата ни по плуване е много
добра и благодарение на треньорите Йорданка Пенина и Велчо
Клешков имаме може би едни от
най-добрите плувци в страната – с
гордост разказва директорът на
ОДК Катерина Мирчева. – Имаме
15 форми за извънкласни занимания: журналистически клуб, театрално студио, спортни и танцови
формации, народен хор, школа по
саксофон и обой, като децата от нея
участват и в саксофонния ансамбъл
и в музикалната формация „Духов
оркестър“, школи по флейта, китара, тромпет, пиано, хор на малките,
школа „Родолюбчета“, школа за
изобразително изкуство „Цвят,
линии и форма“ , вокална школа
„Звънче‘‘ и една нова школа, която
стартира през тази учебна година
– „Деца помагат на деца“.
В новата школа децата са от
Центъра за настаняване от семеен
тип във Велинград. Те ходят в ОДК
два пъти седмично и участват в
различни дейности, като засаж-

Снимка ЦПЛР – ОДК, Велинград

Над 490 възпитаници участват в извънучилищните
занимания на ОДК във Велинград

Колективната монография има за цел не толкова да открои конкретни проблеми и сюжети от културния ландшафт на трите южнославянски страни – България, Македония и Словения, а да потърси перспективните концепти за по-тясното ни духовно сближаване:
кои теми, реалии и стереотипи са ни интересни и ни привличат у
другия, кои са естествените пътища за взаимопроникване между
близки култури, възникнали и развивани на една земя и изкуствено
разделяни от чужди идеологически вмешателства не само през апокалиптичния ХХ век, но и няколко столетия преди това.

Петър Мицин и Мария Ангелова са ярки представители на добрата школа по плуване към ОДК
във Велинград и радват целия град със своите успехи
дане на дръвчета, почистване,
изработват картички и рисунки
за благотворителните концерти и
така постепенно се приобщават
към връстниците си.
„Традиционно възпитаниците на
ОДК отбелязват Деня на християнското семейство на 21 ноември
заедно с децата от Центъра за
настаняване от семеен тип и децата със специални образователни
потребности – за тях правим благотворителен концерт“, обяснява
Катерина Мирчева. Традиция е и
големият Коледен концерт спектакъл „Коледа е радост“. В него се
включват децата от всички школи,
продават се коледни рисунки и
картички и със събраните пари се
закупуват музикални инструменти
или костюми за школите или пък
се дават на някой от центровете за
деца със СОП. Ежегодни са конкурсите „Мартеничка“ и „Великденски писани яйца от Чепинския
край“.
Всяка година възпитаниците на
ОДК участват в много конкурси
и фестивали. Детската вокална
школа се изявява най-често и от
последния международен софийски фестивал „Кръстопът на музите“ през септември младежката
формация донася купа и диплом
за отлично представяне. Николета
Сачкова от вокална школа „Звънче“
печели Гран-при, а Венелин Каленов – първа награда. Духовият
оркестър също се завръща от столичния фестивал „Кръстопът на

музите“ с купа и диплом за отлично
представяне. Първо място в раздел
„Журналистика“ в дванадесетия
национален конкурс за литературно творчество и журналистика
„Стоян Михайловски 2019“ – Русе,
завоюва Любена Башкехайова, а в
раздел „Поезия“ Вероника Каръкова печели второто място.
Школата по изобразително
изкуство също участва всяка
година в различни конкурси и
много от творбите им са наградени. Народният хор, който е част
от фолклорната група „Здравче,
венче“, има много изяви, участва
и в международни конкурси. От
Македония през 2019-а се връщат с престижната първа награда. Танцовата двойка Мирослав
Бозев – Габриела Навякова пък
участва в Белград в престижния
турнир Beodance open, където сред
невероятна конкуренция печели
трето място. Младежката музикална формация към ОДК също се
представя достойно на фестивала
„Морско конче“ в Паралия Катерини – Гърция, откъдето младите
музиканти донасят плакет и диплом за отличие.
Общо 13 са преподавателите
в ОДК – Велинград, и всички те
са висококвалифицирани – Мая
Кондарева работи с децата, които
се занимават със спортни танци;
изобразително изкуство и флейта
се водят от Венера Ланджова; пиано и хор на малките – от Ирина
Байрактарова; журналистите са

с ръководител Нина Маврикова;
с народните танци и хора работи Иван Иванов; с театралната
школа – Иванка Дебелушина; а
с вокалната школа – семейство
Казалиеви. Директорът на ОДК
Катерина Мирчева пък учи децата
да свирят на саксофон и обой.
Центърът се посещава и от деца
от ромската общност, които се
обучават да свирят на ударни музикални инструменти и кларинет,
рисуват и танцуват.
От тази учебна година към
ОДК има и логопедичен кабинет,
където се работи с малките деца
от предучилищна възраст, първи
и втори клас, които имат затруднения в говора.
Вече 10 години ОДК организира
международен детски конкурс за
песен и хореография „Дъга над
Клептуза“ с помощта на Община
Велинград. Той се провежда през
юни на централния площад и се
превръща в истински празник
за жителите и гостите на града.
В юбилейното, десето издание на
Фестивала през 2019 г. участват
над 150 деца от различни школи и
танцови формации от България и
чужбина. Гран При печели момиче
от Италия. Изпълненията се оценяват от авторитетно жури – през
2019-а в него са Славчо Лобошки,
Хайгашод Агасян и Васил Делиев. Хореографските умения на
танцовите формации и соловите
изпълнения също се оценяват от
експертно жури.

По повод 185 г. от създаването на първото новобългарско взаимно училище Националният
музей на образованието – Габрово, представя
две юбилейни изложби: „Учебниците на Габ
ровското училище – основа за новобългарското
образование“ и „Българското училище – образование и възпитание чрез правила“.
В изложбата с някогашни учебници са включени различни учебни пособия, използвани
дълго време в Габровското училище и положили основите на светското образование. Основен
акцент са взаимоучителните таблици, които са
първите учебници в новобългарското училище.
85 на брой, те са съставени от Неофит Рилски
през 1835 г., когато се открива училището.
Част от изложбата е и Първата българска
граматика, издадена в Крагуевац. В нея Неофит

застъпва идеята, че трябва да има граматически
правила, които задължително да се изучават и
усвояват от учениците.
Портретите на основателите на училището
Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов, на
видните габровски учители Неофит Рилски,
Цвятко Самарджиев и Райчо Каролев и още
13 фотодокументални табла за историята на
училището придават историческата значимост
на юбилейната експозиция.
Изложбата „Българското училище – образование и възпитание чрез правила“ в Арт коридора
на НМО е исторически преглед на училищната
дисциплина от Възраждането до 70-те години
на ХХ век. През 1837 г. Неофит Рилски съставя
първия правилник за поведението на учениците
в училище и извън него.

Снимка НМО – Габрово

Първата българска граматика е представена в изложба

Така изглежда първата българска граматика
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Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“
София, 2019

На особеностите на културната география на три
южнославянски държави – България, Северна
Македония и Словения,
както и на перспективите
за по-нататъшно духовно
сближаване на техните
народи е посветен найновият сборник „България
– Македония – Словения.
Междукултурни диалози
в XXI век“. Той излезе от
печат преди дни. Негови
автори са учени от трите страни, съставител и
научен редактор е проф.
Людмил Димит ров от
Софийския университет
„Климент Охридски“.
Като част от дейността
си в подкрепа на научни
издания, даващи възможност за популяризиране
на идеи и изследвания на
учени от различни страни,
Национално издателство
„Аз-буки“ подкрепя инициативата, като се ангажира с дейностите по
оформление и отпечатване
на книгата.
Неизвестно до момента писмо на българския
възродител Димитър Миладинов до зографския
игумен Антим, превърнало се в нов извор за българо-гръцкия билингвизъм,
приликите и спецификите
на песните и поезията на
трите народа, мълчанието
като театрален проблем
и начините, по които се
възприемат различни сценични постановки през
призмата на особеностите
на различните народи.
Това са част от темите,
залегнали в новата книга. Авторите на статиите
обръщат внимание и на
културната семантика на
наложили се устойчиви
словосъчетания в отделните езици, опитвайки се
да ги покажат и чрез известни литературни произведения.
„Подбрахме текстове,
съдържащи сериозен научен поглед към важни проблеми от литературата и
културата на трите страни,
както самостоятелно, така
и в сравнителен и съпоставителен аспект. Изследвахме естествените пътища
на взаимодействие между
близки култури“, обясни
съставителят на сборника
проф. Людмил Димитров.

Климатът
влияе на
миграцията
на птиците

М
Изданията на „Аз-буки“

Цена
за 12 месеца
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ащабен анализ на миграции при
птици в Съединените щати пот
върждава онова, за което ор
нитолозите и любителите на
пернатите от години подозират –
сезонните полети на дълги разсто
яния стават по-рано, отколкото
преди четвърт век. Това изменение
вероятно се дължи на температу
рите, които се повишават средно
с около половин градус по Целзий

на десетилетие, съобщават изсле
дователи в Nature Climate Change.
Преди 24 години изследователите
откриват, че по-топлите сезони
често предсказват по-ранни миг
рации. Една от причините за това
може да бъде, че птиците могат
да разчитат на различни сигна
ли, включително температура и
продължителност на деня, за да
синхронизират своите полети с

наличието на храна и благоприят
ните условия за гнездене. Предиш
ни изследвания на отделни видове
показват, че някои птици мигри
рат по-рано през годината. Но да
се наблюдава подобно поведение в
такъв широк мащаб, е доказател
ство колко мощни могат да бъдат
въздействията на климатичните
промени, казва Андрю Фарнсуърт –
еколог от Университета „Корнел“.

39 лв.
39 лв.
39 лв.
87 лв.
50 лв.
53 лв.
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39 лв.
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Клетъчна
терапия на рак
може да е опасна
ксплодирането на ракови клетки може да причини
сериозни нежелани реакции при клетъчната тера
пия CAR-T, съобщават учени в Science Immunology.
Техники за генно модифициране на имунните
клетки на пациента са променили борбата срещу
трудно лечимите ракови заболявания. Но те мо
гат да имат и опасни странични ефекти. Масира
ната клетъчна смърт при имунотерапия за рак на
кръвта предизвиква силно възпаление при пациен
тите. Това лечение, одобрено за някои пациенти
с остра лимфобластна левкемия и неходжкинов
лимфом, отприщва имунните клетки в кръвооб
ращението на пациента.
Обикновено, когато клетките умират, те се
свиват и се разпадат, а техните остатъци лесно
се вакуумират от естествените защитни сили
на организма. По време на CAR-T клетъчното ле
чение обаче насочените ракови клетки могат да
набъбнат и да се разрушат по начин, който обик
новено е свързан с инфекция, открива Бо Хуанг
– имунолог от Китайската академия на медицин
ските науки в Пекин. Тази експлозивна клетъчна
смърт, или пироптоза, кара мъртвите клетки да
изхвърлят съдържанието си. Това, от своя стра
на, подтиква имунната система да произвежда
цитокинови химикали, които предизвикват въз
палението.

от цената –
комплект
15% за ПЪЛЕН
от изданията

Контакти: София 1113,
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,
тел.: 02/425 0470;
azbuki@mon.bg
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме
възможност да закупите неговите броеве и от следните места:

Л

Тайните
на Луната
ипсата на живот на Луната, както и на би
ологични съединения, които биха могли да
доведат до неговото възникване, са ясни на
учените далеч преди мисията на „Аполо 11“.
Но има данни, че поне елементите, необхо
дими за синтеза на органични съединения,
присъстват в някои видове лунни скали. Но
условията на Луната не позволяват тези
съединения да се формират, и тя все още
изглежда безплодна. Десетилетията на про
учване не откриват никакви доказателства
за живот.
Затова учени от Изследователския ин
ститут в Боулдър, Колорадо, препоръчват
облекчаване на правилата за защита на Лу
ната от замърсяване при космически мисии.
Строгите мерки може да се запазят само за
южния полюс на земния спътник. Орбитални
станции са засекли данни за наличие на воден
лед, който може да е пристигнал с комети по
същия начин, по който Земята получава вода
и градивни елементи за живот. Лунният лед
може да съдържа следи за произхода на живо
та на Земята, убедени са учените.

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.

#

#
Избрано

Министерство
на образованието и науката

Национално издателство
за образование и наука

В синьо са представени редукционните еквиваленти, докато в зелено е представено
образуването на въглероден диоксид, а в червено – съответно GDP = гианозиндифосфат и
GTP = гианозинтрифосфат.
FAD = флавин-аденин-динуклеотид, ензим, който катализира FMN-аденилилтрансферазата във FAD.
FADH2 = флавин-аденин-динуклеотид, коензим.
NAD = никотин-аденин-динуклеотид, коензим, който участва в обмяната на вещес
твата в клетката.
NADH/H+ = никотин-амид-аденин динуклеотид, коензим.
Същевременно е посочен и броят на въглеродните атоми на междинните продукти
Цикълът на лимонената киселина представлява серия от химични реакции, които
протичат в живите организми и се основават на обмяната на веществата, водещи до
окислителното разграждане на веществата (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b; Krebs et al., 1938)
(фиг. 6). Той е известен още като „цикъл на Кребс“, или „цикъл на трикарбоновата киселина“
и представлява биохимични реакции, чиято роля е обмяната на веществата в аеробните
клетки на живите същества, т.е. на клетки, които поемат кислород. Този цикъл се изразява
в окислително разграждане на органичните вещества и получаването на енергия, както и
на молекули, чрез които могат да бъдат произведени други вещества, които са нужни за
съществуването на организма. Чрез окислителното разграждане на мазнините, на захарите и аминокиселините, в крайна сметка, се получават въглероден диоксид и вода, както
азот- и фосфорсъдържащи химични съединения. При това чрез разграждането на органичните вещества на живите същества се осигуряват междинни продукти, които директно
или индиректно предоставят енергия, като АТР. Името си „цикъл на лимонената киселина“
този кръг от химични реакции дължи на един междинен продукт, представляващ анион на
лимонената киселина. Изобщо цикълът на лимонената киселина е един процес на обмяната
на веществата, който е част от окислителното разграждане на веществата. Възхитата
идва от брилянтното изследване, проведено от д-р Кребс и неговия студент по медицина
Джонсън (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b).

Избрано
от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн. 4 /2019 г.
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Избрано

Избрано

Продължаващата
квалификация
на педагогическите
специалисти

Росица Пенкова

Приложение на вестник

Департамент за информация
и усъвършенстване на учители –
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1. В Закона за предучилищното и училищното образование (2015 г.) е заложена идеята за повишаване на
авторитета и социалния статус на учителя. С Наредба
№ 12 на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите (ДВ, бр.
75 от 27.09.2016 г.) се уреждат въпросите за условията и
реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
В нормативните документи се регламентират четири равнища на професионалната квалификация на педагогическите специалисти: национално, регионално, общинско и институционално (в образователната институция).
Целеви групи са: детски учители и учители от всички
видове и степени общообразователни и професионални училища; учители в училищни и извънучилищни организации
за деца със СОП; възпитатели, педагогически съветници,
училищни психолози; директори и заместник-директори;
експерти в РУО и др.
Курсове за следдипломно обучение на учителите,
семинари и конференции по отделни проблеми може да
се организират от висши училища, научни организации,
специализирани обслужващи звена на МОН. Други обучителни организации може да осъществяват професионална квалификация само ако програмите им са одобрени от
Министъра на образованието и науката и са включени в
Информационния регистър на МОН.
Държавата поема отговорност към квалификацията на учителите, като осигурява квалификационния ми-

www.bel.azbuki.bg
Списанието се реферира
и индексира в Web of Science
Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова
Е-mail: hristozova@bfu.bg
Редактор
Д-р Мая Падешка
0889 22 04 12
Тел.: 02/425 04 70
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Къде е мултимодалната класна
стая? / Владимир Атанасов
Обучение по квалификационни програми за придобиване на
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степен от учители по български
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ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Християнско смирение и гражданска непримиримост в детското творчество на Константин
Величков / Огняна ГеоргиеваТенева
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Фигура 5. Химическа формула на аминокиселината орнитин
По-късно, през 1937 г., когато д-р Кребс е вече в Англия, той открива цикъла на лимонената киселина (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b), за което получава и Нобеловата награда по физиология и медицина за 1953 г. (Другата половина от наградата получава Липман – Fritz Albert
Lipmann, 1899 – 1986, който също е от немски и еврейски произход, но напуска Германия на
Хитлер и избягва в САЩ. Той получава Нобеловата награда за „откриването на коензим А и
неговото посредничество в метаболизма“).
Статията си за
цикъла на лимонената
киселина д-р Ханс Кребс
изпраща, за да бъде публикувана в научното
списание Nature. Списанието обаче отказва
работата с оправданието, че е затрупано от
писма и г-н Кребс следва
да изчака достатъчно
време, за да бъде публикувана неговата работа
в списанието. Ако г-н
Кребс желае бързо публикуване, той би могъл да
изпрати своята публикация в друго списание.
Един от редакторите в
Nature през 1988 г. публикува писмото, с което списанието отказва работата на Кребс
(Stubbs & Gibbons, 2000),
и отбелязва, че това е
„най-голямата грешка
на списанието“. Така
Кребс е принуден да
публикува своите наб
людения в едно не толкова известно холандско
списание – Enzymologia.
Фигура 6. Опрос
тено представяне на
цикъла на лимонената
киселина
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Откъс от „Обучение по квалификационни
програми за придобиване
на професионалноквалификационна степен
от учители по български език и литература
и по чужд език“

Още от началото на миналия век (1904 г.) е известно, че чрез автокатализа се произвежда аминокиселината аргинин, която пък води до получаването на урея. Д-р Кребс
установява, че когато тази киселина се добави към черния дроб, се освобождава амоняк,
който количествено се превръща в урея. Когато обаче се добави орнитин (това е аминокиселина, която не поражда протеин, но играе важна роля в цикъла на уреята), количеството
на уреята нараства десетократно. Ако амонякът обаче липсва, образуването на урея не
се осъществява. От това д-р Кребс предполага, че орнитинът (фиг. 5) реагира с амоняка и
въглеродния диоксид, за да образува аргинин, а той играе ролята на катализор. Така орнитинът се оказва надеждно обяснение за синтезата на уреята в организма. Другото име на
цикъла на Кребс-Хензелайт е „цикъл на орнитина“. Същевременно без метаболизма на уреята
организмът няма как да се освободи от отпадъците, съдържащи азот – например амоняк, а
това може да доведе до енцефалопатия (дегенеративно заболяване, което поразява главния
мозък, предизвикващо се, в крайна сметка, от стесняване на кръвоносните съдове в мозъка).

Избрано

През 1932 г. се хабилитира, но още на следващата година, поради идването на власт
на Хитлер и поради еврейския си произход, д-р Ханс Кребс е принуден да напусне Фрайбург.
Известно е изказването на Хитлер по въпроса за учените от еврейски произход: „Ако трябва
да бъдат уволнени еврейските учени, това означава да унищожим немската наука, тогава
ние ще минем без науката за няколко години“. По-късно се оказва, че няколкото години се
превръщат в много, много години и на немската наука е нанесен удар, който и до днес не
може да бъде компенсиран.
Кребс последва една покана за работа в Биохимическия институт на Кеймбридж,
където е назначен като демонстратор по биохимия в Университета. Междувременно като
стипендиант на фондация „Рокфелер“ той следва биохимия в Университета в Оксфорд. Покъсно, през 1935 г., е избран за доцент, а през 1945 г. – и за професор по фармакология в Университета в Шефилд. По думите на самия д-р Кребс в Шефилд са едни от най-щастливите
му години. През 1954 г. д-р Ханс Кребс оглавява Катедрата по биохимия в Университета в
Оксфорд (фиг. 2), а днес там е известната Кула на Ханс Кребс, където са открити основополагащите представи на биохимията. В тях д-р Кребс се представя като един от създателите на метаболизма в човешкия организъм. През 1967 г. д-р Ханс Кребс се пенсионира,
напускайки биохимията (фиг. 3). Първоначално отказва да продължи своите научни изследвания, но след като е поканен за научен сътрудник в Департамента на Нафилд за клинична
медицина (Nuffield Department of Clinical Medicine) в Оксфорд, се съгласява да продължи с научните си изследвания. Публикува повече от 100 научни работи до смъртта си (Williamson,
1982). По-късно е избран и за професор в Кралската безплатна болнична медицинска школа в
Университета в Лондон (Royal Free Hospital School of Medicine).
Цикълът на уреята (фиг. 4) представлява поредица от химични реакции, съдържащи
азот разпадни продукти от хранителни вещества, които, в крайна
сметка, се превръщат в урея и се
изхвърлят с помощта на бъбреците. Най-напред чрез карбамоилфосфат-синтетазата
хидроксикарбонатите се фосфолират, чрез
което се активират и се включват
в поредицата от химични реакции,
които са зависими от аденозинтрифосфата (АТР). (АТР е по същество веществото, което доставя
енергия на организма.) Чрез натрупване на амоняк и разцепване на
остатъците от фосфата, възниква карбаматът (NH2)2CO). Той, от
своя страна, се фосфолира и чрез
това се активира, за да се включи във втората реакция, която е
зависима от АТР. Накрая стои кабамоилфосфатът, който е изходен
продукт за цикъла на уреята. И
двете стъпки се катализират от
карбамоилфосфат-синтетаза І, т.е.
от един ензим, който се съдържа в
човешкия организъм.

Формирането на читателски интереси и умения за възприемане
на литературни произведения в
мултикултурна среда през погледа
на съвременни автори на детска
литература / Даниел Полихронов
Универсалност и игрови характер на приказното произведение.
Рецепция / Росина Кокудева
Translation of Fiction as a
Specific Form of Bulgarian-Slovak
Intercultural Communication II /
Maria Dobrikova
РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обучението по български език / Веселина
Ватева
Когнитивната
лингвистика:
рефлексии върху едно модерно изследване / Диана Иванова
Кръгла маса по актуални проб
леми на съвременния български
книжовен език / Милен Томов,
Илияна Кунева

Фигура 4. Схема на цикъла
на уреята: реакциите се провеждат в митохондриите (горе), както
и в цитозола (долу). 1. L-орнитин;
2. карбамоилфосфат; 3. L-цитрулин;
4. L-аргиносукцинат; 5. фумарат;
6. L-аргинин; 7. уреа; L-аспартат;
карбамоилфосфат-синтетаза
I
(CPS-1); орнитин-траскарбамилаза
(ОТС); аргиносукцинат-синтетаза
(ASS); аргиносукцинат-лиаза (ASL);
аргиназа 1 (ARG-1)

стр. XIV

Брой 4, 23 – 29 януари 2020 г.

Брой 4, 23 – 29 януари 2020 г.

нимум за всеки атестационен период (на 4 години)
– минимум квалификационни кредити (3 бр., равни
на 48 академични часа).
Допълнителната квалификация е два вида:
задължителна и избираема. Задължителната е за
поддържане и актуализиране на базовата подготовка; при въвеждане на нови ДОС; при използване
на ИКТ; при установен дефицит на компетентности. Избираемата зависи от желанието за кариерно развитие във връзка с пригодност за дейност
на по-високо длъжностно равнище.
При спазване на нормативно определените
изисквания на педагогическите специалисти се
присъждат последователно пет професионалноквалификационни степени. Най-ниската
ПКС, която педагогическите специалисти може да
придобият в съответствие с достигнатото равнище на професионална компетентност, е пета
степен, а най-високата е първа. На придобилите
ПКС се признава по-високо професионално равнище
при оценяването и заплащането на труда.
С настъпилите промени в нормативната
уредба се повишава ролята на професионалноквалификационните степени. Присъдената ПКС е изискване за заемане на по-висока длъжност в системата на образованието. Нов момент в Наредбата е
и възможността експертите на различни равнища
в системата на образованието да получават ПКС.
С регламентирането на въпросите за присъждане на ПКС се реализира идеята, че по-високата квалификация е необходимо условие за кариерно
израстване на педагогическите специалисти.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на знания, умения и компетентности
при изпълнение на определени длъжности. При заемане на длъжностите „учител“, „старши учител“,
„главен учител“ не се поставя акцент върху педагогическия стаж, а се обръща внимание на отговорностите към образователната институция и
педагогическата колегия, към децата и техните
родители. Кариерното израстване се обвързва с
придобиването на по-висока степен на професионална квалификация. За иновативните учители, за
тези, които вървят с бързи темпове в професионалното си развитие, се дава възможност за побързо кариерно израстване, осигуряват се „бързи
писти“ за преминаване към по-висока длъжност –
например от „учител“ в „старши учител“ не е
необходим дълъг период от време.
Професионалноквалификационните
степени имат важно значение и при атестирането на
педагогическите специалисти. С въвеждането на
атестационна карта се прави сериозен опит да се
реши въпросът, свързан с качественото оценяване
на труда на учителя. Определя се оптималният
вариант на интервал от време, в което са предлага поддържащата квалификация. Реализира се идеята учителите да преминават периодично през
квалификационни форми. Стремежът е атестирането да се открои като стройна система, свързана пряко с кариерното развитие на учителите и
на другите педагогически специалисти.
Важен акцент в промените е специалното
внимание към младите и новоназначените учите-
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ли, като се регламентират функциите на учителите наставници. Стремежът е да се създадат по-благоприятни условия за задържането на младите учители в професията. Съкращава
се необходимият педагогически стаж от 4 на 2 години, който е условие за кандидатстване
за пета ПКС.
Минималният размер на годишните средства за квалификация на учителите, както и
допълнителното трудово възнаграждение за по-високите ПКС се определят в КТД.
В новия модел за квалификация и кариерно развитие се откроява ясна връзка между
квалификациите в системата и дескрипторите на степените на Европейската квалификационна рамка.
В Наредба № 12 е регламентиран необходимият минимум от опори и ориентири на
кандидатите за придобиване на ПКС. Департаментите за квалификация на учителите към
висшите училища осъществяват процедурите по присъждане на ПКС. Те всъщност поемат
отговорността за създаване на необходимите условия и критерии за обективно оценяване
на професионалната компетентност на педагогическите специалисти с оглед на присъждане
на съответната ПКС.
Във връзка с повишаване на обективността на изпитните процедури (защити) е
необходимо да се определят общи критерии за рецензиране и оценяване на писмените разработки, както и общи критерии при популяризиране на добрите педагогически практики и
високите постижения.
Особено актуален е въпросът за подготовката и самоподготовката на кандидатите
за ПКС. Важно е те да бъдат информирани за съдържанието и формата на изпитите и
за начина на защита на писмените разработки. Чрез съпоставителен анализ да бъдат изтъкнати спецификите на различните типове писмени разработки, като се конкретизират
основните им съдържателни характеристики, които са определени само най-общо в нормативните документи.
В резултат от проучване на специализираната литература, нормативните документи, съществуващата практика до момента по различните специалности и научни направления може да се представят примерни структури на дипломна работа (за завършена специализация и придобиване на ІІІ ПКС) и писмени разработки за придобиване на І и ІІ ПКС.
Отделните видове разработки съдържат общи компоненти, но с различни акценти
и относителна тежест. Например спецификата може да бъде откроена по отношение на:
формулировката на темата, теоретичната част (обем, обхват на теоретичния анализ),
изследователски методи и инструментариум, насоченост на изводите.
Формулираните по-долу изисквания нямат за цел да направят пълна характеристика
на изследователските процеси. Те са по-скоро рамкови, маркират само основните и специфичните особености на изпитните процедури и писмените разработки с цел да осигурят
необходимите ориентири на учителите, консултантите и научните ръководители.
2. Квалификационна програма за придобиване на пета и четвърта ПКС
Двете степени – пета и четвърта, както бе отбелязано по-горе, се придобиват чрез
полагане на изпити. В разработената квалификационна програма за учителите по езиковите
дисциплини се предлагат краткосрочни курсове.
Когато учителите кандидатстват за придобиване на пета професионалноквалификационна степен, следва да отговарят на определени условия: към момента на кандидатстването да имат най-малко 2 години учителски стаж; да имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация
с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.
Целта на устния изпит е да се констатира напредък при съчетаване на методическата
подготовка и професионалния опит (минимум 2 години), който учителят е придобил в обучението. За да отговорят на изискванията на изпитната процедура, учителите може да се включат
в квалификационен курс. А доколкото задължителният квалификационен кредит не е обвързан
непременно с курс за подготовка на устен изпит, учителите може да направят своя избор от
предлаганите различни тематични курсове по педагогически и методически проблеми.
При кандидатстване без изпит (по чл. 58 от наредба 12 на МОН) трябва допълнително да представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални,
балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на
кандидатстване.
За придобиване на пета ПКС от учители по български език и литература и по чужд
език специално бяха разработени курсове за подготовка, които да са ориентирани към усъвършенстване на комуникативните компетентности на учителите. В основата на работата се поставят речеви жанрове, функциониращи в различни сфери на общуване, в които
учителите участват (вж. Пенкова, 2019). Изборът на такава насоченост на курсовете произтича от:
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Synthesis of Poly (Tetrahydrofuran-Co Epichlorohydrin) Using an
Ecologic Catalyst Montmorillonite
(Maghnite-H+) / Hamam Nabil,
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Issam, Belbachir Mohammed
Construction of Job’s Plot in Case
of High Spectral Overlap Between
the Reactants and the Complex:
Application of Multiwavelength
Linear Regression Analysis Using
the Cu-Edta System / Agha Arslan
Wasim, Muhammad Nasiruddin
Khan, Muhammad Farooq Wahab,
Saba Fazal-ur-Rehman

През 1923 г. той печата и първата си публикация.
През 1925 г. Ханс Кребс защитава успешно докторска дисертация в Университета в Хамбург, след което следва една година химия в Университета в Берлин, а след това до 1930 г.
е асистент в Кайзер-Вилхелмовия институт по биология
(днес Институт „Макс Планк“) на бъдещия Нобеловия лауреат Ото Варбург (Otto Heinrich Warburg, 1883 – 1970) (фиг. 1).
През 1930 г. започва работа като лекар в Хамбург, а на следващата година е в университетската клиника във Фрайбург като асистент на д-р Танхаузер (Siegfried Thannhauser,
1885 – 1962). Тук комбинира клиничните си задължения с
изследователска работа, чиято кулминация е откритието
му, заедно с Курт Хензелайт, на цикъла на уреята. Този цикъл днес е известен като „цикъл на уреята“ или „цикъл на
Кребс-Хензелайт“ (Stubbs & Gibbons, 2000; Williamson, 1982).

NEW APPROACHES
A New Easy Method for
Assigning Absolute Configuration
without the Use of Models / R.
Ramajayam

Фигура 1. Ото Варбург (Otto Heinrich
Warburg, 1883 – 1970) в своята лаборатория. Син на физика Емил Варбург. Следва химия в Алберт-Лудвиг
Университета във Фрайбург, а през
1931 г. получава Нобеловата награда
по физиология и медицина за „откриване на природата и функцията на
фермента на дишане“.

CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of
the Concept of Resting Membrane
Potential in Modern Textbooks of
Human Physiology: Traditions and
Alternatives / Petar Raychev
FROM THE RESEARCH
LABORATORIES
Spectral, Biological, Magnetic
and Conductance Studies on the
Coordination Compounds of a
Newly Synthesized Thiazolidin-4One / Dinesh Kumar, Amit Kumar
HISTORY & PHILOSOPHY OF
SCIENCE
Циклите на Кребс / Ивелин Кулев
From the Principle of Least
Action to the Conservation of
Quantum Information in Chemistry:
Can One Generalize the Periodic
Table? / Vasil Penchev
NEWS
Пощенска марка за Периодичната таблица на Менделеев / Борислав Тошев

Фигура 2. Ханс Кребс (Hans Adolf
Krebs, 1900 – 1981), който получава
Нобеловата награда по физиология
и медицина за 1953 г. за „неговото
откритие на цикъла на лимонената киселина“

Фигура 3. Сър Ханс Кребс през март
1980 г.

BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция
в средното училище / Теодора Коларова
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По следите
на циклите
на Кребс

Откъс от „Циклите на Кребс“

Ивелин Кулев

Приложение на вестник

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Преди години външният министър на Германия – д-р
Вестервеле (Guido Westerwelle, 1961 – 2016), за да отправи
критика към образователното министерство, отбелязва:
„Най-безполезното, което някога съм изучавал, беше цикълът на лимонената киселина. Не зная какво беше това!“
(Roth, 2007).
Ако външният министър на България реши да отправи критика към средното образование, едва ли такива
думи биха намерили място в неговото изказване. Още повече
че има далеч по-важни неща, които могат да послужат
за критика към средното или висшето образование, преди
нещата да се докоснат до цикъла на лимонената киселина.
А днес този цикъл се изучава в гимназията, при това в
програмата по биология. (Може би защото биохимията е
част от биологията, а не от химията). Предвид на това
съзнавам и отговорността на задачата си да представя в
рамките на списанието разбираемо, предназначено за читатели, които в най-общи линии не са изкушени от химията, една твърде сложна и трудна за разбиране схема на
серия от химични реакции, протичащи в живите организми. Всичко това, в крайна сметка, е свързано с обмяната
на веществата.
В самото начало на XX век в семейството на лекаря
Георг Кребс и съпругата му Алба се ражда синът им Ханс.
Той е средният от три деца, тъй като сестра му Елизабет
е по-голямата, а брат му Волфганг – по-малкият. Посещава
училището в родния си град Хилдерсхайм, Германия, и през
1918 г. започва да следва медицина. Както е възприето тогава в немските университети, Ханс започва следването си
в Университета в Гьотинген, който напуска и продължава в
Университета във Фрайбург, последван от университетите
в Берлин и Мюнхен. Така той посещава лекциите, изнасяни
от известни за времето си професори, които преподават
на своите студенти достиженията на науката в момента.
Изключително въздействие върху него оказва посещението на
лекциите в Гьотинген на Виндаус (Adolf Windaus, 1876 – 1959)
– бъдещия Нобелов лауреат по химия за 1928 г.

Списанието е представено
в РИНЦ; MIAR; CEEOL;
EBSCOhost; Google Scholar
Главен редактор
Проф. д.х.н. Борислав Тошев
Е-mail: toshev@chem.uni-sofia.bg
Редактор
Никола Каравасилев
0889 48 99 01
Тел.: 02/425 04 70
02/425 04 71
Е-mail: science@azbuki.bg

Съдържание
на сп. „Химия.
Природните науки
в образованието“,
кн. 4/2019:
EDUCATION: THEORY
AND PRACTICE
Chemometric
Analysis
of
School Life in Varna / Radka
Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo
Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela
Grigorova, Rumyana Slavova,
Miglena Slavova
Нагласи на 13 – 14-годишни
ученици към природните науки
в неформална образователна среда / Явор Киряков, Иса Хаджиали, Димитър Грозев

Заглавието е на реуудакцията

EXPERIMENTS
An Analytical Experiment Using
Beer’s Law for a Mixture of Two
Dyes / A.E. Burns, N.G. Burns, C.
Kramer
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– комуникативните компетентности са включени в осемте ключови компетентности за учене през целия живот, част от Европейската референтна рамка; те осигуряват
свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния учител;
– възприемането и създаването на текстове в официално-деловата, академичната
и медийната сфера са дейности, които учителите осъществяват в своята продължаваща
квалификация, когато например: подават документи за кандидатстване за ПКС, правят
писмени разработки по теми от специалността, пишат доклади и научни съобщения за научни конференции, четат и пишат медийни текстове за събития от училищния живот и пр.
Курсовете за придобиване на пета ПКС се интерпретират като начални за квалификационната програма за придобиване на ПКС. На учителите се предлагат три курса: „Комуникативни умения“, „Официално-делови жанрове“ и „Методика“, с които се цели
да се усъвършенстват комуникативните умения на учителите и да се отбележи напредък в
методическата им подготовка. Особено внимание са обръща на официално-деловите текстове, като се работи на практическо равнище.
Целта на квалификационния курс „Комуникативни умения“ е да се усъвършенстват комуникативните умения на учители по езиковите дисциплини. Като се има предвид,
че учителите имат изградена теоретична представа за процеса на комуникация, акцентът
се поставя върху теоретичните постановки, които се основават на връзката между език
и култура, задълбочават се познанията за съдържанието на комуникативната компетентност.
Практическата насоченост на курса се осъществява чрез работата върху правилната и целесъобразната употреба на езикови средства, върху усъвършенстването на рецептивните и продуктивните умения за устно и писмено общуване. Обръща се внимание на
промените в правописа, на допусканите правописни и пунктуационни грешки в българския
език под влияние на чужди езици. Дискутират се проблеми на правоговора и произношението,
обсъжда се ролята на езика на тялото в процеса на комуникация. Използват се интерактивни техники на обучение. Курсът се осъществява с пакет обучителни материали.
Курсът „Официално-делови жанрове“ има за цел да развие и усъвършенства уменията за делово писане на преподаватели по езиковите дисциплини. Фокусът е върху процеса
на организация, подготовка, писане и редактиране на официално-делови текстове. Курсът е
с практическа насоченост. Участниците обменят опит за спецификите на деловата кореспонденция в различни европейски страни. Материалите във връзка с обучението се подготвят както на хартиен, така и на електронен носител. Задълбочаването на познанията и на
уменията за редактиране на свои и чужди текстове, чрез които да се участва ефективно в
диалогични формати, в делови срещи и при международни контакти.
Целта на модула „Методика“ е да се отбележи напредък при съчетаване на методическата подготовка и професионалния опит (минимум 2 години), който учителят е придобил
по специалността.
Работата на по-високо равнище продължава през следващата година в курсове за
подготовка за четвърта ПКС. Кандидатите следва да притежават най-малко 1 квалификационен кредит. Изпитната процедура изисква писмено разработване на въпрос по специалността, т.е. създава се текст с научен стил.
В квалификационната програма се включват курсовете „Редактиране и рецензиране на научни текстове“ и „Медийни жанрове“, чрез които се задълбочават уменията на
учителите да редактират и да оценяват свои и чужди текстове, теоретично да осмислят
и да използват в практиката си медийни текстове.
Целта на курса „Редактиране и рецензиране на научни текстове“ е да се
усъвършенстват уменията за редактиране и рецензиране на научни текстове. Обучението се осъществява, като учителите се опират на своята филологическа подгот
веност и работят за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за редактиране
и рецензиране на професионално равнище. Обогатяват познанията си в областта на
общуването и културата, работят върху стилови и жанрови черти на текста. Усъвършенстват уменията си за анализиране на текстове (с акцент върху художествените).
Участват в дискусии, свързани със спецификите на устната и писмената реч, открояват различия между научен и публицистичен стил, като създават рецензии в съответния жанр. Откриват граматични и стилистични грешки, предлагат редакционни
варианти.
В курса „Медийни жанрове“ учителите усъвършенстват познанията си за общуването в медийната сфера. Целта е да се стимулира нагласа за публични изяви – за представяне на събития и постижения в областта на образованието, на резултати от училищни
проекти. Задълбочават се познанията на учителите за ситуацията на масовата комуникация; за медийни жанрове – интервю, информационна бележка, статия във вестник, рецензия.
Усъвършенстват се уменията им за презентиране, за структуриране и представяне на
информация, за отговаряне на въпроси на журналисти, за създаване на медийни текстове.
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3. Квалификационна програма за придобиване на трета ПКС
Придобилите последователно пета и четвърта ПКС е необходимо да се включат в
едногодишна специализация. Едногодишната професионално-педагогическа специализация е
необходимо условие за придобиване на трета ПКС и завършва с разработване и защита
на дипломна работа. В професионално-педагогическите специализации се включват 6 учебни
дисциплини, от които 4 имат общопедагогическа и психолого-педагогическа насоченост, а 2
са ориентирани към конкретната специалност на учителите.
За учителите по езиковите дисциплини в едногодишната специализация се включват
обучителни дисциплини, от които едната може да бъде по тематичен курс – „Речеви жан
рове“ или „Възприемане и създаване на текст“.
Втората дисциплина е ориентирана към контекста на общата тематика на специализацията. Например в професионално-педагогическата специализация „Интегрални взаимодействия в образователния процес“ се включва учебната дисциплина „Взаимодействие
между езиковите дисциплини“. Работата се свързва с теоретичното осмисляне на различните равнища, на които може да се осъществява взаимодействие между изучаваните
езици в училище: социокултурно, лексикално, граматично, фонетично. В практически план
се работи върху текстове с различен стил и жанр за развиване и усъвършенстване на междукултурната комуникативна компетентност на учителите. Освен това се поставят и
методически задачи, свързани с обучението в училище и развиването на междукултурните
комуникативни умения на учениците.
На учителите се препоръчва за анализ да се подбират текстове, които отговарят на
някои изисквания.
– При работа по отделните теми, включени в програмата за продължаваща квалификация, да се подбират различни по стил текстове за анализ. Учителите усъвършенстват
междукултурната си комуникативна компетентност, като свързват езиковата система с
реално действащата в страната езикова практика, с употребата на езиковите средства в
отделни сфери от действителността.
– Темата на предлагания за анализ текст ненатрапчиво да насочва работата по дискутирания проблем. Научните текстове да се подбират внимателно от историята и географията на дадена страна, от историята на книжовния език. Подходящи са теми, свързани
с делото на св. св. Кирил и Методий, св. Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Иван Вазов, с
вековната борба за запазване и усъвършенстване на езика ни; теми за миналото и бита, за
природните богатства на родината. Публицистичните текстове да се подбират от вестници и списания, от официални сайтове за публикуване на информация: материалите да са
предимно за културни и спортни постижения, за международни изяви на културни дейци и
спортисти, за Европейския съюз. Официално-деловите текстове да са свързани с деловата
кореспонденция, и пр.
– Необходимо е да се подбират текстове, в които преобладават различните типове
реч: а) описание (например природата на страната); б) повествование (например случка от
миналото на страната), разсъждение (например по проблеми на методиката на изучаване
на съответен език). Включването на различни видове текстове в продължаващата квалификация не трябва да се свързва непременно с теоретичното осмисляне на отделните типове
реч.
– Да се подбират текстове от такива жанрове, които да отговорят на потребностите на дейността на учителите, да им позволяват да създават по аналогия някои от тези
жанрове.
– Текстът да е автентичен (от научни статии, от монографии по лингвистични,
методически или педагогически проблеми, от вестници и списания, от художествени произведения); да е образец в езиково-стилно и композиционно-структурно отношение. Езиковите
и композиционно-структурните особености на текста да водят до усъвършенстване на
комуникативната компетентност. Необходимо е текстът да съдържа елементи, които да
предполагат междукултурната комуникация.
– Допуска се адаптиране на текстове, но това да става съобразно с дискутираните
проблеми, при което да не са нарушени съдържателните и композиционно-структурните
достойнства на текста. Необходимо е той да бъде оптимално кратък, да дава възможност
да се работи комплексно върху езиковите му особености. Тази част, която се взема от поголям текст, да е завършена цялост, да се разбира общият смисъл, а не да е просто сбор
от изречения.
Възниква въпросът дали адаптираният текст запазва възможностите си за междукултурна комуникация, до каква степен текстът остава наситен с елементи, които носят
съществена информация, свързана с културни и исторически събития, с географски забележителности или пък с фолклорни традиции.
На учителите се поставя задача да адаптират текстове на езика, по който преподават, съобразно с езиковите възможности на обучаваните. След това учителите проверяват
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става пълнолетен, на двадесет и две години. Тази възраст се различава от възрастта, определена в РПОУ (чл. 23) и ТК (чл. 25), където тя е осемнадесет години.
Разпоредбите в параграф шест и седем се отнасят до вероизповеданието на княза,
престолонаследника и княжеското потомство. Когато избраният княз не принадлежи към
източноправославното вероизповедание, е препоръчително той да се приобщи към него (§ VІ).
Престолонаследникът задължително трябва да принадлежи към Източната православна
църква (§ VІІ, ал. 1), а когато бъдещият княз не принадлежи към православното вероизповедание и е неженен, цялото му бъдещо потомство трябва да се възпитава в православната
вяра (§ VІІ, ал. 2).
Сходни изисквания към българския княз са залегнали и в РПОУ и ТК. Различието с РПОУ
е, че той не препоръчва, ако първият избран княз не е източноправославен, да премине към
Източната православна църква, а допуска той да остане в своето вероизповедание (чл. 37).
Разпоредбата в ТК относно вероизповеданието на княза и престолонаследника е напълно
идентична с тази в РПОУ (чл. 38).
Параграф VІІІ и ІХ определят цивилната листа на княза и материалното му обезпечаване. Записката определя годишната издръжка на княза на 500 000 франка (§ VІІ), която
сума се доближава до тази, определена в ТК – 600 000 франка (чл. 35), и се различава чувствително от сумата, определена в РПОУ – 1 млн. франка годишно (чл. 33). Интересно развитие
се наблюдава по отношение на разпоредбата в § ІХ. Тя предвижда на княза да се построи
жилище (разбирай дворец) – първо зимно, а после лятно, за сметка на държавната хазна.
В РПОУ този текст е модифициран, като се дава възможност на Народното събрание да прави дарове на княза от държавните имоти (чл. 35), а ТК не само изключва това, но и изрично
въвежда негативна разпоредба, забраняваща на княза и неговите родственици да ползват
държавните имоти (чл. 51).
Разбира се, „изненадващо“ е допускането на ревизия на Берлинския договор. Това личи
от текста в § VІІІ, според който предложената сума от 500 000 франка за годишната издръжка на княза е валидна само при условие, че Княжеството остане в границите, определени му от договора. Очевидно, княз Дондуков и обкръжението му все още са хранели надежди
за възможността на подобна ревизия, което личи и от някои други документи.
Параграф Х регламентира правомощията на княза в сферата на изпълнителната и
законодателната власт. Изпълнителната власт принадлежи на княза, който управлява с помощта на назначени от него отговорни министри и се ползва от всичките права, предоставени на владетел в страните с конституционно управление. Князът утвърждава законите,
назначава лицата на всички държавни длъжности, той е върховен военачалник на въоръжените сили, подписва конвенции и международни договори, да помилва.
В тази разпоредба се откриват няколко съществени особености, които заслужават да
бъдат разгледани по-задълбочено. На първо място, това е изричното подчертаване в текста
на формата на държавно управление – конституционно управление. Интересно е, че в случая
не се споменава органически устав или друго сродно понятие, а се говори за конституция. По
този повод Л. Владикин отбелязва, че проектът „Лукиянов“ избягва да използва определението „конституционна монархия“, което Ервин Грим обяснява със страха на руските власти
от този термин. По-късно обаче именно комисията в Петербург, която преглежда проекта,
го включва в текста и той се запазва в чл. 3 на РПОУ (Vladikin, 1994: 63, 78).
Изрично е регламентирана служебната отговорност на министрите пред княза. Тя се
изразява в дискреционното му правомощие да назначава и уволнява министрите. Другите
правомощия на княза са типичните за конституционната монархия права на монарха: да
утвърждава законите, да назначава длъжностните лица, да бъде върховен главнокомандващ
на въоръжените сили на страната, да сключва международни договори и други споразумения,
да помилва осъдени по наказателни дела. Всички тези правомощия са залегнали и в РПОУ, и в
ТК, което безспорно показва връзката им със записката на Бурмов от 20 септември 1878 г.
Пълния текст четете в „История“, кн. 5/2019 г.
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2. Времето на изготвяне на документа
От особена важност е времето на създаване на документа. В горния десен ъгъл на
първия лист, както вече бе отбелязано, стои датата 20 септември 1878 г., очевидно поста
вена от друг – вероятно служител в канцеларията – тъй като почеркът, така и цветът на
мастилото, се различават от тези на останалия текст. Посочената дата отразява всъщ
ност деня, когато документът е заведен в деловодството. Въпреки наличието на конкретна
датировка съставянето на такъв документ със сигурност не е станало за толкова кратко
време, а над него е работено и по-рано.
Съвпадението между въпросите към българските нотабили и записката на Т. Бурмов,
изготвена значително по-рано от останалите отговори, може да бъде обяснено само с об
стоятелството, че Тодор Бурмов вече е разполагал с въпросите, когато е писал записката.
В този случай най-правдоподобна би била версията, че именно Бурмов участва в работата
по тяхното изготвяне и вероятно е един от съставителите на въпросника.
Ранната поява на записката на Т. Бурмов има и друго важно значение. Обикновено,
когато става въпрос за отговорите на другите нотабили, изследователите подчертават,
че те пристигат твърде късно и поради това не е било възможно да се вземат предвид при
изготвянето на първоначалния проект (Manolova, 2014: 32 – 33). Както става ясно, това
обаче не се отнася до изложените от Бурмов идеи и конкретни предложения. Изготвянето
им значително по-рано от времето на завършване на проекта дава възможност много от
тях да намерят място в него, както и в специално изготвените правила за избора на бъл
гарския княз.
3. Съдържание на записката
Текстът на записката може да бъде разпределен в седемнадесет параграфа, които ав
торът е започнал да номерира в последователен ред с римски цифри. В него има множество
зачерквания и поправки.
Параграф едно разглежда въпросите за състава на събранието, което ще избере пър
вия български княз. В него се включват две основни групи депутати – по право и по избор.
Към първата група принадлежат т.нар. нотабили, за каквито се считат всички архиереи
и управляващите епархии духовни лица, вицегубернаторите българи и председателите на
окръжните, губернските и търговските съдилища.
Втората група представители в събранието включва избрани от народа депутати
според начина, по който се избират членовете на окръжните съдилища, указан във Временни
те правила за устройство на съдебната част в България. Всеки окръг ще избира по шестима
представители.
Параграф две и три уреждат начина на наследяване на българския престол. Това ста
ва по рода на първия български княз само от лица от мъжки пол, потомствени по женска
или мъжка линия, започваща от най-старшия син на княза. Тази разпоредба регламентира
престолонаследния ред и престолонаследната система. По отношение на престолонаследния
ред разпоредбата утвърждава принципа на първородството (ius primogeniturae) и т.нар.
майорат – наследява най-старшият син. По отношение на престолонаследната система се
въвежда смекчената агнатска система – наследяват само наследниците от мъжки пол, но
се допуска те да произхождат и от женска линия (Vladikin, 1931: 373 – 376, 421 – 446).
Параграф четири урежда института на регентството. При непълнолетие на престо
лонаследника се предвижда назначаването на регент – най-близкия негов родственик, който
управлява княжеството с участието на майката на престолонаследника. В случая определено
става въпрос за два отделни института – регентство и настойничество, които обаче не са
изрично разграничени. Така формулиран, текстът на разпоредбата изключва сливане на два
та института, както е например в чл. 51 на гръцката конституция от 1864 г., която пред
вижда еднолично регентство, което ipso iure се полага на кралицата майка (Paev, 2014: 81).
Идеята за регента – най-близкия родственик на непълнолетния престолонаследник, е наме
рила място и в руския проект за Органически устав (чл. 27), но отсъства от Търновската
конституция.
Интерес представлява алинея 2 на § ІV, където се предвижда, ако лицето, определено
за регент, не е живяло в страната или я познава недостатъчно, към него да се присъеди
нят със същите права още две лица, заемащи или заемали длъжността министри, които се
посочват [т.е. избират] от Великото народно събрание. Считам, че с това се поставя осно
вата на тричленното регентство, залегнало по-късно както в руския проект за Органически
устав (чл. 25), така и в Търновската конституция (чл. 27).
Член пети определя възрастта, при навършването на която престолонаследникът
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дали адаптираният текст е запазил възможностите си за междукултурна комуникация, до
каква степен в текста са останали елементи, които носят съществена информация, свърза
на със забележителности или пък с фолклорни традиции на страната, чийто език се изучава.
В трета глава (3.2.3.3.) се представя такъв анализ на текстове, предназначени за обучение
по български език в чуждоезикова среда.
Квалификационната програма завършва с дипломна работа, която отразява собст
вен добър педагогически опит. Тя е изследователска рефлексия на собствени постижения в
реалната образователна практика. Не се извършват диагностични процедури и не се изис
кват иновативни решения.
Разработката е насочена към обобщаване и обосноваване на добри постижения в еже
дневната преподавателска дейност. Описва се и се обобщава в технологичен план съществу
ващ педагогически опит.
Представят се дейности, които може да бъдат директно използвани или модифицира
ни в зависимост от контекста и конкретните условия.
Съдържанието на дипломната работа се отличава с определена специфика.
– Теоретичната част е кратка, концентрирана върху общ преглед на конкретен проб
лем; показва познаване на специализираната литература по проблема или аспект от него.
– Не се формулират хипотеза, зависими и независими променливи.
– Изводите са насочени към приложимостта и ефективността на конкретното мето
дическо решение, възможностите за развитие и усъвършенстване.
Важен момент за успешната защита на дипломната работа е разработването на
критерии, подпомагащи оценяването на готовия продукт. Като общи критерии,
които са характерни за всяка писмена разработка от такъв тип, може да се посочат:
– научен стил на текста;
– точна, ясна и конкретна формулировка на темата;
– оптимално съотношение и взаимна обвързаност между частите на разработката;
– задълбочени и конкретни изводи;
– цялостно оформление на разработката.
Специфичните критерии за оценяване на дипломната работа за завършване на специа
лизацията (за ІІІ ПКС) са:
– обвързаност на теоретичната част с конкретни научни проблеми, към решаването
на които е насочена добрата педагогическа практика;
– обосноваване на значимостта на предлаганата добра педагогическа практика за
езиковото обучение;
– обвързаност с важни образователни цели, с ДОС и учебните програми по предмета,
по който преподава учителят;
– съответствие на дидактическите материали с учебното съдържание и възрастови
те особености на учениците;
– възможности за развитие и усъвършенстване.
4. Квалификационна програма за придобиване на втора и на първа ПКС
За придобиване на втора професионалноквалификационна степен кандидатите
е необходимо да усъвършенстват уменията си за изследователска дейност и да притежават
най-малко 2 квалификационни кредита. В ролята на изследователи те осъществяват диагно
стика на постиженията на учениците по избрана от тях проблематика. Представят пис
мена научна разработка, в която проявяват своите умения да прилагат в професионалната
си дейност диагностични процедури с оглед вземането на оптимални педагогически решения.
Квалификационната програма за придобиване на втора ПКС „Диагностичната дейност на учителя по български език и по чужд език“ се осъществява в рамките на 48
академични часа. Включва два модула: „Диагностична процедура“ и „Научен текст“.
В първия модул – „Диагностична процедура“, учителите усвояват спецификата на
диагностичното изследване. Те осмислят характеристиките му като количествено емпи
рично изследване, разбират, че за неговото осъществяване се изисква спазването на избрани
процедури в определена последователност. Интерпретират го като единство от диагноза и
прогноза.
Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.
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От всичко това става ясно, че съставителите не са познавали нито записката на
Бурмов, публикувана от Овсяний като негов отговор на въпросите към българските нотаби
ли, нито текста на първоначалния проект на Органическия устав.
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Шулц като извор за българската военноморска история / Асен
Кожухаров

Митарствата
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за Органически устав
на Българското княжество“

Костадин Паев
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ЮЗУ „Неофит Рилски“
Уводни думи
През 1907 г. Николай Овсяний – генерал и руски
военен историк, публикува в VІ том на съставения от
него сборник с документи и отговорите на 16 български
нотабили на въпросите, отправени от руското гражданско управление в България до някои по-известни българи (Ovsyanay, 1907: 136 – 221). Сред тях се намира
и един документ, съставен от Тодор Бурмов – тогава пловдивски вицегубернатор, който е квалифициран
като „записка“ (Ovsyanay, 1907: 136 – 139). Въпросният
документ обаче няма вид на писмо или на официален
отговор, а прилича по-скоро на незавършен проект на
устройствен акт за държавно управление на Българското княжество. Това личи както от неговото съдържание, така и от формата, под която е представен –
авторът назовава отделните параграфи „статии“, т.е.
така, както по онова време се назовават отделните
членове на нормативните актове.
След малко повече от 100 години, през 2008 г.,
същият документ е публикуван в друг сборник, на
съвременен руски език с нормализиран правопис, без
наличните върху него поправки и други допълнителни бележки (Saet, 2008: 159 – 160). По-късно колегите
от Държавния военноисторически архив на Русия ми
изпратиха пълно копие на оригиналния документ, за
което искрено им благодаря. Оригиналът представлява ръкописен текст и се състои от два листа, писани
двустранно (лице и гръб), т.е. 4 страници, върху които
има зачерквания и поправки, както и допълнителни
бележки.
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ПАЗИТЕЛИ НА ПАМЕТТА
Политиката на германските
окупационни власти спрямо еврейското население през първите
години на Втората световна война (1939 – 1941). Социален, икономически и правен контекст /
Мартина Грондзка-Реяк, Александра Намисло
Начало на социалистическата
конспирация. Полска социалистическа партия „Свобода, равенство, независимост“ / Мачей
Жучковски
In a (Not Completely) Distorting
Mirror. Poland Viewed from the
Perspective of the Authorities and
of the Population of the Soviet
Union on the Eve of and during the
Soviet Aggression against Poland
in September 1939 / Sławomir
Kalbarczyk
Сътрудничеството между националните малцинства на Втората полска република и съветските
власти в завладените от Червената
армия територии през септември
и октомври 1939 г. / Яцек Романек

Съдържание
на сп. „История“,
кн. 5/2019

Заглавието е на редакцията

ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Българското църковно представителство в Истанбул и въп
росът за вдигане на схизмата /
Боряна Бужашка
Участието на Тодор Бурмов
в изготвянето на първоначалния проект за Органически устав на Българското княжество /
Костадин Паев
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1. Грешките при публикуването на документа
При първото публикуване на документа от Н. Овсяний той е допуснал една сериозна грешка, като е поставил
дата 20 октомври 1878 г. Какво е накарало съставителя
да направи това? Съставителят вероятно е коригирал датата на документа, считайки, че поставената в деловодството на руския императорски комисар дата е сгрешена,
тъй като следващият отговор – този на сливенския губернатор Иван Иванов, е след повече от месец по-късно,
а доскоро се предполагаше, че първите писма с въпросите
са отправени едва в началото на октомври 1878 г. Освен
това Н. Овсяний е квалифицирал текста като „отговор“ на
Т. Бурмов на въпросите до българските нотабили, без той
да има формата на официален отговор.
Множество грешки са допуснати и при публикуването
на документа през 2008 г. Първата грешка на съставителите
е неправилното определяне на документа като „Правила за
избиране на първия български княз“, така както е озаглавен. За
това може да има две основни причини. В началото на текста
(§І) наистина става дума за избора на първия български княз
от особено събрание, за неговия състав и начин на конституиране. Съставителите очевидно не са обърнали достатъчно
внимание на обстоятелството, че останалата част от тек
ста касае съвсем други въпроси, свързани основно с устройството на бъдещото управление на Българското княжество.
Дори да приемем, че поставеното от съставителите
заглавие е само условно, то текстът на първоначалния проект на Органическия устав също започва с подобна разпоредба относно избора на първия български княз (вж. Гримм, 1922:
прилож. 2, л. І), която основателно отпада при ревизията на
първоначалния проект от комисията в Петербург, тъй като
не представлява конституционна материя (Vladikin, 1994: 77).
Втората сериозна грешка на съставителите е премахването на номерацията на отделните параграфи при
публикуването на документа. Това внушава и създава впечатлението, че става въпрос за текст на документ от
общ характер, а не за юридически устройствен акт. Наличието на такава номерация на отделните параграфи се
потвърждава както от текста на оригинала, така и от
§ ІV, където се използва изразът „горната статия“ и има
също препратка към § ХVІ (статия ХVІ) на текста. Това са
безспорни доказателства, че авторът е съставял именно
документ с юридическо съдържание.
Третата грешка при публикуването на документа е
непосочването на мястото, където той е съставен – вместо това съставителите са записали съкращението „б.м.“,
т.е. без посочено място. То обаче ясно личи горе вдясно на
оригинала, където като място на съставянето му е записано „Филипопол“. Това е напълно логично, предвид че тогава
седалището на руския комисар е все още в Пловдив.
И разбира се, най-същественият пропуск на съставителите е отсъствието на името на автора на текста.
В бележката под № 1 в края на публикувания документ е
посочено само, че той е изготвен от съдебното отделение
на Управлението на руския комисар в България (срв. Saet,
2008: 160). В най-горния десен ъгъл на оригинала обаче съвсем ясно се откроява името на автора – Тодор Бурмов.
Грешка е допусната и при публикуването на първата
страница на факсимилето на документа. Там то погрешно
е определено като факсимиле на част от речта на княз
Дондуков-Корсаков, произнесена при откриването на Учредителното събрание. Съвсем очевидно е, че това е явно
недоразумение и текстът е на друг документ (Saet, 2008:
ХІV).
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ЮЗУ „Неофит Рилски“
Уводни думи
През 1907 г. Николай Овсяний – генерал и руски
военен историк, публикува в VІ том на съставения от
него сборник с документи и отговорите на 16 български
нотабили на въпросите, отправени от руското гражданско управление в България до някои по-известни българи (Ovsyanay, 1907: 136 – 221). Сред тях се намира
и един документ, съставен от Тодор Бурмов – тогава пловдивски вицегубернатор, който е квалифициран
като „записка“ (Ovsyanay, 1907: 136 – 139). Въпросният
документ обаче няма вид на писмо или на официален
отговор, а прилича по-скоро на незавършен проект на
устройствен акт за държавно управление на Българското княжество. Това личи както от неговото съдържание, така и от формата, под която е представен –
авторът назовава отделните параграфи „статии“, т.е.
така, както по онова време се назовават отделните
членове на нормативните актове.
След малко повече от 100 години, през 2008 г.,
същият документ е публикуван в друг сборник, на
съвременен руски език с нормализиран правопис, без
наличните върху него поправки и други допълнителни бележки (Saet, 2008: 159 – 160). По-късно колегите
от Държавния военноисторически архив на Русия ми
изпратиха пълно копие на оригиналния документ, за
което искрено им благодаря. Оригиналът представлява ръкописен текст и се състои от два листа, писани
двустранно (лице и гръб), т.е. 4 страници, върху които
има зачерквания и поправки, както и допълнителни
бележки.
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1. Грешките при публикуването на документа
При първото публикуване на документа от Н. Овсяний той е допуснал една сериозна грешка, като е поставил
дата 20 октомври 1878 г. Какво е накарало съставителя
да направи това? Съставителят вероятно е коригирал датата на документа, считайки, че поставената в деловодството на руския императорски комисар дата е сгрешена,
тъй като следващият отговор – този на сливенския губернатор Иван Иванов, е след повече от месец по-късно,
а доскоро се предполагаше, че първите писма с въпросите
са отправени едва в началото на октомври 1878 г. Освен
това Н. Овсяний е квалифицирал текста като „отговор“ на
Т. Бурмов на въпросите до българските нотабили, без той
да има формата на официален отговор.
Множество грешки са допуснати и при публикуването
на документа през 2008 г. Първата грешка на съставителите
е неправилното определяне на документа като „Правила за
избиране на първия български княз“, така както е озаглавен. За
това може да има две основни причини. В началото на текста
(§І) наистина става дума за избора на първия български княз
от особено събрание, за неговия състав и начин на конституиране. Съставителите очевидно не са обърнали достатъчно
внимание на обстоятелството, че останалата част от тек
ста касае съвсем други въпроси, свързани основно с устройството на бъдещото управление на Българското княжество.
Дори да приемем, че поставеното от съставителите
заглавие е само условно, то текстът на първоначалния проект на Органическия устав също започва с подобна разпоредба относно избора на първия български княз (вж. Гримм, 1922:
прилож. 2, л. І), която основателно отпада при ревизията на
първоначалния проект от комисията в Петербург, тъй като
не представлява конституционна материя (Vladikin, 1994: 77).
Втората сериозна грешка на съставителите е премахването на номерацията на отделните параграфи при
публикуването на документа. Това внушава и създава впечатлението, че става въпрос за текст на документ от
общ характер, а не за юридически устройствен акт. Наличието на такава номерация на отделните параграфи се
потвърждава както от текста на оригинала, така и от
§ ІV, където се използва изразът „горната статия“ и има
също препратка към § ХVІ (статия ХVІ) на текста. Това са
безспорни доказателства, че авторът е съставял именно
документ с юридическо съдържание.
Третата грешка при публикуването на документа е
непосочването на мястото, където той е съставен – вместо това съставителите са записали съкращението „б.м.“,
т.е. без посочено място. То обаче ясно личи горе вдясно на
оригинала, където като място на съставянето му е записано „Филипопол“. Това е напълно логично, предвид че тогава
седалището на руския комисар е все още в Пловдив.
И разбира се, най-същественият пропуск на съставителите е отсъствието на името на автора на текста.
В бележката под № 1 в края на публикувания документ е
посочено само, че той е изготвен от съдебното отделение
на Управлението на руския комисар в България (срв. Saet,
2008: 160). В най-горния десен ъгъл на оригинала обаче съвсем ясно се откроява името на автора – Тодор Бурмов.
Грешка е допусната и при публикуването на първата
страница на факсимилето на документа. Там то погрешно
е определено като факсимиле на част от речта на княз
Дондуков-Корсаков, произнесена при откриването на Учредителното събрание. Съвсем очевидно е, че това е явно
недоразумение и текстът е на друг документ (Saet, 2008:
ХІV).
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2. Времето на изготвяне на документа
От особена важност е времето на създаване на документа. В горния десен ъгъл на
първия лист, както вече бе отбелязано, стои датата 20 септември 1878 г., очевидно поста
вена от друг – вероятно служител в канцеларията – тъй като почеркът, така и цветът на
мастилото, се различават от тези на останалия текст. Посочената дата отразява всъщ
ност деня, когато документът е заведен в деловодството. Въпреки наличието на конкретна
датировка съставянето на такъв документ със сигурност не е станало за толкова кратко
време, а над него е работено и по-рано.
Съвпадението между въпросите към българските нотабили и записката на Т. Бурмов,
изготвена значително по-рано от останалите отговори, може да бъде обяснено само с об
стоятелството, че Тодор Бурмов вече е разполагал с въпросите, когато е писал записката.
В този случай най-правдоподобна би била версията, че именно Бурмов участва в работата
по тяхното изготвяне и вероятно е един от съставителите на въпросника.
Ранната поява на записката на Т. Бурмов има и друго важно значение. Обикновено,
когато става въпрос за отговорите на другите нотабили, изследователите подчертават,
че те пристигат твърде късно и поради това не е било възможно да се вземат предвид при
изготвянето на първоначалния проект (Manolova, 2014: 32 – 33). Както става ясно, това
обаче не се отнася до изложените от Бурмов идеи и конкретни предложения. Изготвянето
им значително по-рано от времето на завършване на проекта дава възможност много от
тях да намерят място в него, както и в специално изготвените правила за избора на бъл
гарския княз.
3. Съдържание на записката
Текстът на записката може да бъде разпределен в седемнадесет параграфа, които ав
торът е започнал да номерира в последователен ред с римски цифри. В него има множество
зачерквания и поправки.
Параграф едно разглежда въпросите за състава на събранието, което ще избере пър
вия български княз. В него се включват две основни групи депутати – по право и по избор.
Към първата група принадлежат т.нар. нотабили, за каквито се считат всички архиереи
и управляващите епархии духовни лица, вицегубернаторите българи и председателите на
окръжните, губернските и търговските съдилища.
Втората група представители в събранието включва избрани от народа депутати
според начина, по който се избират членовете на окръжните съдилища, указан във Временни
те правила за устройство на съдебната част в България. Всеки окръг ще избира по шестима
представители.
Параграф две и три уреждат начина на наследяване на българския престол. Това ста
ва по рода на първия български княз само от лица от мъжки пол, потомствени по женска
или мъжка линия, започваща от най-старшия син на княза. Тази разпоредба регламентира
престолонаследния ред и престолонаследната система. По отношение на престолонаследния
ред разпоредбата утвърждава принципа на първородството (ius primogeniturae) и т.нар.
майорат – наследява най-старшият син. По отношение на престолонаследната система се
въвежда смекчената агнатска система – наследяват само наследниците от мъжки пол, но
се допуска те да произхождат и от женска линия (Vladikin, 1931: 373 – 376, 421 – 446).
Параграф четири урежда института на регентството. При непълнолетие на престо
лонаследника се предвижда назначаването на регент – най-близкия негов родственик, който
управлява княжеството с участието на майката на престолонаследника. В случая определено
става въпрос за два отделни института – регентство и настойничество, които обаче не са
изрично разграничени. Така формулиран, текстът на разпоредбата изключва сливане на два
та института, както е например в чл. 51 на гръцката конституция от 1864 г., която пред
вижда еднолично регентство, което ipso iure се полага на кралицата майка (Paev, 2014: 81).
Идеята за регента – най-близкия родственик на непълнолетния престолонаследник, е наме
рила място и в руския проект за Органически устав (чл. 27), но отсъства от Търновската
конституция.
Интерес представлява алинея 2 на § ІV, където се предвижда, ако лицето, определено
за регент, не е живяло в страната или я познава недостатъчно, към него да се присъеди
нят със същите права още две лица, заемащи или заемали длъжността министри, които се
посочват [т.е. избират] от Великото народно събрание. Считам, че с това се поставя осно
вата на тричленното регентство, залегнало по-късно както в руския проект за Органически
устав (чл. 25), така и в Търновската конституция (чл. 27).
Член пети определя възрастта, при навършването на която престолонаследникът
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дали адаптираният текст е запазил възможностите си за междукултурна комуникация, до
каква степен в текста са останали елементи, които носят съществена информация, свърза
на със забележителности или пък с фолклорни традиции на страната, чийто език се изучава.
В трета глава (3.2.3.3.) се представя такъв анализ на текстове, предназначени за обучение
по български език в чуждоезикова среда.
Квалификационната програма завършва с дипломна работа, която отразява собст
вен добър педагогически опит. Тя е изследователска рефлексия на собствени постижения в
реалната образователна практика. Не се извършват диагностични процедури и не се изис
кват иновативни решения.
Разработката е насочена към обобщаване и обосноваване на добри постижения в еже
дневната преподавателска дейност. Описва се и се обобщава в технологичен план съществу
ващ педагогически опит.
Представят се дейности, които може да бъдат директно използвани или модифицира
ни в зависимост от контекста и конкретните условия.
Съдържанието на дипломната работа се отличава с определена специфика.
– Теоретичната част е кратка, концентрирана върху общ преглед на конкретен проб
лем; показва познаване на специализираната литература по проблема или аспект от него.
– Не се формулират хипотеза, зависими и независими променливи.
– Изводите са насочени към приложимостта и ефективността на конкретното мето
дическо решение, възможностите за развитие и усъвършенстване.
Важен момент за успешната защита на дипломната работа е разработването на
критерии, подпомагащи оценяването на готовия продукт. Като общи критерии,
които са характерни за всяка писмена разработка от такъв тип, може да се посочат:
– научен стил на текста;
– точна, ясна и конкретна формулировка на темата;
– оптимално съотношение и взаимна обвързаност между частите на разработката;
– задълбочени и конкретни изводи;
– цялостно оформление на разработката.
Специфичните критерии за оценяване на дипломната работа за завършване на специа
лизацията (за ІІІ ПКС) са:
– обвързаност на теоретичната част с конкретни научни проблеми, към решаването
на които е насочена добрата педагогическа практика;
– обосноваване на значимостта на предлаганата добра педагогическа практика за
езиковото обучение;
– обвързаност с важни образователни цели, с ДОС и учебните програми по предмета,
по който преподава учителят;
– съответствие на дидактическите материали с учебното съдържание и възрастови
те особености на учениците;
– възможности за развитие и усъвършенстване.
4. Квалификационна програма за придобиване на втора и на първа ПКС
За придобиване на втора професионалноквалификационна степен кандидатите
е необходимо да усъвършенстват уменията си за изследователска дейност и да притежават
най-малко 2 квалификационни кредита. В ролята на изследователи те осъществяват диагно
стика на постиженията на учениците по избрана от тях проблематика. Представят пис
мена научна разработка, в която проявяват своите умения да прилагат в професионалната
си дейност диагностични процедури с оглед вземането на оптимални педагогически решения.
Квалификационната програма за придобиване на втора ПКС „Диагностичната дейност на учителя по български език и по чужд език“ се осъществява в рамките на 48
академични часа. Включва два модула: „Диагностична процедура“ и „Научен текст“.
В първия модул – „Диагностична процедура“, учителите усвояват спецификата на
диагностичното изследване. Те осмислят характеристиките му като количествено емпи
рично изследване, разбират, че за неговото осъществяване се изисква спазването на избрани
процедури в определена последователност. Интерпретират го като единство от диагноза и
прогноза.
Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.
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От всичко това става ясно, че съставителите не са познавали нито записката на
Бурмов, публикувана от Овсяний като негов отговор на въпросите към българските нотаби
ли, нито текста на първоначалния проект на Органическия устав.

Избрано

3. Квалификационна програма за придобиване на трета ПКС
Придобилите последователно пета и четвърта ПКС е необходимо да се включат в
едногодишна специализация. Едногодишната професионално-педагогическа специализация е
необходимо условие за придобиване на трета ПКС и завършва с разработване и защита
на дипломна работа. В професионално-педагогическите специализации се включват 6 учебни
дисциплини, от които 4 имат общопедагогическа и психолого-педагогическа насоченост, а 2
са ориентирани към конкретната специалност на учителите.
За учителите по езиковите дисциплини в едногодишната специализация се включват
обучителни дисциплини, от които едната може да бъде по тематичен курс – „Речеви жан
рове“ или „Възприемане и създаване на текст“.
Втората дисциплина е ориентирана към контекста на общата тематика на специализацията. Например в професионално-педагогическата специализация „Интегрални взаимодействия в образователния процес“ се включва учебната дисциплина „Взаимодействие
между езиковите дисциплини“. Работата се свързва с теоретичното осмисляне на различните равнища, на които може да се осъществява взаимодействие между изучаваните
езици в училище: социокултурно, лексикално, граматично, фонетично. В практически план
се работи върху текстове с различен стил и жанр за развиване и усъвършенстване на междукултурната комуникативна компетентност на учителите. Освен това се поставят и
методически задачи, свързани с обучението в училище и развиването на междукултурните
комуникативни умения на учениците.
На учителите се препоръчва за анализ да се подбират текстове, които отговарят на
някои изисквания.
– При работа по отделните теми, включени в програмата за продължаваща квалификация, да се подбират различни по стил текстове за анализ. Учителите усъвършенстват
междукултурната си комуникативна компетентност, като свързват езиковата система с
реално действащата в страната езикова практика, с употребата на езиковите средства в
отделни сфери от действителността.
– Темата на предлагания за анализ текст ненатрапчиво да насочва работата по дискутирания проблем. Научните текстове да се подбират внимателно от историята и географията на дадена страна, от историята на книжовния език. Подходящи са теми, свързани
с делото на св. св. Кирил и Методий, св. Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Иван Вазов, с
вековната борба за запазване и усъвършенстване на езика ни; теми за миналото и бита, за
природните богатства на родината. Публицистичните текстове да се подбират от вестници и списания, от официални сайтове за публикуване на информация: материалите да са
предимно за културни и спортни постижения, за международни изяви на културни дейци и
спортисти, за Европейския съюз. Официално-деловите текстове да са свързани с деловата
кореспонденция, и пр.
– Необходимо е да се подбират текстове, в които преобладават различните типове
реч: а) описание (например природата на страната); б) повествование (например случка от
миналото на страната), разсъждение (например по проблеми на методиката на изучаване
на съответен език). Включването на различни видове текстове в продължаващата квалификация не трябва да се свързва непременно с теоретичното осмисляне на отделните типове
реч.
– Да се подбират текстове от такива жанрове, които да отговорят на потребностите на дейността на учителите, да им позволяват да създават по аналогия някои от тези
жанрове.
– Текстът да е автентичен (от научни статии, от монографии по лингвистични,
методически или педагогически проблеми, от вестници и списания, от художествени произведения); да е образец в езиково-стилно и композиционно-структурно отношение. Езиковите
и композиционно-структурните особености на текста да водят до усъвършенстване на
комуникативната компетентност. Необходимо е текстът да съдържа елементи, които да
предполагат междукултурната комуникация.
– Допуска се адаптиране на текстове, но това да става съобразно с дискутираните
проблеми, при което да не са нарушени съдържателните и композиционно-структурните
достойнства на текста. Необходимо е той да бъде оптимално кратък, да дава възможност
да се работи комплексно върху езиковите му особености. Тази част, която се взема от поголям текст, да е завършена цялост, да се разбира общият смисъл, а не да е просто сбор
от изречения.
Възниква въпросът дали адаптираният текст запазва възможностите си за междукултурна комуникация, до каква степен текстът остава наситен с елементи, които носят
съществена информация, свързана с културни и исторически събития, с географски забележителности или пък с фолклорни традиции.
На учителите се поставя задача да адаптират текстове на езика, по който преподават, съобразно с езиковите възможности на обучаваните. След това учителите проверяват
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става пълнолетен, на двадесет и две години. Тази възраст се различава от възрастта, определена в РПОУ (чл. 23) и ТК (чл. 25), където тя е осемнадесет години.
Разпоредбите в параграф шест и седем се отнасят до вероизповеданието на княза,
престолонаследника и княжеското потомство. Когато избраният княз не принадлежи към
източноправославното вероизповедание, е препоръчително той да се приобщи към него (§ VІ).
Престолонаследникът задължително трябва да принадлежи към Източната православна
църква (§ VІІ, ал. 1), а когато бъдещият княз не принадлежи към православното вероизповедание и е неженен, цялото му бъдещо потомство трябва да се възпитава в православната
вяра (§ VІІ, ал. 2).
Сходни изисквания към българския княз са залегнали и в РПОУ и ТК. Различието с РПОУ
е, че той не препоръчва, ако първият избран княз не е източноправославен, да премине към
Източната православна църква, а допуска той да остане в своето вероизповедание (чл. 37).
Разпоредбата в ТК относно вероизповеданието на княза и престолонаследника е напълно
идентична с тази в РПОУ (чл. 38).
Параграф VІІІ и ІХ определят цивилната листа на княза и материалното му обезпечаване. Записката определя годишната издръжка на княза на 500 000 франка (§ VІІ), която
сума се доближава до тази, определена в ТК – 600 000 франка (чл. 35), и се различава чувствително от сумата, определена в РПОУ – 1 млн. франка годишно (чл. 33). Интересно развитие
се наблюдава по отношение на разпоредбата в § ІХ. Тя предвижда на княза да се построи
жилище (разбирай дворец) – първо зимно, а после лятно, за сметка на държавната хазна.
В РПОУ този текст е модифициран, като се дава възможност на Народното събрание да прави дарове на княза от държавните имоти (чл. 35), а ТК не само изключва това, но и изрично
въвежда негативна разпоредба, забраняваща на княза и неговите родственици да ползват
държавните имоти (чл. 51).
Разбира се, „изненадващо“ е допускането на ревизия на Берлинския договор. Това личи
от текста в § VІІІ, според който предложената сума от 500 000 франка за годишната издръжка на княза е валидна само при условие, че Княжеството остане в границите, определени му от договора. Очевидно, княз Дондуков и обкръжението му все още са хранели надежди
за възможността на подобна ревизия, което личи и от някои други документи.
Параграф Х регламентира правомощията на княза в сферата на изпълнителната и
законодателната власт. Изпълнителната власт принадлежи на княза, който управлява с помощта на назначени от него отговорни министри и се ползва от всичките права, предоставени на владетел в страните с конституционно управление. Князът утвърждава законите,
назначава лицата на всички държавни длъжности, той е върховен военачалник на въоръжените сили, подписва конвенции и международни договори, да помилва.
В тази разпоредба се откриват няколко съществени особености, които заслужават да
бъдат разгледани по-задълбочено. На първо място, това е изричното подчертаване в текста
на формата на държавно управление – конституционно управление. Интересно е, че в случая
не се споменава органически устав или друго сродно понятие, а се говори за конституция. По
този повод Л. Владикин отбелязва, че проектът „Лукиянов“ избягва да използва определението „конституционна монархия“, което Ервин Грим обяснява със страха на руските власти
от този термин. По-късно обаче именно комисията в Петербург, която преглежда проекта,
го включва в текста и той се запазва в чл. 3 на РПОУ (Vladikin, 1994: 63, 78).
Изрично е регламентирана служебната отговорност на министрите пред княза. Тя се
изразява в дискреционното му правомощие да назначава и уволнява министрите. Другите
правомощия на княза са типичните за конституционната монархия права на монарха: да
утвърждава законите, да назначава длъжностните лица, да бъде върховен главнокомандващ
на въоръжените сили на страната, да сключва международни договори и други споразумения,
да помилва осъдени по наказателни дела. Всички тези правомощия са залегнали и в РПОУ, и в
ТК, което безспорно показва връзката им със записката на Бурмов от 20 септември 1878 г.
Пълния текст четете в „История“, кн. 5/2019 г.
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По следите
на циклите
на Кребс

Откъс от „Циклите на Кребс“

Ивелин Кулев

Приложение на вестник

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Преди години външният министър на Германия – д-р
Вестервеле (Guido Westerwelle, 1961 – 2016), за да отправи
критика към образователното министерство, отбелязва:
„Най-безполезното, което някога съм изучавал, беше цикълът на лимонената киселина. Не зная какво беше това!“
(Roth, 2007).
Ако външният министър на България реши да отправи критика към средното образование, едва ли такива
думи биха намерили място в неговото изказване. Още повече
че има далеч по-важни неща, които могат да послужат
за критика към средното или висшето образование, преди
нещата да се докоснат до цикъла на лимонената киселина.
А днес този цикъл се изучава в гимназията, при това в
програмата по биология. (Може би защото биохимията е
част от биологията, а не от химията). Предвид на това
съзнавам и отговорността на задачата си да представя в
рамките на списанието разбираемо, предназначено за читатели, които в най-общи линии не са изкушени от химията, една твърде сложна и трудна за разбиране схема на
серия от химични реакции, протичащи в живите организми. Всичко това, в крайна сметка, е свързано с обмяната
на веществата.
В самото начало на XX век в семейството на лекаря
Георг Кребс и съпругата му Алба се ражда синът им Ханс.
Той е средният от три деца, тъй като сестра му Елизабет
е по-голямата, а брат му Волфганг – по-малкият. Посещава
училището в родния си град Хилдерсхайм, Германия, и през
1918 г. започва да следва медицина. Както е възприето тогава в немските университети, Ханс започва следването си
в Университета в Гьотинген, който напуска и продължава в
Университета във Фрайбург, последван от университетите
в Берлин и Мюнхен. Така той посещава лекциите, изнасяни
от известни за времето си професори, които преподават
на своите студенти достиженията на науката в момента.
Изключително въздействие върху него оказва посещението на
лекциите в Гьотинген на Виндаус (Adolf Windaus, 1876 – 1959)
– бъдещия Нобелов лауреат по химия за 1928 г.
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– комуникативните компетентности са включени в осемте ключови компетентности за учене през целия живот, част от Европейската референтна рамка; те осигуряват
свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния учител;
– възприемането и създаването на текстове в официално-деловата, академичната
и медийната сфера са дейности, които учителите осъществяват в своята продължаваща
квалификация, когато например: подават документи за кандидатстване за ПКС, правят
писмени разработки по теми от специалността, пишат доклади и научни съобщения за научни конференции, четат и пишат медийни текстове за събития от училищния живот и пр.
Курсовете за придобиване на пета ПКС се интерпретират като начални за квалификационната програма за придобиване на ПКС. На учителите се предлагат три курса: „Комуникативни умения“, „Официално-делови жанрове“ и „Методика“, с които се цели
да се усъвършенстват комуникативните умения на учителите и да се отбележи напредък в
методическата им подготовка. Особено внимание са обръща на официално-деловите текстове, като се работи на практическо равнище.
Целта на квалификационния курс „Комуникативни умения“ е да се усъвършенстват комуникативните умения на учители по езиковите дисциплини. Като се има предвид,
че учителите имат изградена теоретична представа за процеса на комуникация, акцентът
се поставя върху теоретичните постановки, които се основават на връзката между език
и култура, задълбочават се познанията за съдържанието на комуникативната компетентност.
Практическата насоченост на курса се осъществява чрез работата върху правилната и целесъобразната употреба на езикови средства, върху усъвършенстването на рецептивните и продуктивните умения за устно и писмено общуване. Обръща се внимание на
промените в правописа, на допусканите правописни и пунктуационни грешки в българския
език под влияние на чужди езици. Дискутират се проблеми на правоговора и произношението,
обсъжда се ролята на езика на тялото в процеса на комуникация. Използват се интерактивни техники на обучение. Курсът се осъществява с пакет обучителни материали.
Курсът „Официално-делови жанрове“ има за цел да развие и усъвършенства уменията за делово писане на преподаватели по езиковите дисциплини. Фокусът е върху процеса
на организация, подготовка, писане и редактиране на официално-делови текстове. Курсът е
с практическа насоченост. Участниците обменят опит за спецификите на деловата кореспонденция в различни европейски страни. Материалите във връзка с обучението се подготвят както на хартиен, така и на електронен носител. Задълбочаването на познанията и на
уменията за редактиране на свои и чужди текстове, чрез които да се участва ефективно в
диалогични формати, в делови срещи и при международни контакти.
Целта на модула „Методика“ е да се отбележи напредък при съчетаване на методическата подготовка и професионалния опит (минимум 2 години), който учителят е придобил
по специалността.
Работата на по-високо равнище продължава през следващата година в курсове за
подготовка за четвърта ПКС. Кандидатите следва да притежават най-малко 1 квалификационен кредит. Изпитната процедура изисква писмено разработване на въпрос по специалността, т.е. създава се текст с научен стил.
В квалификационната програма се включват курсовете „Редактиране и рецензиране на научни текстове“ и „Медийни жанрове“, чрез които се задълбочават уменията на
учителите да редактират и да оценяват свои и чужди текстове, теоретично да осмислят
и да използват в практиката си медийни текстове.
Целта на курса „Редактиране и рецензиране на научни текстове“ е да се
усъвършенстват уменията за редактиране и рецензиране на научни текстове. Обучението се осъществява, като учителите се опират на своята филологическа подгот
веност и работят за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за редактиране
и рецензиране на професионално равнище. Обогатяват познанията си в областта на
общуването и културата, работят върху стилови и жанрови черти на текста. Усъвършенстват уменията си за анализиране на текстове (с акцент върху художествените).
Участват в дискусии, свързани със спецификите на устната и писмената реч, открояват различия между научен и публицистичен стил, като създават рецензии в съответния жанр. Откриват граматични и стилистични грешки, предлагат редакционни
варианти.
В курса „Медийни жанрове“ учителите усъвършенстват познанията си за общуването в медийната сфера. Целта е да се стимулира нагласа за публични изяви – за представяне на събития и постижения в областта на образованието, на резултати от училищни
проекти. Задълбочават се познанията на учителите за ситуацията на масовата комуникация; за медийни жанрове – интервю, информационна бележка, статия във вестник, рецензия.
Усъвършенстват се уменията им за презентиране, за структуриране и представяне на
информация, за отговаряне на въпроси на журналисти, за създаване на медийни текстове.
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ли, като се регламентират функциите на учителите наставници. Стремежът е да се създадат по-благоприятни условия за задържането на младите учители в професията. Съкращава
се необходимият педагогически стаж от 4 на 2 години, който е условие за кандидатстване
за пета ПКС.
Минималният размер на годишните средства за квалификация на учителите, както и
допълнителното трудово възнаграждение за по-високите ПКС се определят в КТД.
В новия модел за квалификация и кариерно развитие се откроява ясна връзка между
квалификациите в системата и дескрипторите на степените на Европейската квалификационна рамка.
В Наредба № 12 е регламентиран необходимият минимум от опори и ориентири на
кандидатите за придобиване на ПКС. Департаментите за квалификация на учителите към
висшите училища осъществяват процедурите по присъждане на ПКС. Те всъщност поемат
отговорността за създаване на необходимите условия и критерии за обективно оценяване
на професионалната компетентност на педагогическите специалисти с оглед на присъждане
на съответната ПКС.
Във връзка с повишаване на обективността на изпитните процедури (защити) е
необходимо да се определят общи критерии за рецензиране и оценяване на писмените разработки, както и общи критерии при популяризиране на добрите педагогически практики и
високите постижения.
Особено актуален е въпросът за подготовката и самоподготовката на кандидатите
за ПКС. Важно е те да бъдат информирани за съдържанието и формата на изпитите и
за начина на защита на писмените разработки. Чрез съпоставителен анализ да бъдат изтъкнати спецификите на различните типове писмени разработки, като се конкретизират
основните им съдържателни характеристики, които са определени само най-общо в нормативните документи.
В резултат от проучване на специализираната литература, нормативните документи, съществуващата практика до момента по различните специалности и научни направления може да се представят примерни структури на дипломна работа (за завършена специализация и придобиване на ІІІ ПКС) и писмени разработки за придобиване на І и ІІ ПКС.
Отделните видове разработки съдържат общи компоненти, но с различни акценти
и относителна тежест. Например спецификата може да бъде откроена по отношение на:
формулировката на темата, теоретичната част (обем, обхват на теоретичния анализ),
изследователски методи и инструментариум, насоченост на изводите.
Формулираните по-долу изисквания нямат за цел да направят пълна характеристика
на изследователските процеси. Те са по-скоро рамкови, маркират само основните и специфичните особености на изпитните процедури и писмените разработки с цел да осигурят
необходимите ориентири на учителите, консултантите и научните ръководители.
2. Квалификационна програма за придобиване на пета и четвърта ПКС
Двете степени – пета и четвърта, както бе отбелязано по-горе, се придобиват чрез
полагане на изпити. В разработената квалификационна програма за учителите по езиковите
дисциплини се предлагат краткосрочни курсове.
Когато учителите кандидатстват за придобиване на пета професионалноквалификационна степен, следва да отговарят на определени условия: към момента на кандидатстването да имат най-малко 2 години учителски стаж; да имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация
с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.
Целта на устния изпит е да се констатира напредък при съчетаване на методическата
подготовка и професионалния опит (минимум 2 години), който учителят е придобил в обучението. За да отговорят на изискванията на изпитната процедура, учителите може да се включат
в квалификационен курс. А доколкото задължителният квалификационен кредит не е обвързан
непременно с курс за подготовка на устен изпит, учителите може да направят своя избор от
предлаганите различни тематични курсове по педагогически и методически проблеми.
При кандидатстване без изпит (по чл. 58 от наредба 12 на МОН) трябва допълнително да представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални,
балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на
кандидатстване.
За придобиване на пета ПКС от учители по български език и литература и по чужд
език специално бяха разработени курсове за подготовка, които да са ориентирани към усъвършенстване на комуникативните компетентности на учителите. В основата на работата се поставят речеви жанрове, функциониращи в различни сфери на общуване, в които
учителите участват (вж. Пенкова, 2019). Изборът на такава насоченост на курсовете произтича от:
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Synthesis of Poly (Tetrahydrofuran-Co Epichlorohydrin) Using an
Ecologic Catalyst Montmorillonite
(Maghnite-H+) / Hamam Nabil,
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Issam, Belbachir Mohammed
Construction of Job’s Plot in Case
of High Spectral Overlap Between
the Reactants and the Complex:
Application of Multiwavelength
Linear Regression Analysis Using
the Cu-Edta System / Agha Arslan
Wasim, Muhammad Nasiruddin
Khan, Muhammad Farooq Wahab,
Saba Fazal-ur-Rehman

През 1923 г. той печата и първата си публикация.
През 1925 г. Ханс Кребс защитава успешно докторска дисертация в Университета в Хамбург, след което следва една година химия в Университета в Берлин, а след това до 1930 г.
е асистент в Кайзер-Вилхелмовия институт по биология
(днес Институт „Макс Планк“) на бъдещия Нобеловия лауреат Ото Варбург (Otto Heinrich Warburg, 1883 – 1970) (фиг. 1).
През 1930 г. започва работа като лекар в Хамбург, а на следващата година е в университетската клиника във Фрайбург като асистент на д-р Танхаузер (Siegfried Thannhauser,
1885 – 1962). Тук комбинира клиничните си задължения с
изследователска работа, чиято кулминация е откритието
му, заедно с Курт Хензелайт, на цикъла на уреята. Този цикъл днес е известен като „цикъл на уреята“ или „цикъл на
Кребс-Хензелайт“ (Stubbs & Gibbons, 2000; Williamson, 1982).

NEW APPROACHES
A New Easy Method for
Assigning Absolute Configuration
without the Use of Models / R.
Ramajayam

Фигура 1. Ото Варбург (Otto Heinrich
Warburg, 1883 – 1970) в своята лаборатория. Син на физика Емил Варбург. Следва химия в Алберт-Лудвиг
Университета във Фрайбург, а през
1931 г. получава Нобеловата награда
по физиология и медицина за „откриване на природата и функцията на
фермента на дишане“.

CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of
the Concept of Resting Membrane
Potential in Modern Textbooks of
Human Physiology: Traditions and
Alternatives / Petar Raychev
FROM THE RESEARCH
LABORATORIES
Spectral, Biological, Magnetic
and Conductance Studies on the
Coordination Compounds of a
Newly Synthesized Thiazolidin-4One / Dinesh Kumar, Amit Kumar
HISTORY & PHILOSOPHY OF
SCIENCE
Циклите на Кребс / Ивелин Кулев
From the Principle of Least
Action to the Conservation of
Quantum Information in Chemistry:
Can One Generalize the Periodic
Table? / Vasil Penchev
NEWS
Пощенска марка за Периодичната таблица на Менделеев / Борислав Тошев

Фигура 2. Ханс Кребс (Hans Adolf
Krebs, 1900 – 1981), който получава
Нобеловата награда по физиология
и медицина за 1953 г. за „неговото
откритие на цикъла на лимонената киселина“

Фигура 3. Сър Ханс Кребс през март
1980 г.

BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция
в средното училище / Теодора Коларова
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През 1932 г. се хабилитира, но още на следващата година, поради идването на власт
на Хитлер и поради еврейския си произход, д-р Ханс Кребс е принуден да напусне Фрайбург.
Известно е изказването на Хитлер по въпроса за учените от еврейски произход: „Ако трябва
да бъдат уволнени еврейските учени, това означава да унищожим немската наука, тогава
ние ще минем без науката за няколко години“. По-късно се оказва, че няколкото години се
превръщат в много, много години и на немската наука е нанесен удар, който и до днес не
може да бъде компенсиран.
Кребс последва една покана за работа в Биохимическия институт на Кеймбридж,
където е назначен като демонстратор по биохимия в Университета. Междувременно като
стипендиант на фондация „Рокфелер“ той следва биохимия в Университета в Оксфорд. Покъсно, през 1935 г., е избран за доцент, а през 1945 г. – и за професор по фармакология в Университета в Шефилд. По думите на самия д-р Кребс в Шефилд са едни от най-щастливите
му години. През 1954 г. д-р Ханс Кребс оглавява Катедрата по биохимия в Университета в
Оксфорд (фиг. 2), а днес там е известната Кула на Ханс Кребс, където са открити основополагащите представи на биохимията. В тях д-р Кребс се представя като един от създателите на метаболизма в човешкия организъм. През 1967 г. д-р Ханс Кребс се пенсионира,
напускайки биохимията (фиг. 3). Първоначално отказва да продължи своите научни изследвания, но след като е поканен за научен сътрудник в Департамента на Нафилд за клинична
медицина (Nuffield Department of Clinical Medicine) в Оксфорд, се съгласява да продължи с научните си изследвания. Публикува повече от 100 научни работи до смъртта си (Williamson,
1982). По-късно е избран и за професор в Кралската безплатна болнична медицинска школа в
Университета в Лондон (Royal Free Hospital School of Medicine).
Цикълът на уреята (фиг. 4) представлява поредица от химични реакции, съдържащи
азот разпадни продукти от хранителни вещества, които, в крайна
сметка, се превръщат в урея и се
изхвърлят с помощта на бъбреците. Най-напред чрез карбамоилфосфат-синтетазата
хидроксикарбонатите се фосфолират, чрез
което се активират и се включват
в поредицата от химични реакции,
които са зависими от аденозинтрифосфата (АТР). (АТР е по същество веществото, което доставя
енергия на организма.) Чрез натрупване на амоняк и разцепване на
остатъците от фосфата, възниква карбаматът (NH2)2CO). Той, от
своя страна, се фосфолира и чрез
това се активира, за да се включи във втората реакция, която е
зависима от АТР. Накрая стои кабамоилфосфатът, който е изходен
продукт за цикъла на уреята. И
двете стъпки се катализират от
карбамоилфосфат-синтетаза І, т.е.
от един ензим, който се съдържа в
човешкия организъм.

Формирането на читателски интереси и умения за възприемане
на литературни произведения в
мултикултурна среда през погледа
на съвременни автори на детска
литература / Даниел Полихронов
Универсалност и игрови характер на приказното произведение.
Рецепция / Росина Кокудева
Translation of Fiction as a
Specific Form of Bulgarian-Slovak
Intercultural Communication II /
Maria Dobrikova
РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обучението по български език / Веселина
Ватева
Когнитивната
лингвистика:
рефлексии върху едно модерно изследване / Диана Иванова
Кръгла маса по актуални проб
леми на съвременния български
книжовен език / Милен Томов,
Илияна Кунева

Фигура 4. Схема на цикъла
на уреята: реакциите се провеждат в митохондриите (горе), както
и в цитозола (долу). 1. L-орнитин;
2. карбамоилфосфат; 3. L-цитрулин;
4. L-аргиносукцинат; 5. фумарат;
6. L-аргинин; 7. уреа; L-аспартат;
карбамоилфосфат-синтетаза
I
(CPS-1); орнитин-траскарбамилаза
(ОТС); аргиносукцинат-синтетаза
(ASS); аргиносукцинат-лиаза (ASL);
аргиназа 1 (ARG-1)
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нимум за всеки атестационен период (на 4 години)
– минимум квалификационни кредити (3 бр., равни
на 48 академични часа).
Допълнителната квалификация е два вида:
задължителна и избираема. Задължителната е за
поддържане и актуализиране на базовата подготовка; при въвеждане на нови ДОС; при използване
на ИКТ; при установен дефицит на компетентности. Избираемата зависи от желанието за кариерно развитие във връзка с пригодност за дейност
на по-високо длъжностно равнище.
При спазване на нормативно определените
изисквания на педагогическите специалисти се
присъждат последователно пет професионалноквалификационни степени. Най-ниската
ПКС, която педагогическите специалисти може да
придобият в съответствие с достигнатото равнище на професионална компетентност, е пета
степен, а най-високата е първа. На придобилите
ПКС се признава по-високо професионално равнище
при оценяването и заплащането на труда.
С настъпилите промени в нормативната
уредба се повишава ролята на професионалноквалификационните степени. Присъдената ПКС е изискване за заемане на по-висока длъжност в системата на образованието. Нов момент в Наредбата е
и възможността експертите на различни равнища
в системата на образованието да получават ПКС.
С регламентирането на въпросите за присъждане на ПКС се реализира идеята, че по-високата квалификация е необходимо условие за кариерно
израстване на педагогическите специалисти.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на знания, умения и компетентности
при изпълнение на определени длъжности. При заемане на длъжностите „учител“, „старши учител“,
„главен учител“ не се поставя акцент върху педагогическия стаж, а се обръща внимание на отговорностите към образователната институция и
педагогическата колегия, към децата и техните
родители. Кариерното израстване се обвързва с
придобиването на по-висока степен на професионална квалификация. За иновативните учители, за
тези, които вървят с бързи темпове в професионалното си развитие, се дава възможност за побързо кариерно израстване, осигуряват се „бързи
писти“ за преминаване към по-висока длъжност –
например от „учител“ в „старши учител“ не е
необходим дълъг период от време.
Професионалноквалификационните
степени имат важно значение и при атестирането на
педагогическите специалисти. С въвеждането на
атестационна карта се прави сериозен опит да се
реши въпросът, свързан с качественото оценяване
на труда на учителя. Определя се оптималният
вариант на интервал от време, в което са предлага поддържащата квалификация. Реализира се идеята учителите да преминават периодично през
квалификационни форми. Стремежът е атестирането да се открои като стройна система, свързана пряко с кариерното развитие на учителите и
на другите педагогически специалисти.
Важен акцент в промените е специалното
внимание към младите и новоназначените учите-
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Департамент за информация
и усъвършенстване на учители –
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1. В Закона за предучилищното и училищното образование (2015 г.) е заложена идеята за повишаване на
авторитета и социалния статус на учителя. С Наредба
№ 12 на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите (ДВ, бр.
75 от 27.09.2016 г.) се уреждат въпросите за условията и
реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
В нормативните документи се регламентират четири равнища на професионалната квалификация на педагогическите специалисти: национално, регионално, общинско и институционално (в образователната институция).
Целеви групи са: детски учители и учители от всички
видове и степени общообразователни и професионални училища; учители в училищни и извънучилищни организации
за деца със СОП; възпитатели, педагогически съветници,
училищни психолози; директори и заместник-директори;
експерти в РУО и др.
Курсове за следдипломно обучение на учителите,
семинари и конференции по отделни проблеми може да
се организират от висши училища, научни организации,
специализирани обслужващи звена на МОН. Други обучителни организации може да осъществяват професионална квалификация само ако програмите им са одобрени от
Министъра на образованието и науката и са включени в
Информационния регистър на МОН.
Държавата поема отговорност към квалификацията на учителите, като осигурява квалификационния ми-
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Съдържание
на сп. „Български език
и литература“,
кн. 5/2019:
МЕТОДИКА
Къде е мултимодалната класна
стая? / Владимир Атанасов
Обучение по квалификационни програми за придобиване на
професионалноквалификационна
степен от учители по български
език и литература и по чужд език /
Росица Пенкова

Заглавието е на редакцията

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Християнско смирение и гражданска непримиримост в детското творчество на Константин
Величков / Огняна ГеоргиеваТенева
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Фигура 5. Химическа формула на аминокиселината орнитин
По-късно, през 1937 г., когато д-р Кребс е вече в Англия, той открива цикъла на лимонената киселина (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b), за което получава и Нобеловата награда по физиология и медицина за 1953 г. (Другата половина от наградата получава Липман – Fritz Albert
Lipmann, 1899 – 1986, който също е от немски и еврейски произход, но напуска Германия на
Хитлер и избягва в САЩ. Той получава Нобеловата награда за „откриването на коензим А и
неговото посредничество в метаболизма“).
Статията си за
цикъла на лимонената
киселина д-р Ханс Кребс
изпраща, за да бъде публикувана в научното
списание Nature. Списанието обаче отказва
работата с оправданието, че е затрупано от
писма и г-н Кребс следва
да изчака достатъчно
време, за да бъде публикувана неговата работа
в списанието. Ако г-н
Кребс желае бързо публикуване, той би могъл да
изпрати своята публикация в друго списание.
Един от редакторите в
Nature през 1988 г. публикува писмото, с което списанието отказва работата на Кребс
(Stubbs & Gibbons, 2000),
и отбелязва, че това е
„най-голямата грешка
на списанието“. Така
Кребс е принуден да
публикува своите наб
людения в едно не толкова известно холандско
списание – Enzymologia.
Фигура 6. Опрос
тено представяне на
цикъла на лимонената
киселина
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Откъс от „Обучение по квалификационни
програми за придобиване
на професионалноквалификационна степен
от учители по български език и литература
и по чужд език“

Още от началото на миналия век (1904 г.) е известно, че чрез автокатализа се произвежда аминокиселината аргинин, която пък води до получаването на урея. Д-р Кребс
установява, че когато тази киселина се добави към черния дроб, се освобождава амоняк,
който количествено се превръща в урея. Когато обаче се добави орнитин (това е аминокиселина, която не поражда протеин, но играе важна роля в цикъла на уреята), количеството
на уреята нараства десетократно. Ако амонякът обаче липсва, образуването на урея не
се осъществява. От това д-р Кребс предполага, че орнитинът (фиг. 5) реагира с амоняка и
въглеродния диоксид, за да образува аргинин, а той играе ролята на катализор. Така орнитинът се оказва надеждно обяснение за синтезата на уреята в организма. Другото име на
цикъла на Кребс-Хензелайт е „цикъл на орнитина“. Същевременно без метаболизма на уреята
организмът няма как да се освободи от отпадъците, съдържащи азот – например амоняк, а
това може да доведе до енцефалопатия (дегенеративно заболяване, което поразява главния
мозък, предизвикващо се, в крайна сметка, от стесняване на кръвоносните съдове в мозъка).

#

#
Избрано

Министерство
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Национално издателство
за образование и наука

В синьо са представени редукционните еквиваленти, докато в зелено е представено
образуването на въглероден диоксид, а в червено – съответно GDP = гианозиндифосфат и
GTP = гианозинтрифосфат.
FAD = флавин-аденин-динуклеотид, ензим, който катализира FMN-аденилилтрансферазата във FAD.
FADH2 = флавин-аденин-динуклеотид, коензим.
NAD = никотин-аденин-динуклеотид, коензим, който участва в обмяната на вещес
твата в клетката.
NADH/H+ = никотин-амид-аденин динуклеотид, коензим.
Същевременно е посочен и броят на въглеродните атоми на междинните продукти
Цикълът на лимонената киселина представлява серия от химични реакции, които
протичат в живите организми и се основават на обмяната на веществата, водещи до
окислителното разграждане на веществата (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b; Krebs et al., 1938)
(фиг. 6). Той е известен още като „цикъл на Кребс“, или „цикъл на трикарбоновата киселина“
и представлява биохимични реакции, чиято роля е обмяната на веществата в аеробните
клетки на живите същества, т.е. на клетки, които поемат кислород. Този цикъл се изразява
в окислително разграждане на органичните вещества и получаването на енергия, както и
на молекули, чрез които могат да бъдат произведени други вещества, които са нужни за
съществуването на организма. Чрез окислителното разграждане на мазнините, на захарите и аминокиселините, в крайна сметка, се получават въглероден диоксид и вода, както
азот- и фосфорсъдържащи химични съединения. При това чрез разграждането на органичните вещества на живите същества се осигуряват междинни продукти, които директно
или индиректно предоставят енергия, като АТР. Името си „цикъл на лимонената киселина“
този кръг от химични реакции дължи на един междинен продукт, представляващ анион на
лимонената киселина. Изобщо цикълът на лимонената киселина е един процес на обмяната
на веществата, който е част от окислителното разграждане на веществата. Възхитата
идва от брилянтното изследване, проведено от д-р Кребс и неговия студент по медицина
Джонсън (Krebs & Johnson, 1937a; 1937b).

Избрано
от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн. 4 /2019 г.
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