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Близо 400 лектори 
и над 1200 
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Bett 2020Н

а 
ст

р.
 1

7

Четете ни на www.azbuki.bg

www.vfu.bg

Днес в броя

Н
а 

ст
р.

 5

Н
а 

ст
р.

 8

Всяко дете трябва  
да се чувства спокойно и 
желано в училище, казва 
Милена Михайлова – 
директор  
на хасковското  
СУ „Васил Левски“

Министър Вълчев за 
задължителния обхват  
и на 4-годишните  
в детските градини: 
Възрастта е 
изключително важна за 
развитието на личността

Образование  
за утрешния ден
Даваме 104,9 млн. лв. за модерни образователни 
средства в 2000 училища и детски градини

Деца от девет столични училища участват във втория турнир за дигитални образователни игри „Пукльовците“.  
Домакин е столичното 145. ОУ „Симеон Радев“. Турнирът се провежда в Международния ден на образованието. 

Старта даде българският еврокомисар Мария Габриел, а участниците с голямо въодушевление Ӝ показаха какво знаят и 
могат. Всеки отбор решава задачи, които изискват сътрудничество и работа в екип, което кара децата да работят заедно 

и да им „пука“ за това какво постигат, както казват пукльовците. 
Мария Габриел поздрави организаторите, директорите на училищата, учителите и всички деца за прекрасната инициатива

В 2000 училища и детски градини 
ще бъде изградена модерна образова-
телна среда със съвременни средства за 
онагледяване на учебния материал чрез 
интерактивни дъски, интерактивни маси 
за детските градини, таблети, мулти-
медийни проектори и дисплеи за визу-
ализация на интерактивно съдържание. 
Образователните институции ще получат 
и специализирана съвременна техника, 
подходяща за ученици със специални 
образователни потребности.

Това е възможно благодарение на най-

новия проект на МОН – „Образование за 
утрешния ден“. Той стартира в послед-
ните дни на 2019 г. и ще се изпълнява до 
средата на октомври 2022 г.  Бюджетът 
му е 104,9 млн. лв. и се финансира от ОП 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“.

Целта на Проекта е да се насърчи 
придобиването на по-голяма цифрова 
компетентност, да се въведе и поддържа 
комплексен подход за интегриране на об-
разователните технологии и тяхното из-
ползване. Предвижда се отваряне на об-

разованието към дигиталните технологии 
чрез внедряването на нови решения за 
по-добро персонализирано обучение. То 
ще позволи на учителите да предприемат 
мерки с по-точни и ефективни подходи 
към всяко дете и така да го насърчат към 
самостоятелно обучение и самооценка и 
извън класната стая.

„Наложи се бързо да стартираме дей-
ността по извънкласното обучение на 
децата за повишаване на дигиталната им 
компетентност. 

На стр. 2

Утре  
започва днес

А

Непрекъснато говорим за на-
влизането на новите технологии в 
утрешната класна стая. И дори не 
съзнаваме, че това вече се случва – 
днес, навсякъде у нас. Светът ста-
ва все по-информативен и забързан, 
да си извън технологиите, означава 
да тичаш на дълги разстояния с 
оловни обувки на краката. 

Компетентностният подход е 
комплексен. Интегрира техноло-
гиите в образованието. Изисква 
лична ангажираност и активност – 
най-напред от учителите, които да 
убедят децата и да ги накарат да 
им повярват и следват. Учениците 
да харесват системата и да искат 
да са част от нея – в екип, и в 
същото време чрез категорично 
изразяване и остойностяване на 
индивидуални качества и таланти. 
Да се надяваме, че промените 
ще дойдат постепенно и ще ни 
предупредят достатъчно рано да 
се подготвим за тях, е все едно да 
застанем да чакаме влака „само“ 
минута след като е тръгнал от га-
рата. Така няма да видим нито нови 
места (технологии и методи на 
учене), нито хора с интересни раз-
бирания. Вероятно ще сме сами на 
перона, защото останалите са се 
качили навреме и пътуват напред. 
За да могат заедно и неусетно да 
получават и прилагат нови знания, 
да увличат други с примера си. 

Въпросът в училище вече не 
е дали, а кои технологии да се 
внедрят така, че да са максимално 
полезни и ефективни. Да карат 
децата с радост, интерес и откри-
вателски дух да търсят отговори 
на казуси. Да има съревнования не 
по зазубряне на материал, а по 
нестандартни решения. Да изкарат 
наяве и да впрегнат в работа 
талантите на всяко дете. Защото 
често геният се крие там, където 
най-малко очакваме. 

Така че – стягайте куфарите, 
бъдещето вече започна. Днес.

збучни 
истини

Николай КЪНЧЕВ
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Трийсет години от своето създа-
ване фондация „Еврика“ отбелязва 
с връчване на годишните награди на 
млади хора за значими постижения в 
науката, за изобретения с голяма об-
ществена значимост, за постижения 
в управлението на стопански орга-
низации, за най-високи резултати в 
развитието на селскостопанските 
дейности.

Наградата за постижения в наука-
та се връчва за 24 поредна година. Тя 
е за млад изследовател до 35 години. 
Конкурсът се провежда съвместно 
със Съюза на учените в България.  
А тазгодишният ѝ носител е глав-
ният асистент от Института по 
механика – БАН, Иванка Петрова-
Дойчева. Тя става млад учен на 
годината за дисертационния си труд 
„Реология, механични и термични 
свойства на трифазни полимерни 
нанокомпозити“. Благодарение на 
него е разработен успешен метод 
за синтез на нови материали – поли-
мери със значителен икономически 
ефект и ниска цена на производство. 
Приложението им е в автомобило-
строенето, самолетостроенето, в 
строителството и машиностроенето.

Наградата „Млад изследовател“ 
се връчва за 29-и път. Носител е 
Николай Стоименов – съавтор на 
изобретението „Абразивно тяло“, 

регистрирано като полезен модел в 
националното Патентно ведомство. 
Изобретението е с приложение в 
промишлеността за обработка на 
детайли.

Магистър по електроника и ком-
пютърни науки от Университе-
та „Якобс Бремен“ (Германия) е 
трийсетият носител на наградата 
„Еврика“ за млад мениджър. Дарин 
Маджаров е авторът на образова-
телната платформа „Уча.се“. През 
2011 г., като докторант в областта на 
възобновяемите източници на енер-
гия, сам записва над 550 видеоурока 
по природни науки, математика 
и английски език. Впоследствие 
създава сайт, изключително поле-
зен за учениците, а осем години 
по-късно вече ръководи екип от 
над 130 души, изгледани са над 
50 млн. видеоурока от над 600 000  
регистрирани потребители. Плат-
формата се ползва в 60% от българ-
ските училища. Покрива над 97% 
от учебния материал от I до XII 
клас. Уроците следват официалната 
училищна програма и са съобразени 
с държавните образователни стан-
дарти. Компанията на Маджаров се 
подготвя да организира и проведе и 
първите пролетни и учебни лагери 
с близо 1000 ученици. Приносът 
на младия човек за образованието 

му носи и редица национални и 
международни награди, сред които 
Грамота „Джон Атанасов“. С „По-
четен диплом“ се награждават и 
младите мениджъри Петър Дяксов 
и Христомир Витанов.

Магистърът по специалност 
„Хранително-вкусова промишле-
ност“ от Университета „Хериот 
Уот“ Иван Иванов е 29-ият носи-
тел на наградата „Млад фермер“. 
Младият земеделец е с втора магис-
търска степен по „Мениджмънт“ 
от Училището по икономика и 
политически науки в Лондон. 
Фирмата на младия фермер е един 
от най-големите производители и 
износители на семена – изнася зър-
но за Германия, Швеция, Испания, 
Италия, Гърция, както и в страни от 
Близкия изток и Северна Африка, 
като Йордания, Ливан, Египет, Ту-
нис, Мароко и Мадагаскар. Заедно с 
дъщерната си компания обработват 
около 8000 хектара земя в района на 
Разград и Исперих. Тя е сред най-
големите работодатели в региона  и 
осигурява постоянна работа на 370 
души.  Наема и около 120 сезонни 
работници. Компанията разполага 
и с изследователски колектив, 
който провежда изпитания на нови 
сортове пшеница и други култури. 

Образование  
за утрешния ден

От стр. 1
Интересът е голям и вече 

имаме сформирани 2000 
клуба по интереси с 24 000 
ученици“, отчита ръково-
дителят на Проекта Борис 
Герасимов – директор на 
дирекция „Информацион-
ни и комуникационни тех-
нологии“. Общо в рамките 
на целия проект е заложено 
да бъдат включени 220 000 
деца.

За нуждите на тяхното 
допълнително цифрово 
обучение ще бъде изгра-
дена платформа в облачна 
среда, за която е обявена 
обществена поръчка. На 

нея ще се качват и диги-
тални уроци, разработени 
от учители. 

„Образование за ут-
решния ден“ предвижда и 
обучения на общо 26 900 
педагогически специали-
сти – учители, директори, 
зам.-директори и други с 
преподавателска заетост, 
по усвояване, въвеждане и 
прилагане на иновативни 
методи на преподаване 
чрез използване на съвре-
менни информационни и 
комуникационни техноло-
гии (ИКТ). Квалификации-
те започват още в началото 
на тази година. 

Да преоткриеш 
себе си
Нови материали, абразив за 
машиностроенето, производител и 
износител на семена, учебна платформа 
печелят „Еврика“ за 2019 г.

„Зад всеки успял уче-
ник стои неуморен учи-
тел с идеи, който умее 
да увлича.“ Това спо-
деля заместник-минис-
търът на образованието 
и науката инж. Таня 
Михайлова пред фина-
листите в Националния 
конкурс за STEM науки. 
Участници са над 300 
ученици от 32 населени 
места. Отличени са 46 

техни проекта, вклю-
чително и арт такива. 
Признание получиха и 
18 учители за това, че 
мотивират младите хора 
да се занимават с при-
родни, технологични и 
компютърни науки. 

„Взети заедно, те обяс-
няват света, в който жи-
веем. Дават ни начините, 
методите и средствата, 
чрез които да живеем 

по-добре – категорична 
е Таня Михайлова. – Но 
освен да имаш идеи, 
трябва да умееш да съ-
береш екип, да работиш 
и да ги развиваш. Трябва 
да можеш и да анали-
зираш, когато понякога 
една идея не се случи, 
и да намериш верния 
начин да се случи“, ана-
лизира зам.-министърът. 

Зад детския успех стои и учител

Зам.-министър  
инж. Таня Михайлова

Доказано е, че 
четенето на 

книги е фактор, 
който намалява 

стреса и агресията 
сред учениците. 
Затова екипът 
на НУ „Христо 

Ботев“ – Плевен,  
разработи система 

от инициативи 
за насърчаване на 

четенето.
Интересна  

дейност развива и 
клуб ,,Приятели  

с книгите“.
За по-големите 

ученици стартира 
идеята  

„В междучасие –  
с книга в ръка“ 
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Ангел ДОБРИКОВ

Владимир Арденски и 
Елена Алекова са носите-
ли на Националната лите-
ратурна награда „Николай 
Хайтов“ за 2019 година в 
обявения от Община Смо-
лян и Съюза на българските 
писатели конкурс за книги 
по повод 100-годишнината 
от рождението на бележития 
писател. В него участват 
творци от страната с беле-
тристични и публицистич-
ни произведения, написани 
в Хайтовата литературна 
традиция, издадени през 
периода 2017 – 2019 година, 
посветени или свързани с 
Родопите, с ярки художестве-
ни и общозначими качества, 
с родолюбиви и хуманни 
послания. 

Компетентно жури с пред-
седател Боян Ангелов – пред-
седател на СБП, и членове: 
чл.-кор. Иван Гранитски 
– литературовед и книгоиз-
дател, Светозар Казанджиев 
– председател на Дружество-
то на писателите, Смолян, 
проф. д.ф.н. Елена Николова 
– преподавател в смолянския 
Филиал на ПУ „Паисий Хи-
лендарски“, и главен експерт 
филолог от Община Смолян, 
оцени представените творби 
и определи носителите на 
престижната награда.

Журналистът и писател 

Владимир Арденски е удос-
тоен с Националната  лите-
ратурна награда „Николай 
Хайтов“ за книгата му с 
очерци „Първите – книга I.  
Светлинки в мрака“. Тя 
разкрива драмата, трудния 
и несретен живот на част от 
първите български учители 
и дейци на просветното 
дело в Родопския край след 
Освобождението, отдадени 
самоотвержено на обичта 
към децата и към просвеще-
нието. Елена Алекова полу-
чава Националната литера-
турна награда за сборника 
„Родопа е предел“ – книга 
със статии, отзиви и интер-
вюта, свързани с темата за 
патриотизма и отстояването 
на българщината в Родопи-
те. В същия конкурс Елена 
Хайтова и Крум Филипов са 
отличени със Специалната 
литературна награда „Нико-
лай Хайтов“ за 2019 година 
– Елена Хайтова за творбата 
ѝ „Орли от пламък“, а Крум 
Филипов за романа „Синът 
на авиатора“. 

Наградите бяха връчени 
на победителите на офици-
ална церемония в Община 
Смолян. По време на съби-
тието се състоя и премиера 
на сборника „Родолюбецът“ 
– издание на СБП, посве-
тено на стогодишнината от 
рождението на акад. Нико-
лай Хайтов.

Наградата  
„Николай Хайтов“

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Министерският съвет 
одобри българската позиция 
за участие в неформалното 
заседание на Съвета по кон-
курентоспособност на Евро-
пейския съюз, част „Научни 
изследвания“. То ще се проведе 
на 3 - 4 февруари в Загреб, 
Хърватия. Темата е за новата 
визия за Европейското науч-
ноизследователско пространство и обмена на знания. 

Българската позиция е, че общите действия на държа-
вите членки и на ЕС не бива де се ограничават единстве-
но до научните изследвания. Предлагаме в ЕНП да влезе 
и развойната дейност, фокусирана върху дигиталните 
умения, отворената наука и предприемачеството. Целта 
е да се оптимизират ползите от научноизследовател-
ското сътрудничество за стимулиране на икономическия 
растеж и благоденствие. Страната ни ще обърне и специ-
ално внимание на подкрепата за младите изследователи.

ЕНП е създадено преди 20 години, стъпвайки на вът-
решния пазар, позволяващ свободно движение на изследо-
ватели, научни знания и технологии.
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Палѓ, палет  
или палета?

Диана БЛАГОЕВА*

Палета е съществително от женски род със значе-
ние „дървено или метално приспособление с една или 
няколко плоскости, една под друга, използвано за по-
ставяне и подреждане на стоки с цел по-лесното им то-
варене и разтоварване“ („Речник на българския език“, 
т. 12). Думата е заета от френски (palette) и е адап-
тирана морфологично с окончание за женски род -а  
(като множество други френски заемки: багета, пин-
сета, пипета, розета). Наред с една палета (много 
палети) обаче се натъкваме и на форми като едно палè 
(много палèта) и един палет (много палети), срв. 
следните примери от съвременни вестници:

Едно празно пале веднага може да се разглоби и 
превърне в панел за таван.

В едно от палетата с авточасти митничарите 
откриват и бойно огнестрелно оръжие.

Поради проблем с един палет се наложило да спре 
работата в склада.

След като палетът стане негоден за употреба, 
той се унищожава и използва за огрев.

Тук не става дума за родово вариране на съществи-
телното, а за неправилна употреба. Думи палè и палет 
не съществуват. Това показва и справката с „Официа-
лен правописен речник на българския език“, в който 
откриваме само палета.

Объркването се дължи най-вероятно на неправилно 
„разкодиране“ на формите на заемката. Както същест-
вителните от женски род, така и повечето многосрич-
ни съществителни от мъжки род получават в мно-
жествено число окончание -и. Поради това формата 
палети погрешно би могла да се възприеме от някои 
като множествена форма на съществително от мъжки 
род (по аналогия с котлет – котлети, лорнет – лор-
нети). Формите палèта и палèтата пък биха могли 
погрешно да се сметнат съответно за нечленувана и 
членувана множествена форма на съществително от 
среден род (по аналогия с поле – полета – полетата, 
роле – ролета – ролетата).

*Проф. д-р Диана Благоева работи в Секцията за 
българска лексикология и лексикография на Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

„Трябва да засилим изу-
чаването на математиката, 
компютърното модели-
ране, работата с алгорит-
ми.  Да сме настроени 
за промени и развитие.“ 
Това споделя министър 
Красимир Вълчев с об-
разователната колегия в 
Хасковска област. 

Промяна в методите на 
преподаване и облекчава-
не на учебните програми 
и изпитите обсъди той с 
директори, учители, пред-
ставители на социални-
те партньори и местната 
власт по време на работ-
ните си срещи. Част от 
разговорите са свързани и 
с необходимостта от при-
вличането на децата към 
изучаване на математика 

и природни науки, занима-
нията по интереси и под-
готовката им за включване 
в инженерни специално-
сти във висши училища. 
Акцент е и интегрирането 
на учебни предмети като 
възможност за развитие 
на умения в областта на 
технологиите, науките и 
изкуствата. Министърът 
говори и за необходи-
мостта децата да тръгват 
на детска градина от по-
ранна възраст, коментира 
и работата по Механизма 
за обхват.

В СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ в Симеоновград 
министър Вълчев разгова-
ря с учителите за работата 
с родителите и подчерта, 
че е важно сътрудничест-

вото с другите институ-
ции. В СУ „Д-р П. Берон“ 
в Свиленград той се запоз-
на с работата по проекти, 
свързани с допълнителни 
обучения, развиване на 
талантите на учениците и 
квалификацията на учи-
телите. Красимир Вълчев 
припомни, че все по-често 
на днешните ученици ще 
им се налага да сменят 
професии, и затова освен 
да усвояват знания, трябва 
да умеят да обработват и 
анализират информация и 
да се учат постоянно. 

В ОУ „П. Славейков“ в 
Димитровград разказаха 
за добри практики и ино-
вативни подходи, които 
се прилагат. Учителите 
представиха как провеж-

дат проектно базирано 
екологично обучение. По-
казаха и как се организи-
рат интердисциплинарни 
уроци по география и 
български език чрез „вир-
туална пясъчна кутия“, 
заредена с кинетичен пя-
сък. В училището има и 
занимания по роботика. 
Министърът посети и ПГ 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров“, където се извършва 
основен ремонт с близо 
900 000 лева от МОН.  
В Димитровград той раз-
говаря и с представители-
те на 7-те планетариума в 
страната. Коментирана е 
идеята за провеждането 
на повече учебни часове 
и занимания по интереси 
в обсерваториите. 

Новата образователна 
парадигма
Министър Красимир Вълчев на посещение 
в Хасковско

Деляна ЛУКОВА

До 31 март трябва да се обходят 
адресите на всички деца от 5 до 7 
години, които следва да постъпят 
в подготвителна група, и тези, 
на които предстои да тръгнат на 
училище. Това каза в Пловдив зам.-
министърът на образованието и на-
уката Таня Михайлова на първото 
заседание на Областния координа-
ционен център. Той е сформиран 
съгласно Постановление на МС 
за изпълнение на Механизма за 
съвместна работа на институци-
ите по обхващане, включване и 
предотвратяване на отпадането от 
образователната система на децата 
и учениците.

Зам.-министър Михайлова заяви, 
че МОН разчита в максимална 
степен на областните управи по 
места за координиране работата на 
Механизма. По думите ѝ децата на 
5 и 6 години задължително трябва 
да са в детските градини, за да до-
бият навици, които след това ще им 
помогнат да бъдат успешни в клас.

Работата на Центъра ще коор-
динира зам.-областният управител 
Евелина Апостолова, членове са 

директорът на Областна дирекция 
на МВР – Пловдив, старши комисар 
Йордан Рогачев, началникът на 
РУО Иванка Киркова, директорите 
на „Социално подпомагане“, РЗИ, 
Регионалната служба по заетостта, 
Инспекцията по труда, кметовете 
на общините от областта.

Като наблюдение от периодич-
ните проверки, зам.-министър Ми-
хайлова коментира, че по последни 

данни най-много са децата, които 
не посещават училище и детска 
градина в Кричим, както и от някои 
райони в Пловдив.

„Там, където има капсуловане на 
деца, които не ходят в училище, е 
важно да се въздейства на родите-
лите. Санкциите, поне на този етап, 
не дават резултати, но имат дис-
циплиниращ ефект“, категорична 
е Михайлова.

По повод 147 години от 
гибелта на Васил Левски 
Националният военноис-
торически музей отправя 
най-новото си предизвика-
телство към децата в пред-
училищна възраст и уче-
ниците от начален, среден 
и горен курс на обучение. 
Това е кампанията „Какво 
бих казал на Васил Левски, 
ако беше жив днес“. 

Всеки, който иска да  стане 
част от инициативата, трябва 
да заснеме по избор кратък 
видеоклип с продължител-
ност до 1 мин. или да напише 
текст до 200 думи, в които 
да отговори на поставения 
въпрос. 

Идеята на музейните екс-
перти е да провокират мла-
дите хора да научат повече 
за Апостола и за величие-
то на неговата саможертва.  
С кампанията екипът на 
Музея се опитва да създаде 
среда за индиректен диа-
лог между минало и насто-
яще. Дава възможност за 
осмисляне на ценностите и 
принципите от времето на 
националноосвободителното 
движение, сравнени с тези, 

които приемаме и следваме 
сега, пречупени през съз-
нанието, възприятията и 
погледа на новите поколения.

Само с отговора на един 
въпрос и използването на 
достъпни и познати средства 
за комуникация децата стават 
автори със съвременния си 
прочит на идеята и разби-
рането за образа и идеалите 
на Апостола на свободата. 
Скъсяват времевата дистан-
ция, въздействат и предават 
своите послания на връст-
ниците си.

По време на кампанията 
част от видео и текстовото 
съдържание ще бъде популя-
ризирано и разпространено 
в профилите и каналите на 
НВИМ в социалните мрежи. 
Всички видеа и текстове, 
които отговарят на изисква-
нията, ще бъдат представени 
на посетителите на Музея и 
представителите на медиите 
на 19 февруари. 

Крайният срок за участие 
е до 16 февруари 2020 г. 
Творбите се изпращат на 
nvim.pr@gmail.com или като 
съобщение във „Фейсбук“ 
страницата на Музея.  

„Диалози“ с Апостола

Четвърти 
национален 
фотоконкурс 
„Моето училище 
е най-хубавото“.
Организатор 
Национално 
издателство  
„Аз-буки“. 
Снимка на 
месец януари. 
Автор Филип 
Чифлички,  
XI клас, ПМГ 
„Проф. Емануил 
Иванов“ – 
Кюстендил

„Когато в продължение на 4 години си полагал методичен труд, 
постоянство, това няма как да не бъде оценено.“ Това каза зам.-
министър Михайлова по повод новите моменти при НВО в IV клас 
– аудиодиктовката и бланката с отговорите.

„НВО дава възможност за анализ на ниво училище. Най-вече за 
отчитане на индивидуалния напредък на самите ученици. Създава 
се организация учениците в цялата страна да са при равни усло-
вия. А диктовката ще бъде записана по всички правила и с ясна 
дикция. Нашата задача е да имаме обективни резултати.

Външното оценяване в IV клас няма селективна функция, като 
изключим приема в математически гимназии от V клас. То е ди-
агностика. Не мисля, че децата са притеснени, защото на тази 
възраст те искат да се изявят. Възрастните са тези, които им 
предават притеснението.Трябва да възпитаваме у децата умения 
за явяване на следващи изпити, за международните тестове. За 
да развият концентрация, самообладание. Страните, които при-
лагат този модел, успяват.“ 

Всяко 5-годишно дете на детска градина



брой 5, 30. I – 5. II. 2020 г.4 www.azbuki.bg ЕВРОНОВИНИ

те могат да определят бъдещите действия на ЕС. Конфе-
ренцията ще осигури възможност за провеждане на открит, 
приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с граждани 
с различен произход и от всички прослойки на обществото. 
Комисията се ангажира с предприемането на последващи 
действия във връзка с резултатите от този дебат.

„Хората трябва да заемат централно място във всич-

Хората ще определят 
приоритетите на ЕС 

ЕК представи идеите си за подготовката на Конферен-
цията за бъдещето на Европа, която трябва да стартира 
в Деня на Европа на 9 май 2020 г. и да продължи две години. 

Идеята на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е 
европейците да разполагат с по-добра възможност да спо-
делят мнението си за действията на ЕС и отражението на 
тези действия върху живота им. Конференцията ще се осно-
вава на предишния опит, като например диалозите с граж-
даните. С нея ще се въведат и нови елементи, за да бъдат 
обхванати повече хора и да се укрепят начините, по които 

ЕВРОНОВИНИ

ките ни политики. Затова ми се иска всички европейци да 
допринасят активно за Конференцията за бъдещето на 
Европа и да играят водеща роля за определянето на прио-
ритетите на ЕС. Можем да изградим своя бъдещ Съюз един-
ствено ако действаме заедно“, заяви Урсула фон дер Лайен.

ЕК предлага две паралелни работни направления за деба-
тите. Първото трябва да е съсредоточено върху приорите-
тите на ЕС и върху резултатите, които Съюзът трябва да 
се стреми да постигне – борбата с изменението на климата 
и екологичните предизвикателства, икономика, която рабо-
ти в полза на хората, социална справедливост и равенство, 
цифрова трансформация на Европа и т.н. Второто направ-
ление трябва да бъде насочено към теми, които са свързани 
конкретно с демократичните процеси и с институционални-
те въпроси: системата за водещите кандидати и трансна-
ционалните листи за изборите за ЕП.

В НЯКОЛКО РЕДА
НА 31 ЯНУАРИ В „СОФИЯ ХО-

ТЕЛ БАЛКАН“ ще се проведе 
публичен дебат с комисаря 
за иновации, научни изслед-
вания, култура, образование 
и младеж Мария Габриел на 
тема „Хоризонт Европа: На-
уката отговаря на глобал-
ните предизвикателства“.  
В пряк разговор с Мария 
Габриел ще бъдат изяснени 
конкретните възможности 
за българските учени и из-
следователи и за начина, по 
който ЕС ще свърже наука-
та с постигането на цели и 
промени в политиките на ев-
ропейско и национално ниво 
чрез новата програма за на-
ука и изследвания „Хоризонт 
Европа“. В дискусията ще 
участва и доц. д-р Лъчезар 
Филчев от БАН – член на съ-
вета към Мисията за здраве 
на почвите и храните към 
„Хоризонт Европа“. 

* * *
ОТ 1 ФЕВРУАРИ БРОЯТ И РАЗ-

ПРЕДЕЛЕНИЕТО на места-
та в Европейския парламент 
се променят след излизането 
на Обединеното кралство от 
ЕС на 31 януари. От 73-те 
места на Обединеното крал-
ство 27 ще бъдат преразпре-
делени между други страни, 
а останалите 46 ще бъдат 
запазени за бъдещи разши-
рявания на ЕС. Европейският 
парламент гласува за Брек-
зит на пленарно заседание в 
сряда.

* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАР-

ЛАМЕНТИТЕ на Албания, 
Босна и Херцеговина, Косово, 
Черна гора, Северна Македо-
ния и Сърбия, както и пред-
седателят на хърватския 
парламент се срещнаха, за 
да обсъдят европейските 
перспективи на Западните 
Балкани. 

* * *
ЕП ОТБЕЛЯЗА 75-АТА ГОДИШ-

НИНА от освобождението 
на концентрационния лагер 
Аушвиц с церемония в па-
мет на всички жертви на 
Холокоста. През Втората 
световна война над 6 млн. ев-
ропейски евреи, роми и други 
преследвани групи са избити 
от нацисткия режим. Хиляди 
хора са арестувани, а десет-
ки са убитите в протести-
те, последвали въвеждането 
на спорния закон за граждан-
ството от правителството 
в Индия. Той изключва мю-
сюлманите, които бягат от 
религиозно преследване, от 
правото да кандидатстват 
за индийско гражданство. 
Евродепутатите гласуваха 
резолюция, с която осъждат 
законодателния акт.

Страница на  
Антоанета НАЙДЕНОВА

Ако искаме Евро-
па да изпълни 
амбициите си 
и да бъде ли-
дер, трябва да 
инвестираме в 

научни изследвания, иновации и 
образование.“ Това каза българ-
ският еврокомисар по иновации, 
научни изследвания, култура, 
образование и младеж Мария 
Габриел на дискусия, посве-
тена на 20-годишния юбилей 
на Евроклуба към Българската 
търговско-промишлена палата.

Според Габриел бизнесът 
много бързо трябва да се запоз-
нае с възможностите на новата 
Рамкова програма „Хоризонт 
Европа“. Чрез нея стартиращите 
компании, малкият и средният 
бизнес ще имат директен достъп 
до финансиране. Тя е най-новата 
и най-амбициозна програма за 
научни изследвания и иновации, 
а бюджетът ѝ е почти 100 млрд. 
евро. Към този проект на ЕК 
се включва и създаването на 

Европейския съвет по иноваци-
ите (ЕСИ), който да гарантира 
лидерството на ЕС в сферата на 
нововъведенията. 

„Участието на България в 
„Хоризонт 2020“ е в рамките на 
114 млн.  евро, с които са финан-
сирани над 650 проекта.“ Това 
каза българският еврокомисар 
Мария Габриел в отговор на 
въпрос на в. „Аз-буки“. 

Според Габриел страните от 
Централна и Източна Европа 
трябва да станат по-активни 
по Програмата, тъй като към 
момента тяхното участие е 
недостатъчно. „Фактите са 
следните: 5,6% от средствата 
по „Хоризонт 2020“ са за 13 
държави членки – най-скоро 
присъединилите се, което прави 
общо 900 млн. евро. Всичко 
останало е за другите 15 страни 
от ЕС. Виждаме, че разликата е 
наистина много голяма. Радвам 
се, че в следващата програма 
има специални мерки, насочени 
към по-новите страни членки – 
3,3% от общия бюджет, това са 
3,3 милиарда евро за Централна 
и Източна Европа, за бизнеса, 

за създаване на възможности“. 
Габриел посочи, че новите 

моменти в Програмата са два: 
ЕСИ и така наречените „мисии“. 

„Европейският съвет за ино-
вации – създаваме едно гише, 
където директно можем да 
финансираме стартиращи ком-
пании и малкия и средния биз-
нес, като финансирането ще 
покрива целия процес – от иде-
ята до излизането на продукта 
и комерсиализацията му. 70% 
от бюджета на Европейския 
иновационен съвет, който ще 
бъде 10 милиарда евро, е само за 
малкия и средния бизнес. Това е 
гръбнакът на икономиката. След 
първите публикувани покани 
имаме 15 български стартъпа 
и малки и средни предприятия, 
които са участвали и получили 
финансиране в размер на 1,9 
милиона евро.“ 

Голямата новост в „Хоризонт 
Европа“ са мисиите. На първо 
място е мисията за борбата с 
рака и тук сме много добре 
позиционирани, имаме своите 
иновационни подходи и мето-
ди. Мисията за енергийната 

ефективност ще бъде много 
важна за България според ев-
рокомисар Габриел. Мисията 
за цифровизацията включва 
работата по изкуствения инте-
лект, суперкомпютрите и много 
повече свързаност – създаването 
на т.нар. интелигентни градове, 
а другите са за опазването на 
водите и земеделието. 

„Всички важни теми от наше-
то ежедневие са обхванати в тези 
нови мисии, но за първи път има 
срок и в рамките на три години 
– от 2021 до 2024 г., ще трябва 
да покажем резултат – обясни 
еврокомисарят. – Това, което за 
мен ще бъде важно, е постоянно 
да тече информация, и най-вече 
да нямаме затворени клубове. 
Всички знаем колко е трудно 
да се присъединяваш към кон-
сорциуми, които добре владеят 
механизма на кандидатстване 
и получаване на финансиране. 
Затова имам намерението да 
създам нов механизъм, който 
финансово да стимулира при-
съединяването на държавите от 
ЕС-13 към тези консорциуми“, 
каза още Габриел.

1,9 млн. евро за 15 наши 
фирми за иновации
Планира се нов механизъм за финансово 
стимулиране на консорциуми, кандидатстващи по 
„Хоризонт Европа“, ако в тях има държави от ЕС-13

Кариерните очаквания 
на тийнейджърите се 

стесняват до ограничен 
набор от работни места 
според доклада на OИСР. 
Данните от последното 

проучване PISA сред 
15-годишните сочат, че 

47% от момчетата и 
53% от анкетираните 
момичета в 41 страни 

очакват да работят 
на едно от едва 10 
популярни работни 

места до 30-годишна 
възраст. Това показва, че 
кариерните стремежи на 

младежите са намалели 
с 8% за момчета и с 4% 

за момичета спрямо 
проучването  

PISA през 2000 г.
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При изпъл-
н е н и е т о 
на проекта 
„Активно 
п р и о б -
щаване в 

системата на предучи-
лищното образование“ 
ще бъдат обхванати 1500 
детски градини и 50 000 
деца. Той се изпълнява 
от МОН в партньорство с 
Центъра за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства (ЦОИДУЕМ). 
Бюджетът му е 82,5 млн. 
лв. и се финансира от ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

Проектът е насочен към 
разширяване на достъпа до 
предучилищно образова-
ние на децата от уязвимите 
групи и такива, живеещи 
в бедност. „Ефективно го 
изпълняваме от септември 
2019 г. и ще приключи в 
средата на ноември 2021 г. 
Още при първата дейност 
за осъществяване на диаг-
ностика на очите на деца 
от 3 до 3,5 г. се включиха 
1622 детски градини“, каза 
пред Отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничест-
во ръководителят на Про-
екта Евгения Костадинова 
– директор на дирекция 
„Съдържание на предучи-
лищното и училищното 
образование“.  Според нея 
обаче по-важното е да бъдат 
обхванати 50 000 деца. Към 
декември 2019 г. в допъл-
нително обучение по бъл-
гарски език са се включили 
11 378 деца, чийто майчин 
език е друг, които имат 
затруднения, или деца на 
емигранти, както и такива 
от смесени бракове или със 
специални образователни 
потребности. 2563 учите-
ли са ангажирани с тези 
обучения.

За да се осъществи об-
разователната подкрепа 
на децата, директорите на 
детски градини могат да 
назначават допълнителни 
педагогически специали-
сти – психолози, логопе-
ди, ресурсни учители, а 
също и непедагогически 
– помощник-възпитатели, 
помощници на учителя, 
образователни медиатори 
и социални работници, 
пояснява Евгения Коста-
динова. Досега в рамките 
на Проекта са назначени 
115 педагогически и 224 
непедагогически специа-
листи. 

В дейностите на „Актив-
но приобщаване в система-
та на предучилищното об-
разование“ влиза и ранното 

откриване на обучителните 
затруднения на децата и 
оценяване на потребности-
те им от подкрепа. С тази 
цел досега са обучени 1630 
учители. 

Партньорът на МОН – 
ЦОИДУЕМ, отговаря за две 
от дейностите по Проекта, 
насочени към изследване на 
демографската специфика 
на регионите, влиянието 
на етнокултурните характе-
ристики и образователния 
статус на родителите и 
мотивирането им да за-
писват децата си в детски 
градини. „Предвиждаме да 
помогнем на родителите и 
при заплащането на таксите 
за детски градини – това 
ще стане още от февруари 
тази година. Надяваме се 
да обхванем около 50% от 
децата, които живеят в се-
мейства, издържащи се със 
социални помощи, и имат 
очевидна нужда от такава 
подкрепа“, казва Евгения 
Костадинова. 

„Ще следим много вни-
мателно изпълнението на 
Проекта, защото плащането 
на таксите за детски гради-
ни на децата от рисковите 
групи е много важно за мал-
ките общини – коментира 
председателят на Синдика-
та на българските учители 
Янка Такева. – Така се на-

малява дискриминацион-
ният елемент между имащи 
и нямащи и се увеличава 
посещаемостта на детските 
градини. Изследванията 
показват, че когато детето 
посещава детска гради-
на, след това по-лесно се 
адаптира към училищната 
среда, а това ще намали 
неграмотността и броя на 
отпадащите от училище.“

„Предучилищната под-
готовка е изключително 
важна за децата.  В тази 
възраст се изгражда тях-
ното емоционално, инте-
лектуално и когнитивно 
развитие, помага за социа-
лизацията им – подчертава 
министърът на образова-
нието и науката Красимир 
Вълчев. – Системата на 
предучилищното образо-
вание е с най-висока норма 
на обществена възвръща-
емост. Обхватът на децата 
на 4 години е най-важната 
интеграционна мярка и от 
нея зависи бъдещето на 
държавата. И това се до-
казва от големите разлики 
между децата, които ходят 
на детска градина, и тези, 
които не ходят.“ 

Министър Вълчев при-
помня, че на 6 февруари 
предстои да се направи 
обществено обсъждане по 
инициатива на омбудсмана 

за обхващане на 4-годиш-
ните деца в детските гра-
дини. В него ще участват 
експерти от МОН, както и 
социалните партньори. Ще 
се дискутират промени в 
нормативната уредба. 

„При всички случаи раз-
говорът, фокусиран върху 
системата на предучилищ-
ното образование, е добър 
и полезен. Ще позволи да 
разясним колко са важни 
посещаването на детска 
градина и предучилищ-
ната подготовка, добавя 
министърът. Според него 
това ще доведе и до дъл-
госрочно увеличаване на 
парите за тях. В централ-
ния бюджет за тази и за 
2021 г. са планирани по 70 
млн. лв. за изграждането 
на нови детски градини в 
населените места, в които 
те не достигат. Освен това 
може да се разчита и на 
13 млн. лв. по Механизма 
на европейското икономи-
ческо пространство, или 
т.нар. Норвежки финансов 
механизъм, с които ще се 
финансират определени 
дейности с фокус върху 
децата от проблемните и 
маргинализираните групи. 
„Само за обхвата на 4-го-
дишните ще даваме допъл-
нително за издръжката им 
11 млн. лв. на системата на 
предучилищното образо-
вание“, обясни министър 
Вълчев. Допълнително ще 
се дават още 5 – 6 млн. лв. 
годишно за учебни помага-
ла и закуски. 

„В момента около 22% 
от децата не посещават 
детска градина и ¾ от тях 
са от семейства, които ня-
мат никакво отношение 
към образованието и в тях 
децата растат в липса на 
образователна среда – каза 
министър Вълчев. – Те 
трябва да бъдат обхванати, 
за да можем да пресечем 
неграмотността. Добрата 
новина е, че ще имаме въз-
можността да поемем так-
сите на над 50% от децата, 
тоест на всички родители, 
които получават семейни 
помощи. За тях това ще 
бъде нещо като втора се-
мейна помощ. Ще направи 
системата на предучилищ-
ното образование една от 
най-достъпните. 

Вярвам, че образование-
то е темата, която може 
да обедини българското 
общество – категоричен е 
министър Вълчев. – Тя ще 
ни приближи и до другите 
държави от Европейския 
съюз. В либерална Франция 
от три години е задължи-
телна предучилищната под-
готовка за 3-годишните, а в 
Румъния задължителното 
обучение е 3+12 години.“

Центровете за подкрепа 
за личностно развитие 
(ЦПЛР) от цялата страна 
стартират междуинсти-
туционално обучение и 
обмяна на добри прак-
тики. Първата среща е 
на 5 февруари 2020 г. в 
Националния дворец на 
децата, където ще се събе-
рат учителите, които пре-
подават танцово изкуство 
– класически и модерен 
балет, спортни танци, на-
родни танци, мажоретни 
танци. На 19 и 20 март 
Варна посреща учителите 
от театралното изкуство, а  
Кърджали – учителите по 
изобразително и прилож-
но изкуство. Столичният 
център за изкуства, култу-
ра и образование „София“ 
отваря врати за учителите 
от музикалното направ-
ление – хорове, вокални 
групи, фолклорни групи, 
детски опери, на 26 и 27 
март т.г.

„Идеята е на едно мяс-
то да се съберат учите-
ли, които да общуват на 
професионален език, да 
споделят практически 
опит, да представят на 
живо свои възпитаници, 
които ще демонстрират 
високото ниво на подго-
товката си в съответната 
област“, заявява Монка 
Николова, председател 

на Асоциацията на цен-
тровете за подкрепа за 
личностно развитие в 
България и директор на 
ЦПЛР – ОДК, Варна. 

Всеки от тези центро-
ве подготвя специална 
програма, като посоч-
ва определени теми, по 
които присъстващите 
ще дискутират. Всеки 
учител от съответното 
направление ще има въз-
можност да презентира 
своята работа, да пред-
стави най-доброто, най-
специфичното, от което 
другите могат да се учат, 
да заимстват, да обогатя-
ват и развиват в своята 
практика. Няма да липсва 
и неформалното общува-
не в приятна обстановка, 
извън конферентните 
зали.

В края на всяка от тези 
срещи учителите ще 
получат сертификат за 
преминато междуинсти-
туционално обучение и 
присъдени академични 
часове. 

На по-късен етап Дет-
ският комплекс на Мон-
тана ще покани учители-
те от спортното направ-
ление. Предстоят срещи 
и на учителите по инфор-
мационни технологии, по 
литературно творчество 
и журналистика. 

Центровете за 
личностно развитие 
обменят опит

Защо е важно да се  
ходи на детска градина
От февруари поемат таксата  
на малчуганите, чиито родители 
получават социални помощи

Снимката е участник в четвъртото издание 
на Националния фотоконкурс на НИОН „Аз-буки“ 

„Моето училище е най-хубавото“.
Автор Светла Чавдарова,  

X клас, СУ „Христо Ботев“ – Славяново

Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на 
Синдиката на българските учители, Министерството 
на образованието и науката, Историческия факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа общо-
българска фондация, Националния дворец на децата, 
Сдружението на преподавателите по история на Бъл-
гария, Националния исторически музей, Националния 
военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и

в. „Аз-буки“

О Б Я В Я В А Т

XXVIII национален ученически конкурс
„Учредяване на Българската екзархия – 1870 г. 

– венец на църковно-националните борби“

В Конкурса могат да участват всички ученици от 
училищата в България, центровете за подкрепа за лич
ностно развитие, както и ученици от българските общ
ности в чужбина (български държавни и неделни училища).

Участниците разработват един от следните фор-
мати: електронна презентация / реферат / есе.

Участниците в Конкурса трябва да покажат по
знания, тълкувания и оценки за събитията и личнос
тите по следните тематични акценти:
 Културноисторическото наследство по български

те земи – хилядолетна духовна приемственост;
 Борбата за независима българска църква – път към 

изграждане на съвременната нация;
 Българи с принос в националната и общочовешката 

история;
 Регионална история;
 Лична история (моята фамилия или на избрана дру

га личност);
 Национална идентичност, общочовешки ценности;
 България и Европа.

Класиране, първи кръг – училищно или регионално ниво,  
до 01.06 2020 г.

Класираните от първо до трето място разра
ботки се изпращат в срок до 30.06.2020 г. в НК „Ро
долюбие“.

Втори кръг – национално ниво: от 01.09.2020 г. до 
20.10.2020 г.
Пълният регламент на конкурса е на:  www.sbubg info

Адрес за изпращане на конкурсните работи:
София, п.к. 1000, ул. „Ген. Паренсов“ № 11

Еmail: nkrodolubie@abv.bg
В рамките на Конкурса се провежда и конкурс  

за учители – „Мисия учител“. 
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Общо 200 635 деца 
са имали допълни-
телни занимания 
за преодоляване 
на обучителни 
затруднения и 

пропуски при усвояването на 
учебното съдържание. Това ста-
ва възможно благодарение на 
проекта „Подкрепа за успех“ с 
бенифициент Министерство-
то на образованието и науката.  
85 133 пък са учениците, които 
са получили удостоверения за 
преминатото обучение. Това от-
чете пред Отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничество в 
областта на средното образование 
ръководителят на Проекта Грета 
Ганчева – директор на дирекция 
„Приобщаващо образование“.

Проектът стартира в края на 
февруари 2019 г. и ще приключи 
в края на август 2021 г. Той се из-
пълнява в партньорство с Центъра 
за образователна интеграция на 

децата и учениците от етниче-
ските малцинства (ЦОИДУЕМ). 
Бюджетът му е 127,7 млн. лв. и се 
финансира от ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“. 

„Подкрепа за успех“ е насочен 
към намаляване дела на прежде-
временно напусналите образова-
телната система и към повторното 
им включване в нея. Фокусът е 
насочен към учениците от начален 
и прогимназиален етап на основ-
ното образование.

Досега са проведени и до-
пълнителни обучения във втори 
гимназиален етап за преодоляване 
на пропуски при усвояване на 
учебното съдържание, за да могат 
учениците да положат успешно 
матури по български език и ли-
тература и по други предмети. 
Издадени са общо 10 504 удос-
товерения за успешно преминати 
обучения през учебната 2018/2019 
и настоящата учебна година“, 
казва Грета Ганчева.

В рамките на Проекта са вклю-
чени и занимания по интереси 
за стимулиране на творческите 
изяви на децата в риск, за да се 
повиши мотивацията им за учене. 

Те се организират приоритетно в 
направленията „Дигитална кре-
ативност“, „Природни науки“, 
„Математика“, „Технологии“, „Из-
куства и култура“, „Спорт“ и дру-
ги.  443 училища са сформирали 
групи за занимания по интереси, 
в които са обхванати 22 166 деца. 
Сред тях първенец по брой групи е  
1. ОУ „Христо Ботев“ в Търгови-
ще – 22 групи с 356 ученици. А 
с най-много обхванати ученици 
– 374, може да се похвали СУ 
„Йордан Йовков“ в Кърджали. 
Най-голям е интересът към сфор-
миране на групи по интереси в об-
ласт „Изкуства и култура“ – 24%, 
на второ място са „Технологии“ с 
15,26% и „Спорт“ с 14,06%. 

От 1110 училища с висока кон-
центрация на ученици от уязвимите 
групи 1107 са сформирали групи 
за допълнителни обучения. 675 от 
училищата с по-малък брой ри-
скови деца също са се включили в 
изпълнението на Проекта през тази 
учебна година. Училището с най-
много включени ученици – 340, в 
допълнителни обучения е СУ „Елин 
Пелин“, с. Руен, Бургаско, с 41,6% 
от всички ученици в училището. 

В рамките на Проекта предстои 
да бъде изработен „Инструмента-
риум за ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевремен-
но напускане на образователната 
система и за диференциран подход 
при определяне на потребностите 
им от предоставяне на инди-
видуална подкрепа“. След като 
бъде изработен, по него ще бъдат 
обучени преподаватели, които ще 
обучават учителите. Планирано е 
да бъдат обхванати около 10 500 
педагогически специалисти от 
цялата страна.

Проектът предвижда и работа с 
родителите чрез включване на об-
разователни медиатори и социални 
работници. През септември 2019 г. 
стартира процедура за техния 
подбор и по данни на РУО към мо-
мента са назначени 726 медиатори 
и 110 социални работници.

Една от важните дейности, за-
ложени в „Подкрепа за успех“, е 
кариерното ориентиране, особено 
за учениците от V – VII клас, за да 
се помогне да направят по-лесен 
преход към следващата степен на 
образование. Това ще стане с по-
мощта на Центровете за подкрепа 

за личностно развитие (ЦПЛР) 
по места, както и с Центровете за 
кариерно ориентиране (ЦКО), за 
да се достигне и до училищата в 
отдалечените общини или трудно 
достъпните райони. 

Според министъра на образова-
нието и науката Красимир Вълчев 
за кариерното ориентиране трябва 
да бъдат активизирани всички 
местни ресурси – кметове, зам.-
кметове, РУО, ЦПЛР и ЦКО. Тъй 
като има недостиг на кариерни 
консултанти, се предвижда да се 
организират методически семи-
нари за кариерно ориентиране по 
области, за да се обучат учителите 
по места, така че да могат да оказ-
ват подкрепа и насоки на своите 
ученици.  

Отрасловият съвет за тристран-
но сътрудничество прие отчета 
на свършеното досега по проект 
„Подкрепа за успех“ и предложи 
квалификацията за кариерно 
ориентиране да обхване класните 
ръководители, психолозите и 
педагогическите съветници, за да 
се подпомогнат работата на ЦКО и 
развитието на кариерните полити-
ки в образователните институции. 

Над 200 000 деца  
с допълнителни занимания
В рамките на проекта „Подкрепа за успех“, финансиран от ОПНОИР, се 
предвиждат обучения на учителите по места по кариерно ориентиране

Вече осма година про-
дължават дейностите по 
кариерно ориентиране на 
ученици от първи до два-
надесети клас във всичките 
7 общини на област Кър-
джали. Тричленният екип 
от кариерни консултанти 
провежда групови и ин-
дивидуални консултации, 
обучения и форуми в офиса 
на Центъра и в училищата 
от областта. През октомври 
стартираха учебната година 
от най-отдалечената община 
Крумовград, а през ноември 
– в Бенковски и Ардино. 
През декември, януари и 
февруари консултациите 
продължават в училищата в 
Кърджали.

„Предварително уговаряме 
срещи и правим графици 
на посещенията по места с 
директорите на училищата. 
В класовете провеждаме пре-
димно групови консултации, 
след което учениците имат 
възможност за индивидуални 
консултации, за да се кон-
статира дали са достатъчно 
добре подготвени и дали 
имат нужните качества за 
желаната от тях професия 
– разказва директорът на 

Центъра за кариерно ориен-
тиране (ЦКО) в Кърджали 
инж. Ани  Димитрова. Тя 
има дългогодишен учител-
ски стаж в професионална 
гимназия. – При колебания 
и несигурност учениците 
могат да повторят и насрочат 
индивидуални консултации 
с кариерните консултанти в 
офиса ни в Кърджали, с роди-
тели, с класния ръководител, 
с приятели или съученици.“

Центърът предоставя дос-
тъпна информация и консул-
тации на всички ученици 
и родителите им. Успешно 
си сътрудничи с другите 
специалисти от образова-
телната система. Работи в 
партньорство с работодате-
лите и бизнеса, с държавни 
и общински организации.  
В работата си екипът на 
ЦКО прилага и нови ин-
струменти – интерактив-
ни упражнения, тематични 
филми, тестове и т.н.

„Освен групова работа 
акцентът през настоящата 
учебна година е индивиду-
алното консултиране, което 
се провежда в Центъра или 
на място в училищата“, казва 
инж. Димитрова. Нейните 

наблюдения показват, че 
някои деца много добре 
знаят какви искат да станат, 
и полагат целенасочени уси-
лия да учат по предметите, 
по които ще полагат изпити 
в сферата на медицината 
или на техническите науки. 
Забелязва се голям интерес 
към инженерните и педа-
гогическите специалности. 
Много от момичетата искат 
да станат учителки за деца 
в предучилищна възраст, 
защото им доставя удоволст-
вие работата с малките, 
също и по „Български език 
и литература“, защото това 
им се отдава.

Част от учениците от гим-
назиалния етап на обучение 
обаче не са ориентирани и 
не знаят какво биха могли 

да работят, въпреки че им 
върви математиката или пък 
се интересуват от спорт. Те 
имат нужда от индивидуални 
консултации, за да разберат в 
каква област могат да използ-
ват своите знания и умения 
и към каква професионална 
реализация да насочат вни-
манието и усилията си.

„За зрелостниците е най-
важно да решат дали искат да 
продължат образованието си, 
или да започнат работа. Чрез 
кариерното консултиране и 
ориентиране се опитваме да 
им помогнем при прехода от 
основна към гимназиална 
степен на образование, както 
и от училище към висше об-
разование или към пазара на 
труда“, обяснява директорът 
на ЦКО – Кърджали. И до-

бавя, че акцентът в работата 
им през тази учебна година е 
в VII клас, за да бъдат подгот-
вени учениците за кандидат-
стване в гимназиална степен 
на образование съобразно 
потребностите и възмож-
ностите им. „Необходимо 
е да получат информация и 
консултации, за да се насочат 
към професионалните, про-
филираните или езиковите 
гимназии. 

Индивидуалната рабо-
та с учениците, особено с 
тези, които имат по-ниски 
резултати, ще помогне за 
задържането им в образова-
телната система“, убедена е 
Ани Димитрова. Регионът 
предлага много възможнос-
ти за това  – в Кърджали 
има една езикова гимназия, 

четири СУ с профилирани 
класове и седем професио-
нални гимназии. СУ с про-
филирани паралелки има и 
в Момчилград, Крумовград, 
Кирково, Джебел, Чернооче-
не и Ардино. 

ЦКО – Кърджали, органи-
зира и провежда и форуми 
по кариерно ориентиране, 
участва в общоучилищни 
дейности, свързани с кари-
ерното ориентиране на уче-
ниците, както и в информа-
ционни събития на общинско 
и областно ниво, свързани 
с популяризиране на про-
фесии, методическа работа 
с училищните психолози, 
педагогическите съветници, 
учители, класни ръководите-
ли, сътрудничество с бизнеса 
и други външни партньори.

Децата в Кърджалийско знаят какви искат да станат
Центърът за подкрепа за личностно разви-

тие – Център за кариерно ориентиране – Кър-
джали, е един от 28-те в страната, открити 
от Министерството на образованието и 
науката по проект „Система за кариерно ори-
ентиране в училищното образование“. След 
приключването на Проекта от януари 2018 г. 
Центърът за кариерно ориентиране в Кърджа-
ли става общинска структура. 

Учениците от прогимназиалния етап на обучение имат най-голяма нужда от професионални консултации, 
за да решат възможно най-правилно къде да продължат образованието си
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Повишава-
н е т о  н а 
образова-
т е л н и т е 
резултати 
и намаля-

ването на функционална-
та неграмотност са сред 
основните задачи, чието 
решение ще търси обра-
зователната ни система 
през следващите някол-
ко години. Настъпващите 
промени в обществените 
отношения, етническото 
разнообразие в българско-
то училище, различните 
езикови, поведенчески и 
битови практики изискват 
и промяна на ролята и 
компетентностите на бъл-
гарския учител. От основен 
източник на знания той 
се превръща в медиатор 
и мотиватор за децата и 
учениците в процеса на 
овладяване на основите на 
знанието и изграждането 
на практически умения 
за пълноценно участие в 
обществения живот. Това 
увеличава неговите за-
дължения и отговорности. 
Обуславя необходимостта 
от непрекъснато повиша-
ване на квалификацията.

„Само в рамките на пе-
риода 1 октомври – 18 
декември в Националния 
център за повишаване на 
квалификацията на педа-
гогическите специалисти 
(НЦПКПС) – Банкя, са 
обучени 252 педагогически 
специалисти по Нацио-
налната програма „Ква-
лификация“, 87 учители, 
преподаващи по новата 
учебна програма „История 
и цивилизация“ в X клас, 
98 учители, преподаващи 
компютърно моделиране в 
III клас“, съобщава дирек-
торът Димитър Асенов. 
Темите, по които са пре-

минали подготовка педа-
гогическите специалисти, 
са разнообразни – ролята 
на директора при прила-
гане на компетентностния 
подход в образователния 
процес, създаване на пози-
тивна образователна среда 
и на постоянна връзка с 
родители и ученици с цел 
преодоляване на агресивни 
нагласи в училището.

„През последния месец 
на предходната година про-
ведохме 13 методически 
съвещания с 388 експерти 
от МОН и регионалните 
управления на образова-
нието. Става дума за т.нар. 
експерти предметчици. 
Досегашната практика е 
те да се срещат за обмяна 
на добри практики веднъж 
годишно – нещо твърде 
недостатъчно за отговор-
ната работа, която им е 
възложена. Сега за първи 
път имаха възможност два 
пъти да работят съвместно 
и да стиковат задачите и 
пътищата за изпълнението 
им – пояснява Димитър 
Асенов. – Държавна поли-
тика е МОН да се грижи не 
само за квалификацията на 
педагогическите специа-
листи и тези с ръководни 
функции в образованието, 
но и за експертите в реги-
оналните управления по 
образование. И те трябва 
да трупат знания и ком-
петентности, необходими 
им при изпълнение на слу-
жебните задачи. Инициа-
тивата за квалификацията 
на предметчиците е на 
Центъра, а средствата са 
осигурени от МОН извън 
Националната програма 
„Квалификация“. “

„Мотивиране на учи-
лищния екип за ефективна 
учебна среда чрез прилага-
не на добри и иновативни 
практики“ и „Прилагане 
на компетентностния под-

ход от педагогическите 
специалисти за успешно 
развиване на ключови ком-
петенции от учениците за 
качествен и ефективен об-
разователно-възпитателен 
процес“ – това са темите 
на изнесените обучения 
с участието на 77 педа-
гогически специалисти. 
Обученията са проведени 
в рамките само на месец. 
„Идеята дойде от директо-
ри, преминали квалифика-
ционни курсове в Нацио-
налния център. Убедили се 
от първо лице за качеството 
на образователната услуга, 
която се предлага в рамките 
на НП „Квалификация“, те 
пожелават подобни обуче-
ния да бъдат организира-
ни и по места, в отделни 
училища – пояснява Ди-
митър Асенов. – Когато 
директорът сам се убеди в 
ползата и високото ниво на 
обучение, управленецът у 
него му подсказва, че това 
би било полезно за целия 
екип на училището, което 
ръководи.“

Какви са плановете на 
Националния център за 
повишаване на квалифика-
цията на педагогическите 
специалисти за 2020 г. „Ще 
припомня, че през 2019 г. 
Центърът е осъществявал 
обучение в рамките на 
НП „Квалификация“ само 
по 4 тематични направ-
ления – общо за учители 
и за директори. Тази го-
дина предложението ни 
е за квалификации по 9 
тематични направления 
за директори и по 18 за 
учители. Предложението 
ни е в изпълнение на КТД 
чл. 35, ал. 3 и ал. 4, където 
е записано, че поне 50% от 
тези 1.2% от делегирания 
бюджет за квалификации 
са за вътрешноинститу-
ционални и междуинсти-
туционални форми, с други 

думи – за квалификации в 
рамките на едно училище и 
между различни училища. 
Така средствата остават 
вътре в образователната 
система. 

Близо 20 млн. лв. са тези 
1.2%, които държавата оси-
гурява годишно за квали-
фикация. Поне 50% от тях 
трябва да бъдат „затворе-
ни“ между училищата, в 
чиито делегирани бюджети 
са, НЦПКПС, социалните 
партньори – синдикати и 
работодатели, регионал-
ните управления на обра-
зованието,“ категоричен е 
Димитър Асенов.

За изминалия период, 
откакто той е начело на 
Националния център, е 
провел десетки разговори 
с директори от всяка обу-
чителна група. Изводът е, 
че почти всеки педагоги-
чески специалист, станал 
директор, губи първите 6 
месеца, за да се запознава с 
управленските си функции 
и задачи, да трупа умения 
за решаването им, да изучи 
нормативната уредба, как 
се управлява делегира-
ният бюджет, как се води 
социален диалог в полза 
на институцията, която ръ-
ководи, как се комуникира 
и намира общ език с роди-
телите, как се комуникира 
с медиите и с обществото, 
като цяло. Същевременно 
по предварителни данни на 
национално представените 
работодателски органи-
зации у нас ръководите-
лите на образователните 
институции приоритетно 
биват обучавани от непра-
вителствени организации и 
фондации. 

В тази връзка, Димитър 
Асенов подчертава, че е 
„налице  своеобразен нон-
сенс, при който неправител-
ствени организации, фон-
дации и всякакви бизнес 

организации организират 
и провеждат квалифика-
ции на директори по теми, 
свързани с управлението 
на делегираните бюджети, 
прилагането на нормативна-
та уредба, особено в частта, 
свързана с Кодекса на труда, 
Вътрешните правила за ра-
ботни заплати, Колективен 
трудов договор на ниво 
училище и др.“.

 „Налице е огромна не-
обходимост всеки педаго-
гически специалист, който 
реши да стане директор, 
предварително да премина-
ва през система от модулни 
обучения в НЦПКПС, за да 
може по-късно ефективно 
да ръководи образовател-
ната институция“, катего-
ричен е Димитър Асенов.

В тази връзка НЦПКПС 
е разработил концепция за  
реализиране на система-
тизиран обучителен модул 
(състоящ се от 8 модулни 
обучения) с цел да бъдат 
реализирани основните по-
литики на МОН, свързани 
с ефективното управление 
на образователните инсти-
туции. 

„Разработените 8 модул-
ни обучения са насочени 
приоритетно към ново-
назначените директори, 
заместник-директорите и 
педагогическите специа-
листи. Очакванията към 
тях са свързани с това да 
бъдат изградени управлен-
ски капацитет и критична 
маса, които да доведат 
до реално повишаване на  
качеството на учебно-въз-
питателния процес, както 
и да бъде утвърдена ролята 
на НЦПКПС – на водещата 
образователна институ-
ция, която  да  подготвя 
следващите управленски 
кадри в образователната 
система“, подчертава ди-
ректорът на Националния 
център. 

Поколение XXI век се 
нуждае от учители XXI век

В рамките на три учеб-
ни години до октомври 
2021 г. трябва да бъдат 
включени 52 900 спе-
циалисти от системата 
на предучилищното и 
училищното образование 
в краткосрочни обучения 
за придобиването на 1 до 
3 квалификационни кре-
дита. Това е заложено в 
проект „Квалификация за 
професионално развитие 
на педагогическите спе-
циалисти“, който МОН 
изпълнява по ОП „Наука 
и образование за интели-
гентен растеж“. 

Досега са изпълнени 
успешно две обучителни 
кампании. По първата 
са преминали обучение  
17 812 педагози, а по 
втората – 10 987. Това 
отчете пред Отрасловия 
съвет за тристранно съ-
трудничество в областта 
на средното образование 
ръководителят на Проек-
та Наталия Михалевска 
– директор на дирекция 
„Образование на бълга-
рите зад граница и учи-
лищна мрежа“. Тя уточни, 
че в момента тече трета 
кампания по Проекта, 
която трябва да приключи 
до края на август 2020 г. 
В рамките ѝ са сформи-
рани около 115 групи по 
тематичните направления 
– усвояване на знания и 
формиране на умения и 
компетентности, свър-
зани с използването на 
иновативни методи в пре-
подаването; съвременни 
методи в оценяването на 
учебните резултати; ди-
агностика на личностното 
развитие и консултиране-
то на учениците с оглед 
постигането на качестве-
но образование и лично-
стно развитие; прилагане 
на модели за създаване 
и развитие на позитивна 
училищна среда и вза-
имодействие семейство 
– училище, както и пови-
шаване на подготовката 
на педагозите с управлен-
ски функции за прилагане 
на съвременни модели за 
управление на образова-
телните институции. Към 
днешна дата в рамките 
на третата кампания по 
Проекта са преминали 
обучения 1685 педагоги-
чески специалисти.

Освен обученията по 
Проекта трябва да бъде 
разработена и информа-
ционна система на педа-
гогическите специалисти. 
Към момента е подгот-
вена документацията за 
обществена поръчка, за да 
бъде избран изпълнител, 
и предстои тя да бъде 
обявена. 

Общият бюджет на 
Проекта надхвърля 19,9 
млн. лв. Той се изпълнява 
от 12 служители на МОН, 
106 от регионалните уп-
равления на образова-
нието и 7 външни лица. 

Увеличават темите, по които да се повишава 
квалификацията на директори и педагози

Обучават 
52 900 
педагози

Експертите от На-
ционалния център за 
повишаване на квали-
фикацията на педаго-

гическите специали-
сти правят обучения и 

по работните места, 
а не само в Банкя
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Зина СОКОЛОВА

Едно от предпочи-
таните училища в 
Хасково е СУ „Ва-
сил Левски“. Защо 
е толкова търсено?

„Преди 5 години 
имахме 400 ученици, сега са 
717 – казва директорката Милена 
Михайлова. – От тях 500 деца 
са на целодневна организация. 
Имаме 25 паралелки и една 
подготвителна група. Много е 
важно, че има екипност между 
педагозите. Средищно училище 
сме. Колегите от занималнята 
пристигат всеки ден в 10.30 ч. 
и получават от самите учите-
ли цялата информация за това 
каква да бъде самоподготовката 
на децата следобед. Така не се 
къса връзката между сутрешни 
и следобедни занимания. Ако 
учителят от занималнята дойде 
да речем в 12.30 ч., той просто 
няма как да си свърши работата. 

Особено в прогимназиалния 
етап, където екипът е по-голям – 
кога да разговаря с всеки от тях, 
доста сложно е. Екипността води 
до повишаване на резултатите, 
оттам и на броя на учениците. 
Родителите също са доволни, 
тъй като нямат ангажимент за 
подготовката на децата. Държа 
на дисциплината, но няма проб-
лем, за който колегите да са се 
обърнали към мен, а аз да съм го 
загърбила.“  

В училището с автобуси се 
извозват 53 ученици от съседни-
те села Гарваново и Въгларово. 
Директорката подчертава, че има 
много добра комуникация с кме-
товете на населените места. Ако 
дете отсъства и класният няма 
връзка с родителите, веднага 
се обажда на кмета, който съ-
действа за изясняване на случая. 
Миналата година голям интерес 
към училището проявяват роди-
тели от с. Брягово. Те дори се 
наемат сами да возят децата до 
Хасково. Макар и предпочетено, 
СУ „Васил Левски“ в Хасково не 
е най-близкото. Но директорката 
решава, че желанието на роди-
телите и на децата е приоритет.  
С докладна до кмета и средства 
от бюджета на училището започ-
ват да извозват децата с автобус 
и с придружител, каквито са 
изискванията.

„Работим най-вече за приоб-
щаването на учениците, всяко 
дете трябва да се чувства спокой-
но и желано. Не може всички да 
са отличници, въпросът е да имат 
интереси – категорична е Миле-
на Михайлова. –  И деца, които 
преди са нямали желание, вече 
идват с ентусиазъм на училище. 
Училищният психолог провежда 

В този брой „Маршрути „Аз-
буки“ ни отвежда в СУ „Васил 
Левски“ – Хасково. Тук залагат 
на почитта към патрона, към 
традициите, към екипната 
работа. И най-вече на приоб-
щаването на всеки ученик към 
образователния процес с убеж-
дението, че всяко дете има ня-
какви интереси. Важното е те 
да бъдат събудени и развити.

Хасково

Всяко дете трябва  
да се чувства желано

В часовете по английски децата изработват благотворителни картички 

Не всички са отличници, важно е да имат интереси, 
казва Милена Михайлова, директор на СУ „Васил 
Левски“ – Хасково
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„По Рождество правим и друга инициатива – месим колед-
ни питки – разказва директорката Милена Михайлова. – Де-
цата трябва да познават традициите. Месенето винаги е в 
предпоследния ден преди ваканцията. Първата година, когато 
организирахме голямото коледно месене, се свързахме с Ути 
Бъчваров и на мултимедия вървеше рецептата на питката. 
Децата бяха на отбори, интересът беше много голям – вклю-
чиха се над 500 ученици, а в стола могат да се поберат само 
100. Затова от следващата година всеки клас меси питките 
пред стаята си, в стола само се изпичат. Помага ни майстор-
ка на обредни хлябове. Когато са готови, ги подреждаме във 
фоайето. За всяка паралелка осигуряваме и по една торта, 
която винаги е надписана за съответния клас. Този детайл е 
много важен, нямате представа колко се радват децата, като 
видят това.

На коледното тържество при влизане на децата в сграда-
та ритуално се разчупва питката с късмети на училището, а 
после по класните стаи се разчупват и питките с късмети на 
класа. Идват и коледари, които поздравяват всяка паралелка. 
Всичко това има изключителен възпитателен ефект.“

Голямото коледно месене

непрекъснато тренинги, игри.  
В училището въобще не можем 
да говорим за агресия. Работим 
в партньорство с родители, об-
ществен съвет, настоятелство. 
Имаме 23 деца със СОП, които 
се справят добре. Преди 3 години 
едно незрящо дете изкара 5.95 на 
матурата по история и сега учи 
право. Гордеем се с него.“

Директорката разказва и за 
един особено тежък случай. 
Майка напуска семейството и 
бащата остава сам с детето. Из-
пада в депресия, има дни, в които 
дори спира детето си от училище.  
В усилията за връщането му в 
клас се включват и кмет, и поли-
ция, и учители. Резултатите не 
закъсняват – детето, което е мно-
го будно и старателно, е върнато 
в училище. Сега учителите му 
оказват допълнителна подкрепа 
и работят при всяка възможност 
с него, за да навакса изпуснатото. 

Милена Михайлова се гордее с 
факта, че в колектива има много 
млади учители, които тя назна-
чава буквално от студентската 
скамейка – 11 от тях са бивши 
възпитаници на училището. Хва-
ли и добрата работа на учителя 
по география. Той е тук от две 
години, но вече е запалил деца да 
се явяват на състезания, и чети-
рима негови ученици се класират 
на олимпиада.

В града още се помни и кон-
цертът по случай 170-годишни-

ната на СУ „Васил Левски“ – 

първото светско 
школо в града,

построено през от 1846 г. Съби-
тието се организира старателно. 
Всички класни ръководители 
в началото на учебната година 
имат за задача да подготвят из-
явата на класа си. Комисия оце-
нява най-добрите. Актьор от Ха-
сковския театър прави рецитал, 
посветен на Левски, с ученици 
от горния курс. Така всички – от 
най-малките до най-големите, 
взимат участие в спектакъла. 

За юбилея е обновена и мо-
дерно обзаведена актовата зала в 
училището, преди това ползвана 
за склад. На една от стените ѝ 
е нарисуван портретът на Лев-
ски от д-р Адриана Любенова 
от Пловдивския университет. 
По повод забележителната го-
дишнина в нея се провежда и 
тържествен педагогически съвет, 
където се канят всички бивши 
преподаватели. Оттук тръгва и 

тържественото факелно шествие 
в деня на юбилея. Сега залата се 
използва за срещи с родители, 
празници на децата, посещения 
на външни лектори. 

„Тази година въведохме уни-
формите, въпреки че срещнахме 
много трудности – казва Милена 
Михайлова. – Мога да кажа, че 
има видим ефект у учениците –
дисциплината е по-добра, сякаш 
има повече респект към институ-
цията. Децата се чувстват съвсем 
по друг начин, униформата съз-
дава чувство за принадлежност.“

От съществуващата кабинетна 
система в училището отново се 
връщат към класните стаи. Така 
учениците не ходят по етажите с 
тежки раници, тъй като си имат 
шкафчета. Не губят време да се 
местят от стая в стая, намалява 
се и опасността от евентуални 
спречквания по коридорите. 

Тук природните науки са тра-
диция. В гимназиален етап има 
по една паралелка, но всички се 
гордеят с шестицата по биология 
на последните матури на едно от 

децата. А преди две години от 
двама ученици, явили се на ма-
тура по химия, единият изкарва 
оценка 6.00.

Библиотечно-информацион-
ният център, ръководен от пре-
подавателя Димитър Ерфандов, 
е любимо място на децата. Тук 
те разполагат с книги, интернет, 
терминали. 

В седмицата, посветена на 
Апостола, която започва на 10 
февруари, ще бъдат организи-
рани рецитали, изложби, пре-
зентации, както и турнирът 
„Лъвски скок“. Преди време пък 
е издадена 

книга с ръкописни 
текстове за Левски, 

дело на децата.

 Традиция в училището е всяка 
година всеки ученик да получава 
календар с лика на Левски. Тази 
година в часа на класа лектори 
от музея в Карлово ще изнесат 8 
открити урока. 

„Поканени ще бъдат и всички 
подготвителни групи от детските 
градини в града – уточнява ди-
ректорката. – Четвъртите класове 
имат открит урок пред по-мал-
ките. Всяко дете от подготви-
телните групи получава книжка 
за Левски. На практика това са 
нашите отворени врати. Така 
се осъществява екипна работа 
между нас и детските градини.“

За Деня на художествената 
самодейност преди време физ-
културният салон е превърнат в 
театрална зала, поставя се поди-
ум, на който всеки клас показва 
на какво е способен.

Всяка година се прави и коле-
ден благотворителен бал, орга-
низира се работилница на Дядо 
Коледа. В часовете за дейности 
по интереси всеки ден една 
паралелка изработва изделия за 
коледния базар. Децата очакват 
това с нетърпение. 

Милена Михайлова,
директор
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София – Лондон

Ма л ко  б я л о 
кученце те 
гледа мило и 
следи всяко 
твое движе-
ние  с  очи . 

Паяче пълзи по дъската и оставя 
след себе си ясна следа. Нищо 
необичайно, ако не вземем пред-
вид факта, че очите са камери с 
висока резолюция на високотех-
нологичен робот. Такъв, какъвто 
е и умната джаджа, „пълзяща“ 
със своите магнити по бялата 
дъска в клас и рисуваща зада-
дени от учениците тригономет-
рични фигури.

Обучението вече е тясно свър-
зано с технологиите и интерак-
тивността. Това се вижда на всяка 
крачка по време на Bett – едно от 
най-големите световни изложе-
ния в областта на образовател-
ните технологии. Иновациите, 
благополучието на децата, под-
крепа за преподаването и ученето, 
бъдещите технологии и тенден-
ции, придобиване на умения и 
социалното включване – това са 
основните теми по време на съ-
битието. Близо 400 лектори и над 
1200 изложители – правителстве-
ни институции, университети, 
високотехнологични компании, 
участват в Bett 2020. По думите 
на организаторите да се докоснат 
до последните новости в образо-
ванието в Лондон, са дошли над 
60 000 посетители от цял свят.

„Все повече ще се засилват про-
цесите по набиране на средства 
за създаване на качествено нови 
технологии за подкрепа на деца 
със специални образователни по-
требности – заяви Крис Скидмор,  
министър на висшето образо-
вание, науката, изследванията и 
иновациите на Великобритания. 
– Използването на силата на съ-
временните технологии може да 
ни помогне да променим живота и 
да отключим потенциала на всяко 
дете. Тъй като технологичният 
напредък се случва все по-бързо, 
правилно е да управляваме проце-
са така, че учениците със специ-
ални образователни потребности 
в нашите класни стаи да получат 
цялата необходима подкрепа“, 
казва Скидмор. Той съобщи, че 
авангардните технологии ще 
бъдат финансирани от първона-
чална инвестиция в размер на  
300 000 британски лири. Тя е част 
от амбициозна програма на Вели-
кобритания на стойност 10 мили-
она британски лири за инвестиции 
в компании, работещи в сферата 
на образователните технологии, 
стана ясно на форума.

Според изследвания на Microsoft 
класната стая на бъдещето ще се 
нуждае от учители, които могат 
с помощта на технологиите да 

Технологии и игра = обучение
Учебната програма да се структурира около въпросите,  
чиито отговори не знаем, за да се насърчават децата да решават 
проблеми „навреме“, предлагат участници в Bett 2020

бъдещата учебна програма да бъде 
структурирана около въпросите, 
на които не знаем отговорите, 
за да насърчи способността на 
децата да решават проблеми „на-
време“, т.е. за да намират точни и 
актуални отговори на въпросите. 
Ученето да слага по-голям акцент 
върху фантазията, отколкото върху 
ограничените методи за заучаване. 
„Немислимо е децата да влизат в 
бъдеще, което не биха могли да си 
представят. Навсякъде – от работа-
та на учителите, през заниманията 
във и извън клас, до промяна на 
въпросите в изпитните тестове, 
съвсем скоро ще бъде водеща 
практическата насоченост“, смята 
Митра.

Ето защо милите очички са 
забавни, но по-важно е, че де-
цата се учат чрез тях да пишат 
отговори на различни казуси – от 
последователно поставяне на 
прости стрелкички за посока до 
сложни програмни редове. Или 
да програмират „паяка“ на бялата 
дъска да нарисува необходимата 
геометрична фигура. Разбира се, 
процесът няма да е лесен или 
евтин. Може да звучи куриозно, 
но едно от най-големите предиз-
викателства пред училището днес 
е не дисциплината, а бюджетът – 

как да бъдат 
осигурени все 

повече средства

за закупуване на нови и полезни за 
децата образователни технологии. 
Затова се появява нова компе-
тентност – на хората, които са в 
състояние да оценят в максимална 
степен нуждите на образовател-
ната институция и да подберат 
най-ефективното технологично 
решение за покриването им. Голе-
мите производители на компютри 
и софтуер отдавна работят заедно, 
за да предложат необходимото 
комплексно оборудване за различ-
ните образователни институции. 
Все по-голяма популярност наби-
рат така наречените Chromebooks 
– преносими компютри, които 
работят с операционната система 
Chrome и не се нуждаят от голяма 
изчислителна мощ или дисково 
устройство с голям капацитет.  
В специалности като архитекту-
рата обаче все още преобладават 
работещите под Windows ус-
тройства. Това какъв тип лаптоп 
или таблет ще избере да си купи 
ученикът или студентът, до голяма 
степен се определя и от образо-
вателния софтуер, който ползва 
неговото училище, обясняват 
експертите. 

И в единия, и в другия случай 
посоката е една – технологиите 
все повече ще навлизат в образо-
ванието и ще подкрепят учещите 
да овладяват нови умения, необхо-
дими им за живота. Да разбират, че 
въпросът вече не е колко работни 
места, а колко нови професии ще 
сменят след завършването си. Че 
е дошло времето на ученето през 
целия живот. На приемането на 
милите очи на кучето робот не 
като играчка, а като възможност за 
затвърждаване на знания и придо-
биването на нови компетентности, 
полезни в бъдеще.

се ориентират в индивидуалните 
потребности на учениците и да 
помагат на децата да стават все 
по-значим участник в промяната 
на света. Според Ерик Хансън от 
Apple креативността има критична 
роля за стимулиране на човеш-
кия прогрес и иновации в света 
днес. Творческата изява води до 
по-задълбочена ангажираност на 
учениците, работа на учителя е да 
намери творческия гений у всяко 
дете. Според един от най-чаканите 
лектори – проф. Брайън Кокс, един 
от най-известните експериментал-
ни физици във Великобритания, 
изключително важно е изучава-
нето на космологията, нейното 
въздействие върху Вселената и 
нашето положение в Космоса. 
Той разказа пред аудиторията за 
структурата на пространството и 
времето, „тъканта“ на Вселената 
и как теорията на относителността 
на Айнщайн все още се оказва 
релевантна за космологията. Нови 
технологии, включително телес-
копи, които вече са в състояние да 
правят снимки на намиращи се на 
милиарди светлинни години черни 
дупки, позволяват да надникнем 
все по-дълбоко към началото на 
зараждането на нашата Вселена. 
Проф. Кокс говори не само за 
това как дигитализираните из-
следвания на небето позволяват 
на учените да картографират 
местоположенията на звезди и га-
лактики, за да формират 3D карта 
на Вселената, но и за способността 
на звездите да „картографират“ 
събития, случващи се по време на 

тяхното съществуване.
За революцията в областта на 

изкуствения интелект говори 
и Есбен Стерк – президент на 
LEGO Education. Според него 
доверието в STEAM обучението 
е ключово за възможностите за 
кариера в ерата на автоматизация 
на работните места. „Ще има 
голяма промяна в категориите 
работни места и необходимостта 
от изграждане на „ученици през 
целия живот“ в глобален мащаб, 
които ще имат увереността да 
се адаптират и да продължат да 
учат нови технологични умения“, 
твърди Стерк. Той наблегна на 
силата на ученето чрез игра и 
важността обучението да се пре-
върне в практическо, радостно 
и ангажиращо преживяване, 
което подхранва любопитството 
и стимулира креативността за 
изграждане на увереност. „Хо-
денето в колеж или университет, 
за да научиш за четири години 
нови умения, е приключило – в 
днешния свят, ако искаш да бъдеш 
служител през целия живот, 

ще трябва  
да бъдеш ученик 

през целия живот“,

заяви Есбен Стерк.
Една от най-големите дискусии 

на Bett е посветена на това как 
най-добре да се интегрират децата 
с дислексия в класната стая и на 
работното място. Да се спре със 
стигматичното мислене. Вместо 
това да се разглежда дислексията 
като свръхсила, невроразнообра-
зен талант, който трябва да бъде 
разпознат и възпитан, призоваха 
участниците в дискусията. Да се 
насърчават преподавателите да 
премахват социалните бариери, за 
да позволят да се развие талантът 
на децата с дислексия. Вместо 

да са част от ограниченията на 
стандартизираното тестване, пре-
подавателите да бъдат обучени в 
идентифициране на дислексични 
черти. Платформа на Microsoft 
вече предлага безплатно обучение 
на учители за идентифициране на 
дислексията. Тя поставя началото 
на начина, по който технологиите 
могат да се комбинират с образо-
ванието, за да се засили подкре-
пата на различни деца, всяко с 
уникални индивидуални таланти. 

Ако се върнем към началото на 
статията и мило гледащите с очи 
роботизирани кучета или механи-
зираните футболисти, отново ще 
видим ясно посоката на образова-
телните тенденции към обучение-
то чрез игра и трансформирането 
на знанията в практически умения. 
Училището отдавна е в „облака“, 
това предполага различни подходи 
към обучението. Учители добро-
волци вече работят по инициати-
вата да се свързват с деца по целия 
свят, за да им дадат възможност да 
изживеят далечни от тях светове. 
Друга насока са самообучаващите 
се среди, където с помощта на 
интернет студентите могат да 
намират отговори самостоятелно. 
Вече е установено, че училищата 
в облака подобряват разбирането, 
комуникацията и способността за 
решаване на проблем с помощта 
на интернет при децата. 

Според Сугата Митра – един от 
визионерите в тази област, време е 
за промяна на здраво вкоренената 
в миналото училищна система, 
учебна програма и най-вече на 
начина, по който се оценяват зна-
нията и разбирането на ученика. 
Той предлага ползването на ин-
тернет да бъде позволено дори по 
време на оценяването, и поставя 
въпроса: „Ако ние, възрастните, 
използваме интернет 24/7, защо 
детето ни да не може също да 
прави така?“. Митра предлага 

Ученето трябва да се превърне в игра, а обучението – в практическо, радостно и ангажира-
що преживяване, което подхранва любопитството и стимулира креативността
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Брекзит няма да се отрази 
на студентите до края на 2020-а 

„Всички програми за студенти 
от ЕС, които са започнали в сегаш-
ния период 2014 – 2020 г., ще про-
дължат до края на 2020 г., въпреки 
че Великобритания ще излезе от 
Европейския съюз. – Това заяви бъл-
гарският еврокомисар по иновации, 
научни изследвания, образование, 
култура и младеж Мария Габриел 
пред журналисти. – След това, от 
януари 2021 г., Великобритания ще 
бъде третирана като трета стра-
на.“

Новостта в преговорите по 
програмата „Еразъм+“ е, че оттук 
нататък третите страни ще 
имат възможност да бъдат асо-
циирани членове. „Ето тук вече 
ще дойде много голямата труд-
ност на преговорите“, заяви Ма-
рия Габриел. По думите Ӝ, когато 
дадена страна има желанието да 
стане асоцииран член, това не оз-

начава, че може да участва само в 
програми, които носят ползи. Спо-
ред нея предстоят доста тежки 
разговори между ЕС и Великобри-
тания.

По думите Ӝ предизвикател-
ствата пред Европейската коми-
сия във връзка с Брекзит са най-
вече с акцент върху защита на 
правата на гражданите. 

„В моя случай са много важни 
правата на студентите по про-
грамата „Еразъм“ и научните из-
следователи, защото с тях имаме 
много добро сътрудничество. Има-
ме твърде малко време – между 9 и 
11 месеца, за да излезем по-силни 
от този процес – допълни Габриел. 
– Имаме много ясни принципи и ко-
гато тези отговорности са спо-
делени, няма причина Великобри-
тания да не продължава да бъде 
наш добър приятел и съюзник.“

КОМПАС
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На у к а т а  н и 
позволява да  
осъзнаем света 
около нас, но и 
самите ние да 
бъдем създа-

тели. Затова образованието в 
сферата на науката, технологи-
ите, инженерството и матема-
тиката, или както го наричаме 
още СТЕМ образование, ще 
играе все по-голяма роля. От 
общите ни усилия заедно с 
учители, ментори, научни 
изследователи и индустрия 
зависи да свържем Европей-
ското научноизследователско 
пространство с Европейското 
пространство на образование, 
за да изградим нова Страте-
гия на знанието.“ Това заяви 
българският еврокомисар за 
иновациите, научните изслед-
вания, образованието, кул-
турата и младежта Мария 
Габриел при откриването на 
националния научно-образова-
телен фестивал „Намереното 
поколение“. 

Събитието събра на едно 
място преподаватели и учени-
ци от цяла България, ръково-
дителите на олимпийските ни 
отбори, учени от Българската 
академия на науките, универ-
ситетски преподаватели, про-
фесионалисти и организации, 
които съвместно работят за 
превръщането на образова-
нието от базирано на теория в 
практическо.

За насърчаване на СТЕМ 
образованието Европейската 
комисия и държавите членки 
предприемат редица мерки. 
Ключови сред тях са СТЕМ 
коалицията на националните 
СТЕМ платформи, в която 
членува и България, както и 
програма „Еразъм+“, ориен-
тирана към инициативи за 
насърчаване на иновативни и 
интердисциплинарни подходи 
на преподаване. На европейско 
равнище се изпълнява инициа-
тивата „Нощ на европейските 
изследователи“, която показва 
човешкото лице на науката и 

може да насърчи младите хора 
да изберат научна кариера.

„Учителите са тези, които 
посяват зрънцата на любопит-
ството. Но от нас зависи те да 
покълнат и да се превърнат в 
постижения. Продължавайте 
да имате широко отворени очи 
за знания. Продължавайте чрез 
практиката и образованието 
да сбъдвате мечтите си. Във 
време на нови технологии, 
като изкуствен интелект, вир-
туална реалност и роботика, 
науката може да ви даде шанс 
да откриете още повече за 
света. Вие можете да бъдете 
следващите новатори и изсле-
дователи, които да ни помог-
нат да се справим с днешните 
и утрешните глобални предиз-
викателства“, насърчи младите 
таланти Мария Габриел. По 
думите ѝ с повече инициативи 
като Националния научно-об-
разователен фестивал децата 
могат да разберат, че науката 
не е нещо абстрактно, а шанс 
за реализация. 

Симбиозата образование и 
наука – новата стратегия
Коалицията на националните СТЕМ платформи и програма „Еразъм+“ 
насърчават иновативните методи на преподаване

Анелия ВРАЧЕВА
По материали  

от чуждия печат

Стремителното развитие на 
науката и технологиите изисква 
от човека също да се развива и да 
култивира способност за адаптация 
към новите условия. В тази връзка, 
голямо внимание в съвременния 
свят се отделя на създаването на 
условия за самообразование. Разви-
ват се нови възгледи за образовател-
ния процес, неговите възможности 
и задачи. Непрекъснатият процес 
на обучение в съвременния свят 
се нарича хютагогика. Това е не 
просто процес на получаване на 
допълнителни знания, но и цяла 
философия: да учиш винаги и на-
всякъде, през целия си живот.

Терминът хютагогика (или ев-
тагогика) е въведен от Стюарт 

От знания за цял живот към знания през целия живот
Хасе и Крис Кениън през 2000 г. в 
съвместния им труд 

„От андрагогика  
към хютагогика“. 

Авторите разглеждат хютагогиката 
като нов подход към организацията 
на обучението за възрастни, като 
учение за самообразованието – 
тоест за това как самостоятелно 
да учим през XXI век. Основният 
принцип на подхода гласи, че 
ученикът стои в центъра на собст-
веното си обучение, то трябва да 
се разглежда като ориентирано 
към ученика. 

Първата част на термина евта-
гогика е конструирана от гръц-
ките думи ευρετικός (евретикос) 
„откривам, изяснявам, узнавам“, 
εφευρετικός (ефевретикос) – „из-

обретателен“, εύρημα (еврема) – 
„намирам“. Втората част отвежда 
към гръцкото аγω (аго) – „водя“, 
по аналогия с такива термини като 
педагогика и андрагогика. Така в 
семантиката на думата е заложен 
смисълът „води към изобретения, 
открития, находки, изводи“.

От появата си в теорията терми-
нът намира практическо приложе-
ние, особено в електронното обуче-
ние. И все пак по-разпространен е 
вторият вариант – хютагогика.

Смисълът  
на новия подход 

не е нов. Той подразбира излизане 
извън рамките на училищното и 
висшето образование и мотивира 
хората от по-старото поколение 
към постоянно саморазвитие и 

усъвършенстване на професио-
налните им навици. Хютагогиката 
е ориентирана преди всичко към 
съзнателното включване на всеки 
човек в процеса на обучение, както 
и привличане на вниманието на 
педагогическото общество към 
търсене на нови ефективни методи 
за образование.

Непрекъснатото образование 
– това е общият ръст професио-
нални знания и навици на човека в 
сферата на неговата дейност. Тази 
практика позволява на професио-
налистите да остават актуални и 
търсени в съвременната трудова 
среда.

Терминът за първи път се спо-
менава през 1968 г. в материали на 
ЮНЕСКО, а през 1972 г. е взето 
решение непрекъснатото образо-
вание да се признава за основна 
конструкция на бъдещите реформи 
в образованието.

Хютагогиката спомага за реша-
ването на няколко ключови задачи, 
поддържащи базовото и допълни-
телното обучение – подготовката 
на човека и адаптацията му към 
съвременните условия; обновяване 
на знанията с цел съвременната 
адаптация към постоянно проме-
нящите се условия; разностранно 
развитие на личността, формиране 
на мироглед, както и нравствени и 
естетически интереси, съответства-
щи на съвременните потребности.

Способността да възприема 
информация, се променя у човека 
в течение на живота му. Повечето 
възрастни не могат да учат със съ-
щия успех както младите студенти. 
Непрекъснатото образование оси-
гурява най-подходящите формати 
за обучение и се базира на няколко 
основни принципа.
Хуманизъм – обучаващият 

се е свободен самостоятелно да 
избира формата, срока и вида на 

обучението.
Демократизъм – образованието 

е достъпно във всяка възраст. 
Мобилност – многообразие от 

средства и способи за непрекъснато 
обучение. Принципът е ориентиран 
към използването на различни ме-
тодически системи и технологии, 
увеличаващи продуктивността на 
ученето.
Изпреварване – подразбира се 

прогнозирането на обществените 
нужди. Учебните заведения, бази-
ращи се на системата за непрекъс-
нато образование, бързо обновяват 
дейността си в съответствие с 
изискванията на съвременното 
общество. 
Откритост – принципът е осно-

ван на привличането към обучение-
то на всички желаещи независимо 
от възрастта, нивото на подготовка 
и сферата на основната дейност.

Съвременните изисквания към 
образованието (и самообразова-
нието) променят девиза „Знания за 
цял живот“, който в съвременната 
реалност звучи „Знания през целия 
живот“. Тъй като хютагогиката 
се развива относително отско-
ро, основополагащите принципи 
постоянно се допълват с оглед 
потребностите в развитието на 
образованието.

Експерти смятат, че в близките 
10 години безвъзвратно ще оста-
реят 80% от съвременните техно-
логии. Повечето специалисти ще 
имат висше образование, което не 
съответства на актуалните изиск-
вания. В тази връзка, изследвания-
та в областта на самообразование-
то водят до формирането на нова 
концепция. Разпространението на 
мобилните интернет устройства и 
развитието на социалните мрежи 
определят усъвършенстването и 
развитието на образователната 
система в съвършено нова насока.

Висши дипломати от посолствата на ОАЕ и Кувейт разговаряха с ръководството на Ру-
сенския университет (вляво на снимката) за възможностите за партньорство в областта 

на висшето образование и науката между Русенския и университети на двете страни
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Ми н и с т е р -
ският съвет 
прие проме-
ни в няколко 
нормативни 
акта, свърза-

ни с висшето образование – за 
механизма за диференцирано 
финансиране на висшето об-
разование, за условията и реда 
за предоставяне на стипендии 
на студентите, докторантите и 
специализантите и за условията 
и реда за утвърждаване на броя 
на приеманите за обучение 
студенти и докторанти в дър-
жавните висши училища. Това 
е поредна крачка в посока про-
вежданата от Министерството 
на образованието и науката по-
литика за обезпечаване пазара 
на труда с необходимите кадри 
и ограничаване на неефективни 
и дублиращи се в много висши 
училища специалности, което 
е довело до пренасищане с не-
добре подготвени специалисти 
в някои области.

С почти 40 млн. лв. се увели-
чават средствата за издръжка на 
обучението т.г. спрямо 2019-а 
и те стават приблизително 413 
млн. лв. Това позволява да 
се увеличат диференцирани-
те нормативи за издръжка на 
обучението на един студент в 
определени професионални 
направления – „Педагогика“, 
„Педагогика на обучението 
по...“, „Теория и управление на 
образованието“, „Икономика“, 
„Администрация и управле-
ние“, „Туризъм“, „Социология, 
антропология и науки за култу-
рата“, „Филология“, „История 
и археология“, „Философия“, 
„Религия и теология“, „Пси-
хология“, „Социални дейнос-
ти“, „Право“, „Обществени 
комуникации и информационни 
науки“, „Политически науки“, 

„Математика“, „Информатика и 
компютърни науки“, „Биологи-
чески науки“, „Химически нау-
ки“, „Физически науки“, „Науки 
за земята“, „Електротехника, 
електроника и автоматика“, 
„Машинно инженерство“, „Ко-
муникационна и компютърна 
техника“, „Енергетика“, „Транс-
порт, корабоплаване и авиация“, 
„Архитектура, строителство 
и геодезия“, „Проучване, до-
бив и обработка на полезни 
изкопаеми“, „Металургия“, 
„Химични технологии“, „Би-
отехнологии“, „Хранителни 
технологии“, „Горско стопан-
ство“, „Общо инженерство“, 
„Материали и материалозна-
ние“, „Обществено здраве“, 
„Растениевъдство“, „Растител-
на защита“, „Животновъдство“ 
и „Национална сигурност“, с 
изключение на провежданото 
обучение от военните акаде-
мии, висшите военни училища 
и Академията на МВР, за които 
коефициентът е различен. Само 
в педагогическите направления 
коефициентът за издръжката на 
един студент се увеличава от 
1.25 на 1.6.

Предложените промени ще 
обхванат студентите и докто-
рантите в първи курс на обу-
чение, приети през учебната 
2019/2020 година. 

С предлаганите промени се 

усъвършенства  
и механизмът  

за диференцирано 
финансиране,

при който е отчетена необ-
ходимостта от инвестиции в 
определени области на висшето 
образование за осъществяване 
на подготовката на специалисти 
съобразно нуждите на българ-
ската икономика. Продължена 

е политиката, заложена в Стра-
тегията за развитие на висшето 
образование, за концентриране 
на финансирането в професио-
нални направления и висши 
училища, получили по-висока 
оценка за качество и съответ-
ствие с потребностите на пазара 
на труда, преструктуриране към 
професионални направления, за 
които се очаква бъдещ недостиг 
от кадри на пазара на труда, 
и насърчаване на профилната 
оптимизация. Тя е част от уси-
лията, които МОН полага за 
повишаване ефективността на 
публичните разходи в системата 
на висшето образование.

Промени има и  
в условията и реда 

за предоставяне  
на стипендии 

на студентите, докторантите и 
специализантите от държавните 
висши училища и научни орга-
низации, за които държавата 
осигурява средства за издръж-
ката на обучението им по спе-
циалности от професионалните 
направления „Педагогика“, „Пе-
дагогика на обучението по...“, 
„Машинно инженерство“, 
„Електротехника, електроника 
и автоматика“, „Енергетика“, 
„Транспорт, корабоплаване и 
авиация“, „Материали и матери-
алознание“, „Проучване, добив 
и обработка на полезни изкопа-
еми, „Металургия“, „Химични 
технологии“, „Общо инженер-
ство“ и по защитената специ-
алност „Хидростроителство“ 
от професионално направление 
„Архитектура, строителство 
и геодезия“. Студентите ще 
получават ежемесечно стипен-
дии в размер на 100 лв. при 
определени условия, свързани 
с индивидуалните резултати 

от задължителните държавни 
зрелостни изпити или държав-
ния изпит за придобиване на 
професионална квалификация. 
Това изменение има за цел да 
мотивира завършващите сред-
но образование с най-високи 
резултати от държавните зре-
лостни изпити да изберат и да 
се обучават по специалности от 
професионални направления с 
особена значимост за развитие-
то на страната.

Променя се срокът за по-
даване на заявки на висшите 
училища за броя на приеманите 
студенти и докторанти. Той е до 
10 февруари, вместо до 20-и, 
както е бил досега.

С цел усъвършенстване на 
нормативната уредба се пред-
вижда още броят на приема-
ните за обучение студенти и 
докторанти по държавни висши 
училища и по професионални 
направления да се определя като 
произведение от максимално 
допустимия брой на приема-
ните за обучение студенти и 
докторанти по съответното 
професионално направление за 
всички държавни висши учили-
ща и разпределителен коефи-
циент за всяко висше училище 
по съответното професионално 
направление. За целта е разра-
ботена Методика за определяне 
на разпределителен коефициент 
за всяко висше училище по 
професионално направление. 
Максимално допустимият брой 
на приеманите студенти и док-
торанти ще е в зависимост още 
от броя на завършващите сред-
но образование в съответната 
учебна година и обвързването 
на профилната структура на 
висшето образование с потреб-
ностите на пазара на труда и на 
обществото. 
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С голям успех мина премие-
рата на танцовия спекта-
къл „Хаос“, подготвен от 
студентите на НАТФИЗ от 
III курс „Театър на движе-
нието – Танцов театър“. 
„Темите в спектакъла из-
следват човека в модерно-
то общество и метаморфо-
зите, които той преживява, 
начина, по който ги приема 
или им се противопоставя“, 
казва авторът и постанов-
чик Елена Господинова 

За качество  
се плаща повече
Средствата за обучение на студентите в определени 
професионални направления се увеличават 

Вероника  
ВАСИЛЕВА

Кръгла маса на тема „Бъл-
гарската енергетика: Хори-
зонт 2030“ събра в Стопан-
ската академия „Димитър 
А. Ценов“ академични пре-
подаватели и  експерти в 
сектора. Форумът е иници-
иран от катедрите „Финанси 
и кредит“ и „Индустриален 
бизнес и предприемаче-
ство“ с ръководители проф. 
д-р Андрей Захариев и доц. 
д-р Искра Пантелеева. 

Във форума участие взеха 
и експерти от бранша, както 
и ръководители на АЕЦ 
„Козлодуй“ и представите-
ли на местната власт.  

От представената ин-
формация става ясно, че 
актуалното състояние на 
енергийното потребление 
формира структура с во-
дещ дял на нефта и неф-
тените продукти от 34,6%, 
електрическата енергия 
с 26,4%, възобновяемите 
източници и биогорива 
– 14,1%, природния газ 
– 13,9%, топлинната енер-
гия – 6,8%, въглищата и 
твърдите горива – 3,8%, не-
възобновяемите отпадъци с 
миноритарен дял от 0,4%. 
Крайното потребление по 
отрасли е разпределено 
между индустрията с дял 
от 28%, транспорта с 34% 
и всичко останало, вкл. и 
домакинствата, с 38%. При-
носът на видовете центра-
ли в брутното производство 
на електрическа енергия по 
видове централи е: ТЕЦ 
– 40%; АЕЦ – 35%; топ-
лофикационни ТЕЦ – 5%; 
заводски ТЕЦ – 2%; възоб-
новяеми енергийни източ-
ници – 16%; ПАВЕЦ – 2%.

Сред дискутираните 
теми са зависимостта на 
българската електроенер-
гийна система от въглищ-
ните централи и ядрената 
енергетика; проектът АЕЦ 
„Белене“ и изграждането 
на нови мощности в АЕЦ 
„Козлодуй“; европейската 
енергийна политика, на-
сочена към т.нар. „зелена 
енергетика“; високите цени 
на квотите за въглеродните 
емисии; цените на енерги-
ята за бизнеса, домакин-
ствата и публичния сектор. 
Коментирани са и инвес-
тициите в изграждането 
на новата газова инфра-
структура, тяхната иконо-
мическа целесъобразност 
и геополитическите ползи 
за България. 

Експертите подчертаха, 
че е налице силна потреб-
ност от нови кадри с вис-
ше образование в сектор 
енергетика. Изразено е 
мнение, че сред актуални-
те приоритети за страната 
ни следва да бъдат както 
осигуряването на енергий-
ния баланс, така и разши-
ряването на експортния 
капацитет. На форума се 
даде и препоръка новите 
инвестиции в транспортна 
инфраструктура да пред-
виждат и изграждане на 
зарядни станции за навли-
защите с ускорени темпове 
електромобили.

Форум за
енергетиката
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Никола  
КАРАВАСИЛЕВ

Повечето хора смя-
тат, че светът на 
звездите, които 
светят нощем над 
нас, е привидно 
спокоен и неиз-

менен. Вероятно мнозина дори 
са се опитвали да преброят колко 
звезди има на нощното небе. 
Самият аз съм правил това, но 
се отказах, като стигнах до 300. 
Всъщност пълната им бройка е 
около 6500. Но в днешно време 
поради изкуствените светлини 
повечето хора не могат да ги 
видят в пълния им блясък. Звез-
дите изглеждат вечни и напълно 
неподвижни, защото съзвездията 
сякаш не се променят ни най-
малко. Това, разбира се, се дължи 
само на факта, че човешкият 
живот е прекалено кратък и не 
можем да забележим промените, 
които настъпват в Космоса.

Вселената е удивително мъл-
чалива и спокойна и по друг 
признак – до ден-днешен нямаме 
пряко доказателство за същест-
вуването на друга цивилизация. 
Оказва се, че дори в нашата род-
на галактика – Млечния път, има 
толкова много звезди, че и при 
най-песимистичните оценки би 
трябвало да има поне десет ци-
вилизации, които да са на нашето 
ниво на развитие. Но въпреки 
това Вселената „мълчи“. 

(Не)спокойната Вселена
Избухване на свръхнови, сливане на черни дупки, 
галактически канибализъм – това са част  
от катаклизмите в Космоса

В Столичната биб-
лиотека бе изнесена 
популярна лекция от 
ежемесечната лекто-
рия, организирана от 
Съюза на физиците 
в България. Гост на 
събитието е астро-
физикът и учител по 
физика и астрономия 
Никола Каравасилев 
– редактор на научно-
то списание „Химия. 
Природните науки в 
образованието“ на На-
ционално издателство 
„Аз-буки”. Темата на 
неговата лекция е за 
това колко неспокой-
но място всъщност е 
Космосът и какви не-
вероятни катаклизми 
могат да се случат.

Кои са основните процеси в 
Космоса, които го правят едно 
наистина неспокойно място, как 
и къде се раждат новите звезди? 
Много са красивите космически 
мъглявини, в които дори в мо-
мента се образуват нови звезди. 
Именно в една такава мъглявина 
се е родило и нашето Слънце 
преди около пет милиарда го-
дини. Раждането на звезда е 
един наистина много динамичен 
процес, но за съжаление, това се 
наблюдава на все по-малко места 
във Вселената. 

Звездите в своята „зряла въз-
раст“ могат да бъдат много 
различни. При нормалните (ако 
може да се използва това по-
нятие) се наблюдава следното 
явление –  по-големите по размер 
са и по-горещи. 

Горещите звезди 
имат син цвят, а 

хладните са червени 

(противно на разбиранията на хо-
рата за горещи и студени цветове). 
Звездите прекарват своя „улег-
нал“ живот, като преработват еле-
мента водород в хелий. По време 

на този период от съществуването 
си те живеят сравнително спо-
койно, но с някои изключения. 
Нашето Слънце например може 
да има големи избухвания, при 
които се отделя повече енергия от 
тази, която ще бъде необходима на 
човечеството. И все пак ние, ас-
трономите, казваме, че Слънцето 
е просто джудже. 

Животът на звездите, колкото и 
да е дълъг в сравнение с човешкия, 
все пак не е безкраен. Явленията, 
които могат да настъпят при „уми-
рането“ на една звезда, са няколко. 
Всички звезди, след като намалят 
значително запасите си от водород, 
започват да се раздуват и охлаждат. 
Така те стават червени гиганти, 
или свръхгиганти и отиват в  
„звездния клуб на пенсионера“. 
От тук обаче започват големите 
разлики в това какво се случва 
с тях по-късно. От най-малките 
звезди остава само мъглявина, 
която постепенно се разсейва в 
Космоса, и хелиево бяло джудже. 
Такъв обект обаче все още няма, 
защото Вселената е живяла твър-
де кратко. Нашето Слънце също 
ще остави след себе си бавно 
разсейваща се мъглявина и бяло 
джудже, съставено почти изцяло 

от въглерод (даже в голяма степен 
от диамант). Важното е обаче да 
се знае, че нашето Слънце също 
е прекалено малко, за да избухне. 
Всъщност белите джуджета могат 
да допринесат много за вселенско-
то безпокойство. Те имат една  пре-
делна маса, при надхвърлянето на 
която избухват неконтролируемо, 
отделяйки огромно количество 
енергия. Учените наричат тези 
избухвания „свръхнова от тип 
Ia“ и те могат да се използват за 
измерване на разстояния в много 
далечния Космос. Това е един 
начин, по който, умирайки от пре-
яждане, уведомяваш половината 
Вселена за това. 

Истински драматич-
ни събития могат да 

настъпят, когато 
умира звезда гигант. 

Голяма част от тези звезди „го-
рят“ всички елементи до желязо 
и могат да избухват като свръх-
нови звезди. Това са най-мощ-
ните звездни взривове, които 
можем да наблюдаваме, и по-
следиците от тях са наистина 
удивителни. По време на такива 
избухвания и при сливания на 
неутронни звезди се образуват 
на практика всички химически 
елементи, от които сме направе-
ни и които използваме в живота 
си. Това са живакът в нашите 
термометри, желязото, от което 
са направени инструментите ни, 
цялото злато. Всъщност трябва 
да сме особено благодарни на 
това, че някоя масивна звезда 
е избухнала като свръхнова в 
околностите на формиращото се 
Слънце и така го е обогатила с 
всички тези елементи, без които 
възникването на нашия живот 
щеше да е невъзможно. 

Един бърз преглед на възмож-
ните останки от избухването на 
свръхнови звезди показва, че 
със сигурност най-интересните 
от тях са черните дупки, с които 
са свързани следващите „неспо-
койни“ явления във Вселената. 
Те са много масивни и компакт-
ни обекти, които могат лесно 

да се сливат поради огромната 
си гравитация. Както вероятно 
мнозина си спомнят, преди около 
4 години именно благодарение 
на наблюденията на такова едно 
титанично сливане за първи път 
учените регистрираха гравита-
ционни вълни. Това е едно от 
най-фундаменталните научни 
открития през последния век. 
Именно затова черните дупки 
могат да се окажат удивително 
важни за съвременната наука. 
Но нашето Слънце е прекалено 
малко и няма как да се превърне 
в черна дупка.

Катаклизмите, които могат да 
настъпят в още по-големи маща-
би, са галактичните сблъсъци. 
Гравитацията, макар и да е слабо 
взаимодействие, може да действа 
на огромни разстояния и ако ѝ се 
даде време, може да сътвори из-
ключително чудновати пейзажи. 
Именно това се случва с 

галактиките, които 
се привличат  

една към друга  
поради взаимната си 

гравитация. 

Те могат да се слеят, образу-
вайки друга галактика, която по 
форма изобщо да не прилича 
на първоначалните. В науката е 
известно и т.нар. явление галак-
тически канибализъм. Това се 
наблюдава, когато много голяма 
и масивна галактика „изяде“ с 
гравитацията си по-малка. Дори 
нашият Млечен път е правил 
това в миналото си. 

Съществуването на Вселената, 
в която живеем, е започнало пре-
ди около 13,7 милиарда години 
с огромна експлозия, наречена 
Големият взрив. С него Вселе-
ната започва своето разширение, 
което продължава и до днес. От 
25 години насам се смята, че 
то е ускорително. Към момента 
науката не разполага със сигурни 
данни за това как Вселената ни ще 
продължи живота си в далечното 
бъдеще. Това е въпрос, на който 
ще търсят отговор бъдещите по-
коления астрофизици. Избухване на Слънцето, сравнено със Земята

Черна дупка, поглъщаща материя
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Урок по гражданско образова-
ние проведоха учениците от VII 
клас в часовете по география и 
икономика на България към Бъл-
гарското училище „Пейо Яворов“ 
в Брюксел. 

„Искахме да повишим правната 
култура на децата, затова поканих-
ме външен лектор. Васил Стойнов 
е юрист, завършил в България и 
Германия, докторант по право и 
понастоящем работещ в Европей-
ската комисия – обяснява ръково-
дителят на училището Валентина 
Найденова. – Васил Стойнов 
говори с учениците за българската 
Конституция и нейното значение, 
за най-важните институции в Бъл-
гария, за това какво означава да 
имат основни права и задължения, 
и как те са гарантирани и защитени 
от Конституцията. Стойнов подари 
на учениците пет броя от „Kон-
ституция на Република България“, 
които веднага бяха използвани в 
часовете.

Срещата продължи с дискусия, 
след която учениците приеха 
„Kонституция“ на своя клас, из-
браха формата на управление, за-
писаха каталог с права и задълже-
ния и избраха свои представители, 
които да прилагат и контролират 

нейното изпълнение. 
Васил Стойнов остана приятно 

изненадан от богатата обща кул-
тура и знанията на учениците от 
БУ ,,Пейо Яворов“. Той и негови-
ят екип са разработили мобилна 
апликация за телефони и таблети 
„ПраВодач“, която  може да бъде 
свалена безплатно на мобилни ус-
тройства със системите Android  и 

iOS. Тя представя по интерактивен 
начин, под формата на игра, прин-
ципа на разделение на властите, 
всяка от трите власти, както и 
основните права и задължения на 
децата. 

През тази учебна година в БУ 
„Пейо Яворов“ учат около 300 деца. 
За обучението им се грижат общо 
9 професионални учители. 

Освобож -
даване от 
такси за 
обучение 
на всички 
студенти 

от българската диаспора 
в Албания, Косово, Мол-
дова, Република Северна 
Македония, Украйна и 
Сърбия, приети по актове 
на МС в български дър-
жавни висши училища, 
предвиждат промените в 
четири нормативни акта, 
които Министерският 
съвет прие със свое по-
становление. До момента 
тези студенти заплащат 
такса за обучението си 
като българските граж-
дани, освен ако няма дву-
странна договореност за 
освобождаване от такива 
такси с конкретната дър-
жава, чиито граждани 
са те. 

С промените в Поста-
новлението за условията 
и реда за предоставяне на 
стипендии на студентите, 
докторантите и специа-
лизантите от държав-
ните висши училища и 
научни организации се 
предвижда безусловното 
предоставяне на стипен-

дии от 240 лв. на месец 
през първата година от 
следването. Изменение-
то обхваща новоприети-
те студенти за учебната 
2020/2021 г. Друго пред-
видено облекчение за 
кандидат-студентите е те 
да могат да кандидатстват 
с документи и да участват 
в класирането и чрез ин-
тернет базиран портал.

Промените предвиждат 
още да се въведе участие-
то на българските недел-
ни училища в чужбина и 
на задграничните пред-
ставителства на Бълга-
рия в организирането 
и осъществяването на 
дейностите по приемане 
на студенти, докторанти 
и специализанти българи, 
живеещи извън Бълга-
рия. Дава се възможност, 
когато в образуването на 
състезателния бал участ-
ва оценката от държавен 
зрелостен изпит по бъл-
гарски език и литература, 
но в дипломата за средно 
образование такава не е 
вписана, по решение на 
Академичния съвет на 
съответното висше учи-
лище вместо оценка по 
БЕЛ за балообразуваща 

да бъде взета оценката 
от държавен зрелостен 
изпит по съответния чужд 
език, изучаван в съот-
ветната държава, както 
и оценката от успешно 
положен тест по българ-
ски език. Това ще важи за 
кандидат-студенти, които 
през последните 3 години 
на обучението си са били 
ученици в училища зад 
граница.

Като продължение на 
започнатата от МОН по-
литика по уреждане на 
статута на българските 
лектори в чужбина, пре-
подаватели по реда на 
ПМС № 103/1993 г., са ак-
туализирани и разширени 
разпоредбите за реда и 
условията за команди-
роване и за статута на 
преподавателите по бъл-
гарски език и литература, 
българска история, музи-
ка, народни инструменти, 
народни танци и др. в 
чуждестранни средни и 
висши училища.

С предлаганите проме-
ни в Постановлението за 
осигуряване на препода-
ватели по български език 
и литература в чуждес-
транни висши училища 

се предвижда Министер-
ството на образованието и 
науката да осигурява чрез 
трансфер на държавните 
висши училища, съответ-
но на научните институ-
ти, финансови средства 
за обезпечаване не само 
на разходите за основни 
трудови възнаграждения, 
но и на осигурителните 
вноски на командиро-
ваните преподаватели 
и други законово уста-
новени задължителни 
плащания от работода-
теля. Тези допълнителни 
плащания се включват в 
средствата, трансферира-
ни от Министерството на 
образованието и науката 
към висшите училища и 
научните организации.

Чрез приетите норма-
тивни промени се оси-
гурява възможност за 
изпълнение на полити-
ката на МОН, свързана с 
образователната дейност 
сред българите в чужби-
на, улеснява се достъпът 
им до обучение в дър-
жавните висши училища 
в България, създават се 
стимули за привличане и 
връщане на сънародници-
те ни в родината. 

Министърът на образо-
ванието и науката Краси-
мир Вълчев посети Бъл-
гарското училище „Иван 
Станчов“ към Посолство-
то на България в Лондон 
и разговаря с колектива за 
постиженията, нерешени-
те въпроси, както и за бъ-
дещата съвместна дейност. 

„Разказахме му накратко 
за работата ни, най-вече в 
Лондон, споделихме какво 
ще обсъждаме на пред-
стоящата Конференция 
на българските училища 
в чужбина, която ще се 
проведе от 27 февруари 
до 1 март в Белфаст, и 
изразихме нашия стремеж 
да сближим българско-
то образование с това на 
страните, в които живеем 
– разказва Снежина Мече-
ва, директор на БУ „Иван 
Станчов“ в Лондон и го-
ворител на Асоциацията 
на българските училища 
в чужбина (АБУЧ). – Спо-
делих с министър Вълчев, 
че въпреки Брекзит, който 
ще е изпитание не само за 
нашата общност тук, за 
училищата ни, а и за света, 
не бива да се изоставят 
усилията за поставяне на 
въпроса пред британските 
власти за издигане статута 
на българския език. Да се 
приравни значението му, 
както това важи за владее-
нето на английски, немски, 
френски и др. признати 
езици по света, и да носи 
предимства на децата ни. 

Въпросът за матури-
тетното признаване на 
българския език във Ве-
ликобритания или чрез 
сертифициране на нивото 
на владеене е обсъждан от 
премиера Бойко Борисов 
на срещата му с Тере-
за Мей, както и от вице-
премиера и министър на 
външните работи Екатери-
на Захариева с британския 

премиер Борис Джонсън. 
Но е добре да се използва 
всяка възможност при сре-
щи на международно ниво 
отново да се поставя“, 
категорична е Снежина 
Мечева. Според нея бъл-
гарският език и децата ни 
заслужават това.

Министър Вълчев спо-
дели, че има известен на-
предък по този въпрос 
във Франция. А на конфе-
ренцията в Белфаст ще се 
обсъди по-подробно как 
да бъде придвижена към 
следващ успех Петицията 
на АБУЧ в Европарламен-
та за равнопоставеност 
на  т.нар. „малки езици“ 
в Европа.

Красимир Вълчев по-
лучи като подарък автор-
ските трудове на двама 
преподаватели от  БУ 
„Иван Станчов“: от д-р 
Валентина Александрова, 
преподавател по история – 
Помагало по сравнителна 
средновековна история 
между България и Англия, 
издателство „Аз-буки“, и 
от Здравка Владова-Мом-
чева, преподавател в по 
български език и литера-
тура – нейната книга „Ало, 
България“, отразяваща 
много от живота на бълга-
рите във Великобритания. 

Министър Вълчев е в 
Лондон като ръководител 
на българската делега-
ция от преподаватели, 
директори на училища и 
професионалисти, които 
са на посещение на меж-
дународното изложение 
в сферата на образовател-
ните технологии Bett. На 
него се събират водещи 
професионалисти от Ве-
ликобритания и от цял 
свят, за да се запознаят с 
новостите в иновативното 
обучение и да погледнат 
на практика в бъдещето на 
образованието. 

Минстър Вълчев 
гостува на училището 
ни в Лондон

Министър Вълчев подписа Почетната книга  
на училището в Лондон
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Кабинетът освободи 
от такси студенти 
от нашата диаспора
Те ще могат да кандидатстват  
в университетите онлайн  
и ще получават по 240 лв. стипендия

Седмокласници в Брюксел приемат 
своя конституция

Възпитаниците на училището в Брюксел вече знаят какви са  
правата и задълженията им по конституция
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СЮЖЕТИ

Очакваме вашите въпроси

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Георги Гълъбов, 
Адвокатско дружество 
„Стоянчева и Димитров“

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 С.,
Съгласно чл. 13 от Закона 

за наследството (ЗН): „Всяко 
лице, което е навършило 18 
години и което не е поставено 
под пълно запрещение пора-
ди слабоумие и е способно да 
действа разумно, може да се 
разпорежда със своето имуще-
ство за след смъртта си чрез 
завещание“. В този смисъл, 
имате право да завещаете 
частта от жилището, която 
ви се полага, на когото наме-
рите за добре. Според Закона 
валидните форми на завеща-
ние са две – нотариално или 
саморъчно, като е въпрос на 
ваше решение коя ще избере-
те. Трябва да имате предвид, 
че съгласно чл. 28 от ЗН не 
можете със завещателни раз-

пореждания или чрез дарение 
да накърнявате онова, което 
съставлява запазена част от 
наследството за вашите на-
следници, в т.ч. преживелия съ-
пруг. Това не забранява завеща-
ването, а дава възможност на 
наследниците да заведат иск 
за възстановяване на запазе-
ните части. В хипотезата на 
един подобен иск съдът по реда 
на чл. 29 от ЗН ще направи пре-
ценка относно размерите на 
запазените части за различ-
ните категории наследници. 
При извършването на тази 
преценка се взема предвид 
цялото ви имущество, каква 

част от него сте завещали и 
дали чрез това завещание сте 
ощетили вашите наследници. 
В случай че само съпругата 
е наследник и единственото, 
което притежавате, е част-
та от семейното жилище, тя 
ще бъде разделена между нея 
и третото лице поравно. Пре-
ди да съставите завещанието 
си, е препоръчително да се на-
прави преценка на имущест-
веното ви състояние, за да 
се избегнат проблеми между 
наследниците и заветника или 
поне да се гарантира неговата 
сигурност в рамките на един 
съдебен процес.

Живея със съпругата си в 
семейното жилище, закупено след 

брака. Имам ли законово право, 
като съсобственик, да направя 

завещание за моята идеална част 
на трето лице?

С уважение: Т.Т.С.

Ралица ГОСПОДИНОВА

Да се популяризира екологич-
ното образование сред ученици-
те, е една от задачите на работе-
щите в дирекцията на природен 
парк „Персина“ – Белене. Част 
от ежедневието им е посреща-
нето на деца в посетителския 
център на Парка, на които те 
разказват за биоразнообразието 
в „Персина“.

„Работим изключително доб
ре с детските и учебните за-
ведения от общините Белене, 
Никопол и Свищов. С препода-
вателите обсъждаме темите и 

се стремим срещите ни с децата 
да подпомагат учебния про-
цес“, казва главният специалист 
„Връзки с обществеността и об-
разователни програми“ Даниела 
Каракашева.

По повод Световния ден на 
влажните зони – 2 февруари, 
по покана на учителките тя 
провежда интерактивен урок 
с учениците от ІІІв клас на СУ 
„Николай Катранов“ – Свищов. 
С кратка презентация Даниела 
Каракашева ги запознава с 11те 
влажни зони в България. Чрез 
различни игри учениците опо-
знават обитателите в тях и сами 

стигат до извода колко важни са 
тези екосистеми. Не подминават 
и темата за река Дунав. Пъзел 
им помага да открият държа-
вите, през които тя преминава 
като втората по дължина река 
в Европа.

Предстои Даниела Карака-
шева да се срещне с ученици 
от другите училища на терито-
рията на Парка, за да популя-
ризира идеята за важната роля 
на влажните зони в природата 
и проблемите по тяхното съх-
ранение. Поводът отново ще е 
Денят на влажните зони.

На 2 февруари 1971 г. в иран-

ския град Рамсар е приета 
международната Конвенция за 
влажните зони, известна като 
Рамсарска конвенция. Влажни-
те зони са екосистеми, в които 
водата е основният фактор, от 
който зависят екологичните 
условия и свързаните с тях жи-
вотни и растения. В списъка на 
Конвенцията за влажните зони 
с международно значение Бъл-
гария е представена с 11 влажни 
зони с обща площ 49 912,43 ха. 
Найголямото по площ рамсар-
ско място в България е „Ком-
плекс Беленски острови“ –  
18 330 ха.

Край Белене е най-голямата от 11-те влажни зони 

В „Персина“ играят 
и учат
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Много ученици ще 
научат защо са важни 

влажните зони и кои 
са обитателите им, 
на Световния ден на 

влажните зони –  
2 февруари. У нас те са 

11, като най-голямата се 
намира близо до Белене 
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Надя КАНТАРЕВА

Це н т ъ р ъ т  н а 
Хасково, чи-
талище „Заря“ 
и още по-кон-
кретен адресат 
– компютърна 

школа „Вале“. Именно 
тук, в тази школа за близо 
две десетилетия са пре-
минали хиляди и хиляди 
хасковчани. Повечето от 
тях са деца и ученици на 
възраст от 5 до 18 –19 го-
дини. Има и по-възрастни 
– техните майки и бащи, 
понякога баби и дядовци. 
Особено в първите години 
на новия век интересу-
ващите се от цифрови 
технологии не зачели това, 
че по стара българска тра-
диция „ученето е до вре-
ме“. Държали да получат 
компютърна грамотност и 
станали най-ревностните 
почитатели на учебна-
та програма на „Вале“. 
Допаднал им и компе-
тентностният подход на 
преподаване. Единствен 
критерий за успешно за-
вършване на обучението 
е какво умение си усвоил.

С това условие – да нау-
чат, през 1998 г. Людмила 
Стайкова приема първите 
си курсисти. По думите ѝ, 
когато самата тя открива 
необятния компютърен 
свят, разбира, че познава-
нето му, или съответно не-
познаването, ще предопре-
деля в бъдеще в огромна 
степен житейския шанс 
на човека. Започва първа в 
града да обучава в сериоз-
на компютърна грамотност 
– сърфиране в интернет, 
работа с Word – децата 
скоро стават над 150. Не 

загърбва и компютърните 
игри, но освен с игри за-
палва възпитаниците си и 
в работата по създаване-
то им. Експериментите с 
участието на преподавател 
и ученици водят до ино-
вации, които  провокират 
младите хора да „бъркат 
все по-надълбоко“. 

Интересното е, че нито 
един път, нито едно от де-
цата в безбройните часове 
на работа в Школата не е 
например препрограмирало 
компютър на своя глава, 
обяснява Людмила Стайко-
ва. Не че не им се е искало, 
напротив, правили са го, 
но винаги заедно. Сподели 
ли дете: „А ако изпълним 
задачата не по даденото 
условие, какво ще стане“, 
започват заедно да умуват 
и продължават „не по да-
деното условие“.

Самочувствието, че 
„Вале“ е на прав път и 
има какво да покаже, идва 
с участието на ученици 
от Школата в национал-
ния конкурс „Космосът 
– настояще и бъдеще на 
човечеството“. Една от 
компютърните рисунки 
на децата е със специално 
отличие. Година по-късно 
със сериозно финансово 
подпомагане до „Вале“ е и 
фондация „Еврика“. Така 
успяват да продължат и 
разширят може би най-
силната си инициатива 
– международния конкурс 
за компютърна рисунка и 
колаж „Творчество без гра-
ници“. Обявяват го преди 
11 години. В първото му 
издание участват учени-
ци с общо 72 проекта, а 
през изминалата година 
изпратените за Конкурса 

проекти са над 2300. Има 
участници от Шри Ланка, 
Румъния, Македония, Чер-
на гора, Словения, Чехия, 
Аржентина, Испания…

До „Вале“ застава и ев-
рокомисарят Мария Габри-
ел. От 2014 г., още като де-
путат в ЕП, тя е патрон на 
Международния конкурс. 
Когато за първи път се 
среща с Людмила Стайкова 
и учениците ѝ показват 
създадените от тях диги-
тални графики и живопис, 
следва поканата за изложба 
в самия Европарламент в 
Брюксел. Една от рисун-
ките – наречена „Поглед“, 
става илюстрация за флаер 
за честване на Деня на 
Европа – 9 май. 

Безспорните успехи на 
авторитетната хасковска 
школа провокират нови и 
нови амбиции. Напредва 
подготвяната от Людмила 
Стайкова учебна програма 
за изучаване на SCRATCH. 
Популяризира сред възпи-
таниците си компютърния 
език, създаден за обучение 
на деца. Според нея не 
е достатъчно SCRATCH 
да се преподава с мул-
тимедия, така както се 
прави в някои училища. 
Програмирането изисква 
обучаваният да започне да 
създава сам. На дневен ред 
са и уроците по програми-
ране с Microbit, създаване 
на мобилни приложения и 
Лего роботика.  

Д-р Ваня ВЕЛКОВА 
Наш кореспондент  

в Берлин

Преди години в Гер-
мания го нарекоха „един 
малък Моцарт“ и „Ру-
бинщайн на XXI век“. 
Днес можем вече да ка-
жем, че той е малкият 
голям Моцарт. 

Асен Танчев – бъл-
гарският виртуоз, кой-
то с великолепните си 
изпълнения на пиано 
завладява хиляди сърца 
в България и по света. 
Той е носител на много 
престижни отличия още 
от детските си години и 
до днес и непрекъснато 
изнася концерти в Бъл-
гария и по света.

През януари 2020 г. 
в залата на Българския 
културен институт (БКИ) 
в Берлин изявеният пиа-
нист представя концерт, 
който дълго ще се помни. 
На вълнуващото събитие 
присъстват много бъл-
гари, немски приятели 
на България и на бъл-
гарското изкуство. Сред 
гостите е извънредният 
и пълномощен посланик 
на България в Герма-
ния Елена Шекерлетова 
и директорът на БКИ 
Борислав Петранов. В 
концерта на изтъкнатия 
пианист има произведе-
ния на Йохан Себасти-
ян Бах, Фредерик Шо-

пен, Панчо Владигеров, 
Франц Шуберт и Ференц 
Лист. След изпълнението 
Асен Танчев споделя, че 
програмата му е насите-
на с музикални изяви и 
пътувания, но при първа 
възможност отново ще 
представи концерт в нем-
ската столица.

Асен Танчев е роден 
през 1992 г. в София. На 
4-годишна възраст по-
стъпва в детска вокална 
група „Мечо Пух“, а на 
12 завършва майсторския 
клас на проф. Виктор Чу-
чков. Тогава създава и 
първата си композиция. 
Година по-късно завърш-
ва майсторския клас при 
професорите Падубная 
и Рийгер в Консерва-
торията в Грьонинген, 
Холандия. На 13 години е 
приет за редовен студент 
в Музикалната академия 
в Хановер. 

Днес Асен Танчев про-
дължава образованието 
си при проф. Джералд 
Фейт в Музикалната 
академия в Лайпциг. Съ-
щевременно следва в 
Музикалната академия 
в Хановер, където не-
гови преподаватели са 
Маркус Бекер и Оливър 
Уил. Асен Танчев е сти-
пендиант на „Studierende 
der Musik e. V.“ в Ман-
хайм, Германия, а от 2018 
г. – на „Elfrun Gabriel 
Stiftung“ в Лайпциг.

Малкият голям 
Моцарт
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„Вале“ – или иноваторите 
в цифровия свят
Вече 11 години Школата провежда 
международния конкурс за компютърна 
рисунка и колаж „Творчество без граници“

Коя е Людмила Стайкова
Създател е на компю-

търната школа „Вале“ към 
читалище „Заря – 1858“ 
в Хасково. Нейни възпи-
таници са поканени да 
представят в ЕП – Брюк-
сел, първата изложба на 
дигитални рисунки, чиито 
създатели са деца от Бъл-
гария. Изложбата е посе-
тена от над 5000 души. 

Следва участие в Сед-
мицата на програмирането Code Week в ЕК. През 
2019 г. възпитаничката на „Вале“ Ивелина Колева 
завоюва отличие за компютърна рисунка. Твор-
бата е представена в ЕК – Брюксел, в изложбата 
„България в Европа: минало, настояще, бъдеще“, ор-
ганизирана по идея на еврокомисар Мария Габриел 
и посветена на Националния ни празник – 3 март.

Людмила Стайкова инициира и вече 11 години 
провежда международния конкурс за компютърна 
рисунка и колаж „Творчество без граници“. На 8 май 
т.г. в Хасково ще представи голямата изложба с 
творбите от последното издание на Конкурса.

Хиляди хасковлии са получили компютърна грамотност във „Вале“ през изминалите 22 години

Специална вечер за всички любители на архи-
тектурата ще се проведе на 31 януари от 18.00 ч. 
в Националния политехнически музей.  

За децата може да бъде интересно да се срещнат с 
архитектурата в музейна среда. Те ще имат възмож-
ност да се запознаят с „Архитектон“ (кой ли е той?) 
и да „построят“ самостоятелно къща. 

Големите любители ще дискутират теми като: 
може ли индустриалната архитектура да бъде ин-
тересна, има ли естетически характеристики, какви 
материали се използват в 20-те, 30-те и 40-те години 
на ХХ век, дали винаги „практично/утилитарно“ 
е равно на „грозно“. Входът е свободен за деца и 
ученици, а за всички останали е 2 лева. 

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

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

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

Контакти: София 1113, 
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

ивотът на звездите, колкото и да 
е дълъг в сравнение с нашия, все пак 
не е безкраен. Явленията, които мо-
гат да настъпят при „умирането“ на 
една звезда, са няколко. Всички звез-
ди, след като намалят значително 
запасите си от водород, започват 
да се раздуват и охлаждат. Така те 
стават червени гиганти, или свръх-
гиганти, и отиват в  „звездния клуб 
на пенсионера“. От тук обаче започ-
ват големите разлики в това какво 
се случва с тях по-късно. От най-мал-
ките звезди остава само мъглявина, 
която постепенно се разсейва в Кос-
моса, и хелиево бяло джудже. Такъв 
обект обаче все още няма, защото 
Вселената е живяла твърде кратко. 
Нашето Слънце също ще остави след 

себе си бавно разсейваща се мъгляви-
на и бяло джудже, съставено почти 
изцяло от въглерод (даже в голяма 
степен от диамант).

Истински драматични събития 
обаче могат да настъпят, когато 
умира звезда гигант. Голяма част от 
тези звезди „горят“ всички елементи 
до желязо и могат да избухват като 
свръхнови звезди. Това са най-мощни-
те звездни взривове, които можем да 
наблюдаваме, и последиците от тях 
са наистина удивителни. По време на 
такива избухвания и при сливания на 
неутронни звезди се образуват на 
практика всички химически елемен-
ти, от които сме направени и които 
използваме в живота си. Това са жи-
вакът в нашите термометри, желя-

зото, от което са направени инстру-
ментите ни, златото. Всъщност 
трябва да сме особено благодарни 
на това, че някоя масивна звезда е 
избухнала като свръхнова в околно-
стите на формиращото се Слънце 
и така го е обогатила с всички тези 
елементи, без които възникването 
на нашия живот щеше да е невъз-
можно. 

Един бърз преглед на възможните 
останки от избухването на свръхно-
ви звезди показва, че със сигурност 
най-интересните от тях са черните 
дупки, с които са свързани следващи-
те „неспокойни“ явления във Вселена-
та.

Още по темата на стр. 20

Д

Ж

окато дундестата късокрака мечка се катери, тя при-
тиска главата си към ствола на дървото постоянно, 
казва физикът Андрю Шулц на форум на Обществото 
за интегративна и сравнителна биология. Главата 
служи като допълнителна лапа, като се притиска ту 
към едната страна на дървото, ту към другата. Това 
помага на мечката да се задържа на дънера, когато 
трябва да премества лапите си. Подобно поведение 
учените наблюдават само при новородените кенгура, 
които използват главите си, за да си  помогнат да се 
измъкнат от торбичката на майка си за първи път.

Движенията на главата съответстват на пропор-
циите на пандата, заявява Шулц. Пандите имат най-
малкото съотношение между дължината на крака и 
тялото сред осемте живи вида мечки в света. Как се 
катерят пандите или други големи бозайници, досега 
не е било обект на внимание от страна на учените, 
за разлика от техниките на катерици и други малки 
животни. Но все пак изкачването нагоре по ствола 
на дървото може да бъде животоспасяващ ход в при-
родата за панди, нападнати от диви кучета. Изсле-
дователи замислят изследването на катеренето, за 
да получат първите количествени данни за уменията 
за бягство при животни, живеещи в плен. Подобна ин-
формация помага на учените да преценят шансовете 
на младите панди да оцелеят в природата.

ови изследвания оспорват общоприетото 
мнение, че приготвянето на силно еспресо 
изисква много фино смлени кафеени зър-
на. Обикновено се смята, че най-добри за 
правене на силно кафе са добре смлените 
зърна, тъй като те се разтварят по-лесно 
от водата.

При варене на еспресо и пускането на 
компютърни симулации на същия процес из-
следователите откриват, че използване-
то на по-фини основи по принцип позволява 
на водата да абсорбира по-висок процент 
от кафето, но до определена степен. Кога-
то се филтрира през много ситно смлени 
зърна, горещата вода извлича по-нисък 
процент кафе, отколкото извлича водата, 
филтрирана през малко по-грубо смляна 
смес, съобщават изследователи.

Както експериментите, така и компю-
търните симулациите показват, че с най-
фино смляното кафе много малки частици 
се вклиняват в пролуките между други час-
тици, казва Джейми Фостър – математик 
от Университета в Портсмут, Англия. 
Това означава, че водата протича нерав-
номерно през сместа от кафе и през някои 
части тече повече, докато през други не 
успява да мине. Това разхищава кафето и 
произвежда несъвместими аромати.

Н
Как се прави  
по-добро еспресо

Пандите използват 
главата си,  
за да се катерят

Космически драми, които 
раждат живота на Земята
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

2. Цени за реклама на първа и последна страница – по договаряне
3. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 г – 80 лв. за 1000 бр.
4. Влагане на нестандартни вложки – по договаряне.

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.

30 януари – 5 февруари 
2020 г.

www.azbuki.bg
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Повратни времена: 
Ихтиманският вакъф на Михалоглу 

Махмуд бей от неговото създаване  
през ХV до началото на ХХ в.“

Веселин Янчев 
Мария Кипровска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мюсюлманските религиозно-благотворителни фон-
дации (вакъфи) са една от най-старите и устойчиви ин-
ституции в ислямския свят. Посветени за издръжка на 
богоугодни и благотворителни учреждения, вакъфите не 
само превъплъщават извечния дълг за мюсюлманска бла-
готворителност, залегнал като един от основните стъл-
бове на исляма, но и се явяват една от главните соци-
ално-икономически институции в ислямските общества.  
В земите на Османската империя вакъфите също са ши-
роко разпространи и съпътстват изграждането на ос-
манските държавни институции, като цяло, като играят 
съществена роля в усвояването на новозавладените тери-
тории и тяхното по-сетнешно развитие и просперитет, 
най-видими в развитието на големите градски центрове 
(Barkan, 1942, 1980; Mutafchieva, 1993a, 1993b).  

Османските административни и финансови доку-
менти свидетелстват за ролята на големите поземлени 
вакъфи както за просперитета на селищата, които об-
хващат, така и за утвърждаването и легитимирането на 
политическата и финансова мощ на техните учредители. 
Практически всеки изтъкнат представител на османския 
политически, духовен и военен елит от създаването на 
османската държава до самия є край учредява благотво-
рителна фондация в полза на богоугодни и благотворител-
ни заведения (джамии, имарети, текета, завиета и др.), 
с която, от една страна, манифестира своята мюсюл-
манска благочестивост, а от друга – увековечава своето 
име и демонстрира своето благосъстояние и висок социа-
лен статус (Kunt, 1994; Ivanova, 2003, 2004). Не на последно 
място, големите поземлени вакъфи, чието управление е 
завещано от дарителите в наследство на тяхното по-

www.history.azbuki.bg

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science
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Д-р Албена Симова 
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Съдържание  
на сп. „История“,  
кн. 6/2019
РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

Повратни времена: Ихтиман-
ският вакъф на Михалоглу Мах
муд Бей от неговото създаване 
през ХV до началото на ХХ в. / 
Веселин Янчев, Мария Кипровска 

ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Просветното дело и „културна-

та революция“ в модернизацион-
ната политика на Българската 
комунистическа партия спрямо 
туркините в България / Георги 
Бурнаски

Фамилията 
Михалоглу  
в историята  
на Ихтиман

времевата продължителност, през която планират да останат в училищната система, 
степента, до която се стремят да израстват в професионален план, а също и нивото на 
удовлетвореност. Richardson & Watt (2006) констатират, че в Австралия преподавателите 
осъзнават ясно, че работата е трудна, а възнагражданието и статусът – ниски, но въпреки 
това те са високо удовлетворени от избора си. 

Целта на тази работа е да се преведе и да се направи начална адаптация на българ-
ския вариант на скалата FIT-Choice, с която се измерват факторите, виляещи върху ре-
шението на студентите от специалности, даващи учителска правоспособност, да станат 
учители. Това би могло да подпомогне систематизирането на различни аспекти и характе-
ристики, засягащи мотивацията, нагласите и възприятията, които българските студенти 
имат за учителската професия, и вследствие на това да бъдат направени допълнителни 
сравнителни изследвания, което би могло да подпомогне да се изготвят препоръки за провеж-
дане на политики спрямо младите хора към ориентация в педагогическата сфера.

Скалата FIT-Choice се основава на теорията за очакваната стойност, която се  
опитва да обясни детерминантите на мотивацията за избор на професия чрез очакванията 
за успех и оценка на задачата. Замисълът на тази скала е да раздроби детерминантите на 
мотивацията на четири части: възприятие за себе си, стойност на задачата, очаквания за 
кариера при втори избор и вярвания за професията. Възприятието за себе си е представата 
на човек за способностите му за преподаване. Стойността на задачата представлява един 
комплекс от лична полза (сигурност на работното място, съчетаване на работа и семейс-
тво, трудова мобилност) и социална полза (принос върху бъдещето на децата, подобряване 
на социалната справедливост, социален принос, работа с деца и юноши). Очакванията за 
професията разглежда изискванията на професията (трудна кариера, отговорна работа) 
и повторното връщане към нея (социален статус, заплата). Факторът кариера при втори 
избор разглежда дали изборът на учителската професия е направен на първо място. Скалата 
също така разглежда и влиянието на семейството, приятелите и учители и опита в учили-
ще като формиращи нагласата на младите хора да работят като учители (Kılınç et al., 2012). 

Целта на настоящото изследване е да очертае възможностите, които има скалата 
FIT-Choice, и да провери дали тя има потенциал да се използва в български контекст за уста-
новяването на детерминантите на мотивацията, като бъдат представени резултатите 
от първоначалната адаптация и валидизация на инструмента.

Изследвани лица: 85 студенти от първи курс, учащи в специалности в направление 
„Музика“ и „Изобразително изкуство“.

Процедура
Скалата FIT-Choice първоначално бе преведена от английски на български от професио-

нални преводачи филолози и специалисти в областта на педагогическите изследвания, след 
което българският вариант на превода бе преведен на английски и даден на носител на ези-
ка да сравни английския превод с оригиналната версия на теста. След като бе постигнато  
съгласуване и изчистване на двусмислената лексика, скалата бе дадена за апробация.

Процедура на апробиране
Въпросникът бе попълнен от 85 студенти първокурсници, обучаващи се в специално-

сти, които дават учителска правоспособност по музика и изобразително изкуство. От тях 
47 са жени, 38 са мъже. Попълването отне около 15 минути.

По време на попълването на скалата студентите трябваше да отговорят на анкета, 
съдържаща социодемографски данни, като пол, специалност (музика, изобразително изку-
ство); в кой етап на образованието биха искали да се реализират (детска градина, начален 
стадий, прогимназиален и гимназиален стадий и частна школа).

След като попълнят анкетната карта, студентите трябваше да попълнят скалата 
FIT-Choice в 7-мерна скала Ликертов тип, която се състои от три части: 

– фактори на влияние (40 айтема);
– убеждения за образованието (15 айтема);
– решение за избор на учителска професия и кариера (6 айтема).

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн.5/2019 г.
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томство (т.нар. семейни или потомствени вакъфи, evlâtlık 
vakıfları) (Barkan, 1940; Mutafchieva, 1993: 91 – 94), осигуряват 
икономическата стабилност и гарантират финансовото 
благоденствие на наследниците на завещателя за векове 
напред. Емблематични в това отношение са големите по-
землени вакъфи на представители на могъщите династии 
на някои османски пълководци (газии), изиграли важна роля 
в османската експанзия на Балканите и в последващото 
усвояване и администриране на пограничните терито-
рии, като напр. фамилиите акънджийски бейове Еврено-
соглу, Паша Игитоглу (по-късно познати като Исхакоглу), 
Михалоглу, Тураханоглу и др. по-малки газийски семейства, 
управ ляващи териториите под техен контрол с голяма 
доза автономност благодарение именно на наследствени-
те си поземлени вакъфски владения. В символ на военно-
политическата мощ и огромно влияние на тези газийски 
фамилии се превръщат техните „столици“ – градовете, 
които те развиват като свои резиденции и в които из-
дигат огромни комплекси от обществени и религиозни 
сгради, за издръжката на които учредяват благотвори-
телните си фондации. Така, в своеобразна емблема на вли-
ятелните завоеватели се превръщат някои от най-голе-
мите градове на Балканите, като например Скопие (осм. 
Юскюб) (Elezović, 1927, 1931 – 1932; Fraenkel, 1986; Gjorgiev, 
1997; Özer, 2006; Kumbaracı-Bogojeviç, 2008; Hartmuth & Tolić, 
2010; Boykov, 2011), завладян от Паша Игит бей и развил 
се благодарение на строителната дейност на своя завое-
вател и неговите наследници; Сараево (осм. Сарай Босна) 
(Šabanović, 1951, 1960; Mujezinović, 1956; Zlatar, 1996: 24 – 79; 
Aščerić, 2002 – 2003; Norman, 2005, 2007), основан от Исха-
коглу Иса бей и развил се благодарение и на някои други 
представители от военния османски пограничен елит; Ко-
мотини (осм. Гюмюлджине) (Kiel, 1971 – 1, 1983; Lowry, 2008: 
41 – 47, 80 – 84; Kılıç, [n.d.]; 2014: 116 – 125), Серес (осм. Си-
роз) (Lowry, 2012: 25 – 44; Balta, 1995: 251 – 273; Zengin, 2004; 
Kiel, 1971 – 1; Kılıç, 2014: 125 – 136), Тесалоники (осм. Селяник) 
(Lowry, 2010; Kılıç, 2014: 136 – 147), чието развитие се свърз-
ва с мащабната фондаторска дейност на Гази Евренос бей 
и неговите наследници, и най-вече Яница (осм. Йенидже-и 
Вардар) (Kiel, 1971 – 2; Lowry & Erünsal, 2010; Çalı, 2009; Kılıç, 
2014: 150 – 160), който се превръща в наследствена резиден-
ция на семейството за векове наред; или пък Лариса (осм. 
Йенишехир) и Трикала (осм. Търхала) в Тесалия, които се 
развиват под патронажа на фамилията Тураханоглу (Kiel, 
1996; Kayapınar, 2005; Özer, 2006). 

Два от градовете на територията на днешна Бъл-
гария също дължат своето развитие през османския пе-
риод на членовете на една от влиятелните фамилии от 
погранични бейове, изиграли важна роля в завоеванието на 
Балканите и оставили своя отпечатък върху историята 
на региона (Trifonov, 1929). Два клона на семейството на 
византийския ренегат Кьосе Михал, родоначалник на фа-
милията Михалоглу (Gökbilgin, 1960; Sabev, 2002; Kiprovska, 
2013), род на изявени военачалници и предводители на ос-
манската акънджийска конница, трайно се установяват 
в Ихтиман и Плевен, като ги превръщат в свои резиден-
ции и центрове на големите си благотворителни фонда-
ции. Развили се благодарение на строителната дейност на 
членове на фамилията Михалоглу, тези селища влизат и 
в рамките на благотворителните фондации, основани от 
техните учредители именно за поддържането на религи-
озните, благотворителните и образователните институ-
ции, издигнати в тях от учредителите им (Събев, 2001; 
Kiprovska, 2015). Тяхната история остава тясно свързана с 
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Надежда Жечкова

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ  
ГРАНИЦИ 

Смъртта на крал Едуард VII и 
политическите отношения меж-
ду България и Великобритания / 
Емил Александров

ХРОНИКА
100 години Ньойски договор / 

Цветозар Йотов 

татъчен авторитет на учителя; неоптимизирана училищна мрежа и наличие на голям брой 
маломерни и слети паралелки; свръхцентрализация на управлението на системата; система 
на финансиране, нестимулираща развитието; проблеми на нормативната уредба.

В последните години се наблюдават предприемане на голям брой мерки към предот-
вратяване на гореизложените проблеми. Например в Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри 2014 – 2020 се предвижда разработване на система от стимули, 
които да насочат младите хора да изберат специалности с педагогически профил: финансови 
стимули, стажове, условия за ускорено професионално развитие, програми за млади учители, 
осъвременяване на технологиите за работа, осигуряване на подкрепяща и стимулираща из-
растването среда и др.

Изборът на професия като преподавател в училище се обуславя от много фактори. 
Правителствата и институциите, които са отговорни за наемането на учители, по целия 
свят имат намерение и приоритет да подобрят качеството на преподаването за повишава-
не на резултатите от обучението на учениците. Най-голям е акцентът върху качеството 
на учителите. Важен фактор, влияещ върху учебната успеваемост на учениците, е, че във 
всяка образователна институция работят различни учители, които имат различни цели, 
стремежи, ценности, способности и умения и че тези различия могат да бъдат важни в 
кариерните амбиции на учителите, развитието и ангажираността им към учебния процес 
(Suryani et al., 2016).

Способностите, интересите, ценностите, възможностите, влиянието и мнението на 
заобикалящите хора и семейството играят ключова роля при ориентирането към конкретна 
област на работата. По-конкретно, изборът на преподавателска професия зависи и от поли-
тически решения, а също и регулацията на пазара на труда. Социално-икономическите условия 
и наличието на други възможности за заетост оказват също влияние върху мотивацията 
на хората да започнат работа като учители. Сложната икономическа обстановка, многото 
свободни работни позиции в частния сектор се явяват предпоставка повечето висшисти с 
учителска правоспособност да не се насочат към областта на образованието. При добри пра-
вителствени политики, постепенното увеличаване на заплатите на учителите, което се на-
блюдава през последните години, сигурността на работното място, плащането на осигуровки 
на база реална заплата би могло да се въздейства върху търсенето на потенциални кадри в 
сферата на образованието. В някои страни, като Тайван, преподаването в училище като про-
фесия има висок статус, независимо че възнагражденията са сравнително ниски (Wang, 2004); 
в Германия възнагражденията на учителите са много по-добри, отколкото на други работни 
позиции, но статутът е нисък (Watt et al., 2012). В съседна Турция работата на учителите се 
възприема като респектираща, въпреки че възнагражденията в тази област не са високи, но 
въпреки това там важен фактор е сигурността на работното място (Kılınç et al., 2012).

Мотивите за избор на учителската професия могат да бъдат външни (влиянието на 
близки и приятели, условия на труд, престиж) и вътрешни (желанието за работа с деца, 
желанието да се помогне на другите, способност за въздействие, преподаване на любим 
предмет, връзките и взаимоотношенията с другите и т.н.) (Staribratov & Babakova, 2019; 
Watt & Richardson, 2007). В национален аспект все още няма систематизация на различните 
аспекти, които засягат избора и решението да работиш като учител. 

Повечето изследвания, които се стремят да установят мотивацията на хората да 
изберат учителската професия, са провеждани предимно в САЩ  (Richardson & Watt, 2007), 
Нова Зенландия и Австралия (Richardson & Watt, 2006). Проблемът при повечето от тези 
изследвания е, че има противоречащи резултати и липсва строга обяснителна рамка или 
е налице неадекватна такава за този процес поради различните контексти (Richardson & 
Watt, 2006) или различните методи, с които са провеждани изследванията. Ето защо е важно 
да се осигури всеобхващащ и съгласуван инструмент, с който да се провеждат система-
тични изследвания относно това защо хората избират или не преподаването като кариера 
(Richardson & Watt, 2006).

Един инструмент, с който се измерват компонентите и релациите между мотиваци-
ята на хората, възприятията и тяхното професионално развитие, е FIT (Factors Influencing 
Teaching) Choice – (фактори, влияещи върху избора за преподаване) на Watt и Richardson (2007). 
Те анализират поведението на хората, когато се насочват или правят избор към учителската 
професия, и въз основа на това изготвят скала за измерване на тяхната мотивация и нагла-
си. Впоследствие техният инструмент се адаптира и валидизира и в редица други страни, 
като Холандия (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012), Австралия, САЩ, Германия, Норвегия (Watt 
et al, 2012), Турция (Kılınç et al., 2012), Канада и Оман (Klassen et al, 2011), Швейцария (Berger & 
D‘Ascoli, 2012), Германия (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012), Хърватия (Jugović et al., 2012), Испа-
ния (Gratacós Casacubierta & López-Jurado Puig, 2016), Япония (Tomida &Miwa, 2018), Гана (Salifu et al., 
2018), Индонезия (Suryani, et al., 2016) и Китай (Lin, Shi, Wang, Zhang & Hui, 2012). 

Съществуват различни „типове“ бъдещи учители, които в началото на своята ка-
риера се характеризират с различни профили откъм усилия, които ще полагат на работа, 



ИзбраноИзбрано

Брой 5, 30 януари – 5 февруари 2020 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 5, 30 януари – 5 февруари 2020 г. стр. XIIIстр. IV

фамилията Михалоглу от самото им създаване до самия край на османската власт в български-
те земи, когато наследствените им права върху приходите от обширните им вакъфски имоти 
са постепенно иззети в полза на новата национална държава.

Целта на настоящата статия е да очертае развитието на вакъфа на Михалоглу Махмуд 
бей в Ихтиманско от неговото създаване до първото десетилетие на ХХ в. в опит да се изтъкне 
неговото значение както за периода на османска власт, така и за времето непосредствено след 
освобождението на България, когато т.нар. „вакъфски“ въпрос заема ключово място не само в 
международните отношения на младата държава с Османската империя, но се откроява като 
съществен проблем и във вътрешнополитически план. Именно документацията, отложена в 
периода след Руско-турската война от 1877 – 1878 г., позволява осветляването на някои неизслед-
вани досега въпроси, свързани с последните години от съществуването на ихтиманския вакъф 
в частност, както и проследяването на съдбата на членовете на османския елит, като цяло, 
чиито представители са ихтиманските мютевелии, в неблагоприятните за тях политически и 
икономически условия на националната българска държава. 

Първоначалното създаване и последващо развитие на днешния гр. Ихтиман се свързват с 
един клон на фамилията Михалоглу, членовете на който го превръщат в своя резиденция и които 
освен с фамилното си име се споменават в османските извори и с епитета Ихтиманоглу/Ихти-
мани/Ихтиманлу по името на града, в който се установяват. Основаването на града би могло да 
се припише на Михалоглу Махмуд бей, който учредява вакъф за поддръжката на благотворителен 
комплекс от сгради в самия град Ихтиман и в полза на който се събират приходите от града и 
околните села. 

През ХVІ в., когато е засвидетелствана в османските данъчни регистри, благотворител-
ната фондация към завието на Махмуд бей включва освен гр. Ихтиман още 20 други села и мезри 
в околността: селото Хавлъ (дн. Живково), селото Шемседдинлю (дн. Веринско), селото Каба Якуб 
(дн. Стамболово), селото Бараклар (неуст.), селото Кълъчлар (вер. дн. Гроздовци), селото Оташлар 
(дн. Очуша), селото Отаджълар (дн. Венковец), селото Мехмед бей (обезлюдено към края на ХVІ в.,  
но вер. на мястото на дн. Мирово), селото Саррачлар (вер. дн. Суевци), селото Карлулар (дн. По-
лянци), селото Кочулар (вер. дн. Пчелин), селото Баш Исалу (вер. дн. Подгорие), селото Каралар 
(дн. Черньово), селото Хаджъ Хамза (дн. Боерица), селото Ивражене бара (дн. Ръжана), селото 
Истипон (средновековното Щипоне, изчезнало, но вер. дн. Горна Василица), мезрата Фафона (дн. 
Мухово), мезрата Чамчугаз (дн. Борика), селото Беличе (дн. Белица, което било заселено след 30-те 
години на ХVІ в., когато е включено във вакъфа), и селото Чаричине (неуст., също заселено след 
30-те години на ХVІ в., когато данъците, плащани от новите заселници, започват да се събират 
в полза на вакъфа).

Твърде малко се знае за ранната история на града, а неяснотата на османските нарати-
ви, описващи османското завоевание на областта, не позволява по-конкретни изводи за това по 
какъв начин са завладени земите източно от София, нито под чие командване е извършено завзе-
мането на района. Според някои автори етимологията на селищното име Ихтиман, произлизащо 
от фразата ahd ü aman (споразумение и милост), олицетворява същината на овладяването на 
района, който трябва да е бил подчинен от османците чрез договореност с местните управите-
ли и по всяка вероятност е протекло по един по-малко насилствен начин. Всъщност тази хипо-
теза би могла да намери потвърждение във факта, че византийско-българското укрепено селище 
Стипион / Щипоне продължава да съществува в околностите на Ихтиман през голяма част от 
османския период (докъм края на ХVІІІ в.), като е населено единствено от християни – индикация 
за сключването на предполагаемо примирие със завоевателите в замяна на някакви привилегии, 
включващи запазването на предишните места на обитаване за неговите жители например (Kiel, 
200: 571, 2009: 167; Kovachev, 2008: 228 – 229). 

Макар и вероятно, участието на членове от фамилията Михалоглу в завладяването на ра-
йона не може да бъде потвърдено от наличните извори. Тяхната роля в по-нататъшното исто-
рическо развитие на района обаче е повече от безспорна. Изглежда че истинският основател на 
днешния град Ихтиман е именно Махмуд бей от фамилията Михалоглу. Макар че оригиналният 
документ, с който се даряват земи в пълна собственост на Михалоглу Махмуд бей, не е запазен, 
османските административни документи от ХVІ в. спомагат за изясняването на историята на 
поземлените владения на Махмуд бей. Според най-ранната османска регистрация от началото 
на ХVІ в., в която е описан и гр. Ихтиман, благотворителната фондация е създадена на базата 
на султанска грамота за даряване на собственост (мюлк-наме), издадена в полза на Михалоглу 
Махмуд бей от покойния султан Баязид ІІ (1481 – 1512), която впоследствие е препотвърдена и 
от неговите наследници. 

Въпреки че развитието на вакъфа, основан от Михалоглу Махмуд бей, е добре документи-
рано, малко се знае за самоличността на неговия учредител. Единственият наративен източник, 
който споменава Махмуд бей и неговата връзка с Ихтиман е историята на Енвери от ХV в., 
според която Махмуд бей е син на Илияс бей – субашия и близък съратник на султан Баязид І 
(1389 – 1402), който участва в Анкарската битка срещу Тимур (1402 г.), където и загубва живота 
си. Споменатият Илияс бей бил, по думите на Енвери, син на Балта бей, с когото Михал бей (ве-

приоритетните цели в образователните политики на ЕС. 
Влошаването на престижа и привлекателността на учител-
ската професия както в нашата страна, така и в страните 
от Организацията за икономическо сътрудничество и разви-
тие, увеличаването на средната възраст на учителите, как-
то и голямото текучество и трудностите при задържането 
им в системата на образованието, предизвикват интерес в 
изследването на мотивацията на студентите, които изуч-
ват специалности, даваща им учителска правоспособност 
(Gratacós Casacubierta & López-Jurado Puig, 2016).

Актуално състояние на педагогическа подго-
товка на бъдещите учители в България и фактори 
за демотивация по пътя към учителската професия 

Понастоящем в България учителската професия може 
да бъде практикувана от хора, завършили бакалавърска, ма-
гистърска програма или специализация, в която се изучават 
определени дисциплини, които формират професионалните 
умения на учителите – психология (обща и възрастова, педа-
гогическа психология), педагогика (история на образованието, 
теория на възпитанието, дидактика), методики на препода-
ването, приобщаващо образование, аудио-визуални и инфор-
мационни технологии в образованието (АВИТО). 

Въпреки че много студенти изучават тези дисциплини 
по време на своето обучение, малцина от тях се ориенти-
рат професионално в областта на училищното образование. 
Причините са много, но това, което най-вече спира младите 
хора да изберат тази професия, е, че тя не е достатъчно при-
влекателна, налице са висока натовареност и стресогенност.  
Р. Захариева (2012) цитира изследвания, в които се установя-
ва, че учителската професия е една от най-стресогенните, а 
това, на свой ред, е предпоставка за бърнаут (емоционално 
прегаряне). Цитираните от нея изследвания стигат до за-
ключението, че има шест области, които правят учителите 
уязвими към развиването на бърнаут и демотивация: трудо-
во натоварване, възможностите за контрол на изпълнение-
то, възнаграждаването, общността, справедливостта и спо-
делените ценности в организацията. Други автори стигат 
до извода, че най-стресогенните фактори в професията на 
учителя са: отчуждението в педагогическия колектив, липса-
та на сътрудничество, ниското професионално равнище на 
училищния мениджмънт, отсъствието на пълноценна връзка 
с родителите и обща визия за развитието на училищните 
системи (Dimitrov, 2012: 47), а също така и типът училищ-
на организационна култура (Staribratov & Babakova, 2017: 492).  
Д. Димитрова (2011) посочва, че основен проблем за мотиви-
рането на българските учители е липсата на ясна дефиниция 
за начините и методите на измерване на „израстването“ на 
учителите. Н. Крумова-Христемова отчита, че основен фак-
тор за демотивирането на младите хора по пътя на реа-
лизацията им като учители са ниският социален статус и 
авторитет на учителската професия. Освен тях некачестве-
ната материално-техническа база в повечето училища също 
допринася за липсата на желание за работа на обучители и 
на обучаеми едновременно. Тази констатация е отчетена и в 
Националната програма за развитие на училищното образова-
ние и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015), 
според която сериозните проблеми в българското образование 
са провокирани от следните фактори: ориентираност на учи-
лищната система към запаметяване и възпроизвеждане, а не 
към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране 
на умения у ученика; липса на система за национално външно 
оценяване и недостатъчно ефективна система за вътрешно 
оценяване на качеството на образованието; голям брой необ-
хванати и отпадащи деца; нисък социален статус и недос-

Обучението от смесен тип 
(Blended Learning) – предиз-
викателства и перспективи / 
Мария Нейкова

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образователният продукт и 

маркетинговата концепция в 
управлението на висшите учи-
лища / Теофана Димитрова

Мотивацията на студентите 
при избора на учителската про-
фесия / Лилия Бабакова

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПАРАДИГМИ

The Role of the Positive 
Psychological Climate in the 
School Class / Teodor Gergov

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
„Образователни кинохори-

зонти“ в полето на медиа 
образованието / Пенка 
Кожухарова

ХРОНИКА
Научно-практическа конфе-

ренция „Предизвикателствата 
на съвремието и качеството на 
образование“ / Албена Симова
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Заглавието е на редакцията

роятно се има предвид Кьосе Михал, основателят на рода) дошъл от Шам (Дамаск). Фактът, че 
Енвери твърди, че във времето, когато той пише текста си (малко преди неговото окончателно 
завършване през 1465 г.), Махмуд бей се бил установил и все още живеел в Ихтиман, дава повод 
да се предположи, че той е активен по време на управлението на султан Мурад ІІ (1421 – 1444 и 
1446 – 1451) или на Мехмед ІІ (1444 – 1446 и 1451 – 1481). Ако приемем разказа на Енвери за достове-
рен, излиза, че малко преди 1465 г. въпросният Махмуд бей вече е бил на възраст и се е оттеглил 
от активна военна служба в своята ихтиманска резиденция. Това се потвърждава и от факта, 
че по същото време неговият син Бали бей е достатъчно зрял, за да бъде предводител на една 
пехотна дивизия (яя) в района на османска Битиния през 1466 г. Възможно е в такъв случай да 
приемем информацията от османските данъчни регистри от ХVІ в., които твърдят, че вакъфът 
на Махмуд бей в района на Ихтиман е основан по времето на султан Баязид ІІ, като автентична 
и исторически вярна. 

Завието (джамията) на Михалоглу Махмуд бей в гр. Ихтиман

Дори и на базата на известните ни извори да е невъзможно да се хвърли повече яснота 
върху персонажа на въпросния благодетел от фамилията Михалоглу, то е извън всяко съмне-
ние, че благотворителната фондация на Махмуд бей е учредена за издръжката на завието в 
гр. Ихтиман (вж. илюстрациите в края на статията). Изглежда именно завието на Махмуд 
бей е построено в центъра на новооснования град, като около него или самият той, или с 
течение на времето членове на семейството, издига и други сгради (имарет, хамам, ханове, 
мектеб и медресе), формирайки по този начин градското ядро, около което се развива градът. 
Понастоящем в руини, сградата на завието всъщност е представител на особен тип здания, 
характерен за ранната османска архитектура, познати в литературата под различни назва-
ния – завие-джамии, имарет-джамии, ейван-джамии, джамии с формата на обърнато Т, джамии 
от бурсенски тип (поради голямото средоточие на такъв тип сгради в Бурса). Първоначално 
замислени като мултифункционални сгради – предлагащи подслон за странстващи дервиши и 
пътници, осигуряващи храна за бедните и подсигуряващи място за молитва за мюсюлмани-
те – тези сгради започнали да се използват единствено като молитвени домове (джамии) едва 
през ХVІ в., когато в повечето случаи е прибавено и минаре към оригиналната структура (Kiel, 
2009). Именно спецификата на архитектурния тип на Т-образните сгради, характерни най-вече 
за началото на османския период и строени до края на ХV в., кара Семави Ейидже да заключи, 
че завието в Ихтиман е построено от Махмуд бей приживе през ХV в. (Eyice, 1975: 59 – 61, 1996) 
Някои архитектурни характеристики на сградата в Ихтиман, а именно бъчвообразния свод на 
молитвената зала, от друга страна, убеждават Махиел Кийл, че строежът на сградата трябва 
да бъде поставен в периода между 1380 и 1395/1400 г., като това я нарежда сред най-старите 
османски сгради на Балканите. Дали строено от самия Махмуд бей през ХV в., или от някого 
от неговите предци в края на ХІV в., завието става център на новоизграждащия се град. В сре-

 Откъс от „Мотивацията на студентите 
при избора на учителската професия“

Лилия Бабакова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Въведение в проблематиката
През последните години се наблюдава засилен стре-

меж на МОН към търсене на начини и стратегии за 
подобряване на престижа и качеството на учителската 
професия. Необходимостта от привличане на талантли-
ви и мотивирани млади хора към учителската кариера 
е подчертана в различни стратегии на Образователно-
то министерство. И все пак се отчитат недостиг на 
учители и трудности при набиране и подбиране на нови 
служители в сферата на образованието, които да са ви-
сококвалифицирани и подготвени за предизвикателства-
та на днешното образование. Голяма част от преподава-
щите в училище учители са в предпенсионна възраст, а 
като цяло се наблюдава тенденция към застаряване на 
действащата в момента работна ръка в училищното об-
разование както в национален, така и  в световен мащаб 
(Richardson & Watt, 2006). 

Ето защо е важно да се установи какво мотиви-
ра хората да гледат благосклонно към преподавателска 
кариера в училище, и въз основа на това да се изготвят 
политики, свързани с привличането на повече кадри в 
тази област. Затова е важно да се вземат предвид по-
требностите на младите кандидат-учители, които спо-
ред Н. Александрова (2011) са най-дълбоката същност на 
мотивацията. Те са основният източник на човешката 
активност и осигуряват нормалното функциониране на 
системата (Alexandrova, 2011). В момента ситуацията в 
България е такава, че има много млади хора, завършили 
образование, което дава учителска правоспособност, но 
малко са тези, които имат потребност да се насочват 
към тази професия веднага след завършване.

Необходимостта от подобряване на атрактив-
ността и насочването и ориентирането на добри сту-
денти при кандидатстване и записване в бакалавърски 
програми, даващи учителска правоспособност, е една от 
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дата на ХVІ в. то все още осигурява подслон и храна за пътниците, които трябва да са били 
многобройни, съдейки по благоприятното местоположение на Ихтиман на кръстопътя на две 
важни пътни артерии – главния диагонален път от Истанбул за Белград и този, водещ към 
Адриатическото крайбрежие през Самоков и Кюстендил. Гостите на завието били гощавани с 
пшенична каша, а в петъците била сервирана гозба с ориз (Kiel, 2007: 108 – 109). Издръжката 
на завието била частично покривана от приходите от близката баня (хамам), чийто строеж 
трябва да се припише на същия благодетел, тъй като при градежа є са използвани идентич-
на зидария и тухлена декорация с тези, наблюдавани при строежа на завието, което, от своя 
страна, предполага и еднакво време на строеж (Kiel, 2009: 167, 2007: 106). Други сгради, чиито 
приходи също трябва да са отивали за поддръжка на завието, са хановете в града. През ХVІІ в. 
османският пътешественик Евлия Челеби свидетелства за съществуването на три хана в Их-
тиман, като обръща специално внимание на огромния Бей хан, чието име навежда на мисълта, 
че вероятно негов строител е член на фамилията Михалоглу, владееща наследствено града и 
района. Друг хан, който често е посещаван от пътниците, е познат под името Михал, което е 
индикация, че поне още един хан е бил построен в града или от самия Махмуд бей, или от някого 
от неговите наследници. Членовете на фамилията Михалоглу спонсорират също и построява-
нето и поддържането на образователни институции в Ихтиман – едно първоначално училище 
(мектеб) и едно правно-богословско училище (медресе) (Gökçek, 1950: 34; Sabev, 2001: 151 – 153).  
Поради липсата на учредителен акт (вакфие) за вакъфа остава неясно кои точно сгради са били 
построени преди неговото основаване и впоследствие поддържани от приходите от комерси-
алните постройки и обширните поземлени имоти в областта. Функционирането на мектеба 
е засвидетелствано в средата на ХVІІІ в. (Sabev, 2001: 152), като той просъществува, наред с 
джамията (бившето завие), имарета и хамама, и продължава да действа и след освобождението 
на България, когато тогавашните управители (мютевелии) на вакъфа непрекъснато се жалват 
пред османските и българските власти за окаяното положение на вакъфа и вакъфските сгради в 
опитите им да си върнат приходите от многовековната благотворителна фондация, останала 
в ръцете на семейството до самия край на османската власт в България. 

Именно въз основа на наличната документация от периода след Руско-турската война, 
запазена в няколко фонда на Централния държавен архив в София, бихме могли да проследим съд-
бата на тази мюсюлманска благотворителна фондация, създадена в първите векове на османска 
власт по българските земи, както и на наследниците на нейния основател, които запазват на-
следствените си права върху нея и се опитват да я съхранят във владение на многовековната 
си фамилия. Запазената документация позволява проследяването в детайли както историята на 
този вакъф, така и предприетите действия за неговото запазване от страна на владелците му 

то дума, текст или образ, има свое знаково съдържание, което се съотнася със същест-
вуващите реалии субективно специфично. Точно тук се задвижва перформативното в 
преподаването. Чрез подбора на учебните задачи и съответстващите им инструкции 
той детерминира съдържанието на комуникацията. Последното обаче винаги е и след-
ствие от контекста, в който тя протича, т.е. взаимодействието учител – ученик е 
„пулсиращо“ движение от вътре навън и обратно с цел да се улеснят когнитивните 
процеси разпознаване, разбиране, приложение и т.н. Дизайнът на обучението се явява 
креативен продукт от професионалната активност на учителя, чрез който предва-
рително зададеното учебно съдържание поражда „ново съдържание“ на възникващите 
междуличностни отношения. Съществува опасност интерпретациите на отношенията 
да се ограничат само до „видимото“, т.е. до бихевиористките тези за ученето. Точно 
затова са необходими професионални педагогически компетентности за възприемане 
и определяне на референтната рамка на дидактически значимото взаимодействие, в 
която се съчетават ролевата функция, двустранно протичащата информация и обрат-
ната връзка между актьорите. По-високата професионална компетентност би свела до 
минимум редуцирането на информация, а оттам следва и успешното преодоляване на 
евентуални затруднения при декодирането на знаците, използвани от субектите на 
комуникацията.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2019 г.

Банята (хамам) от комплекса на Михалоглу Махмуд бей в гр. Ихтиман
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и отношението на новите български управници към благотворителната фондация на Михаловци 
в частност, а и към османската вакъфска институция, като цяло. 

В годините между 1878 и 1885 г. вакъфските владения на Михаловци в района на Ихтиман 
попадат в пределите на автономната провинция на Османската империя Източна Румелия, съз-
дадена съгласно Берлинския договор от 1878 г. и просъществувала като такава до съединението 
є с Княжество България (Statelova, 1983; Aydın, 1992). Всеобщо е схващането, че положението с ос-
манските вакъфски владения в Източна Румелия се различава съществено от това в Княжество 
България. Докато в Източна Румелия вакъфите, като цяло, запазват своя статут, а техните 
владелци продължават да се ползват с мютевелийските си права, включително и събиране на 
част от приходите им, то в Княжеството техните доходи започват да се събират в полза на 
държавната хазна още от времето на руското управление, като собствениците им на практика 
са лишени от владенията си (Turan, 1998: 201 – 210; Nazurska, 1999: 65 – 78). 

Дори и в Източна Румелия обаче съществуването на вакъфите не преминава безпрепят-
ствено, като техните управители (мютевелиите) непрекъснато отправят протести и прошения 
до източнорумелийските власти, за да подсигурят своите наследствени права и получаването на 
приходите от тях (Mirkova, 2017: 78 – 91). Такъв е случаят и с ихтиманския вакъф на фамилията 
Михалоглу. От наличната документация става ясно, че тогавашният управител (мютевелия) на 
вакъфа Махмуд Недим паша постоянно апелира към източнорумелийските управници за изплащане 
на полагащите му се суми от ихтиманския тевлиет (наследствен вакъф). Самият Махмуд Недим 
бей поема управлението на вакъфа, след като неговият баща (предишният мютевелия) Мехмед 
Адил бей се споминал през 1849 г., но след Руско-турската война се преселва в Истанбул заедно със 
своето семейство (Gökçek, 1950: 35 – 36), откъдето продължава да търси мютевелийските си права 
чрез своя пълномощник в гр. Пловдив. Твърде е вероятно, преди да напусне българските предели, 
Махмуд Недим бей да не е живял в границите на обширните си вакъфски владения, а в гр. Самоков, 
тъй като присъства сред депутатите в Учредителното събрание (10 февруари – 16 април 1879 г.)  
във Велико Търново, изработили и подписали първата конституция на Княжеството, именно 
като представител от Самоков. Като представител на самоковските знатни фамилии (ханедан), 
Махмуд бей е определен и в един османски документ от 1877 г., с който се разпорежда назначава-
нето му в длъжността миримиран (провинциален управител), откогато вероятно започва да се 
титулува и като паша. Вече в пределите на Османската империя и жител на нейната столица, 
Махмуд Недим паша е назначен за член на Мухаджирската комисия (Muhacir komisyonu / Комисия 
за бежанците), но продължава да претендира за приходите от управлявания от него тевлиет, 
тъй като именно чрез тях се издържа не само той, но и членовете на многолюдната му фамилия. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 6/2019 г.

лен и учебен смисъл, функционира като сложен конгломерат от практически действия,  
осъзнати, полуосъзнати и неосъзнавани знания. Тук учителят и ученикът се поставят 
в аналогична позиция – на търсещия и изпробващия знанието субект.

Трите теории на ученето предполагат различен тип организация на обучението. 
Тя зависи от целите, от учебните задачи, от равнището на изпълнението им, от су-
бективните възприятия на учителя и учениците за тях, от нагласите за постижения. 
На теоретично ниво съществуват опити за класифициране на целите, от които про-
изтичат и съответните задачи. Една от най-разпространените е класификацията на 
Андерсън и Крячхоул (Reinmann, 2013). С най-висока степен на сложност са метакогни-
тивните знания, които отразяват начина за организиране на знанията в съответствие 
със сложни правила. Те са последвани от процедурните знания, които се проявяват чрез 
правилата за практически действия. Концептуалните знания отразяват организиране-
то на информацията в понятийни структури от различен вид, а фактологичните – кон-
кретни обективно и еднозначно определени  реалии. 

Когнитивните процеси, определящи равнището на сложност при функционирането 
на четирите вида знания, дават възможност за формулирането на учебните задачи. Те 
са свързани с процесите припомняне, разбиране, приложение, анализиране, оценяване и 
креативно продуциране. Изпълнението им зависи от осъществяването на прехода от 
дидактическа цел и задача към реализиране в процеса на преподаване. Замисълът за про-
тичането на преподаването е перформативен акт. 

Учителят трябва да си представи как ще изглеждат „актьорите“ на „сцената“. 
В обучението сценичното пространство е антропологически определимо, защото зависи 
най-напред от дидактическата компетентност на учителя. Най-пряко тя се проявява 
чрез подбора на метод на обучение, в който „намират отражение различни водещи кон-
цепции, които обуславят целите и принципите на обучение“ (Коеva, 2012: 85). Подобно 
разбиране за функцията на метода открива няколко перспективи за интерпретирането 
на перформативния характер на замисъла и провеждането на обучението. Според Райн-
ман (Reinmann, 2013) то се опира на три основни компонента.

– Опосредстване на взаимодействието учител – ученик чрез подбор на подходящ 
вид знания. Адекватността на подбора не се ограничава само до сложността на зна-
нията, но и до „формата“ на тяхното представяне: писмено или устно, в монолог или 
диалог, чрез картина или видео.

– Активиране на учениците, което отново е резултат от възникващите взаимо-
връзки между замисъл и реализация. Авторката изброява четири такива „инструмента“: 
стимулиращи упражняването на знанията и уменията, даването на кратки насочващи 
инструкции за изпълнение на учебните задачи, подсказването на начини за хоризонта-
лен или вертикален пренос на знанията, улесняване на откриването на ново за ученика 
знание или умение.

– Подкрепата за осъществяване на учебните действия се оказва особено важна 
дидактическа цел, тъй като индивидуалният профил на успеваемостта е критерий за 
качеството на обучението. Учителят трябва да успее да организира дейностите на 
своите ученици по „сценарий“, който зависи от времевата рамка, количеството знания, 
готовността на учениците да ги усвояват според сложността. Важна е още „скоростта 
за вземане на решение при различните задачи“ (Коеva, 2018: 47), чрез което се проявява 
връзката между стиловете на учене и реализирането на преподаването. 

Описаните три компонента – опосредстване, активиране и подкрепа – доказват, 
че създаването на дизайна на обучение е сложен творчески акт. Учителят „проектира“ 
своята дейност под влияние на непосредствената си връзка с учениците. Техните ана-
лизи, проявяващи се чрез характера на действията им, чрез равнищата на концептуал-
ното осмисляне на видовете знания и доминирането на един или друг вид учебни задачи 
представят „игровата“ страна на случващото се обучение. Теоретичните познания за 
процеса учене, за дидактическите модели могат да ориентират учителя. Това не из-
ключва обратната възможност – да не повлияят по никакъв начин върху „реалността“ 
преподаване по най-различни причини: трайно изградени стереотипи на професионално 
поведение, отсъствие на рефлексия за извършваното, недостатъчни научни знания, не-
желание за усъвършенстване.

Точно тези особености на дидактическата реалност пораждат необходимостта 
от разглеждането на дизайнерския подход към обучението като вид трансформиране на 
традиционното. Чрез него се актуализира значението на комуникацията в процеса на 
обучение. Нейното управление се оказва комплексен процес, чрез който се преодоляват 
трудностите във взаимното разбиране. Доколкото то се осъществява в рамките на 
институцията „училище“, е важно, от една страна, да се отчитат социалните аспекти 
на учебното съдържание и от друга – професионалната компетентност на учителя да 
насочва интеракцията чрез дидактически приемливи средства. Всяко едно от тях – било 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Дизайнът  –  иновативна проекция 
на разбирането за комуникацията  

в процеса на обучение“

Нина Герджикова
Пловдивски университет – Филиал Смолян

В езика на съвременните дидактици трайно навле-
зе думата „дизайн“. Ако останем в мисленето си на рав-
нище „всекидневно разбиране“, бихме могли да приемем, 
че това е просто синоним на добре познатото „плани-
ране“. Но за радост, това не е така! Възприемането на 
понятието „дизайн на обучението“ сигнализира за съ-
ществена трансформация в схващането за същността 
на взаимодействието учител – ученик, насочено към ор-
ганизирано усвояване на учебно съдържание в училищна 
среда. Използването на думата „дизайн“ свързва дидак-
тическото мислене и действие, първо, с креативността 
и второ – с перформативната същност на обучението.

Креативността е проявление на оригиналността 
в разбирането на учителя при планирането, провежда-
нето и самооценяването на неговото обучение. Благо-
дарение на нея учителят е способен да открие най-под-
ходящите езикови средства, за да представи учебното 
съдържание; в състояние е да замисли и осъществи по 
най-адекватния начин трансфера на знанията във вер-
тикална и хоризонтална посока, да се държи спонтанно 
и да реагира уместно. Креативността се проявява още 
чрез широкия спектър на професионалните интереси, за-
дълбочената информираност за научната сфера, в която 
преподава, непрекъснатия стремеж за преобразяване на 
вече осъществените модели на работа. Най-сетне, кре-
ативността е свързана със самокритичността и уме-
нието да се установяват слабите и силните страни в 
извършеното.

Перформативното в обучението е отражение на 
креативното. Именно креативното взаимодействие 
между учителя и учениците може да бъде определено 
като дидактически ефикасно. Класната стая наподо-
бява „театралната сцена“, на която се „отиграват“ 
различни ситуации: на самопредставяне, на емоцио-

нално взаимопроникване, на властово йерархизира-
не, на „прекъсвания“ в комуникацията. Средството 
за връзка между учителя и ученика е езикът, който 
функционира по два начина: сензорно и концептуал-
но. Първият начин отразява физиологичната страна 
на възприемането, а вторият – социалния характер 
на преработването на информацията. Те си взаимо-
действат по различен начин, откъдето следват раз-
нообразието в действията и резултатите от тях в 
процеса на обучение.

В тази връзка, може да се предполага, че тео-
риите за ученето предполагат използването на сред-
ствата и методите на преподаване ситуативно спе-
цифично. Баумгартнер (Baumgartner, 2003) сравнява 
трите основни теории за ученето – бихевиоризма, 
когнитивизма и конструктивизма, именно от тази 
гледна точка. При бихевиоризма стратегиите на пре-
подаване представят учителя като „авторитета“, 
който определя какво учениците трябва да знаят. 
Научаването се определя като формиране на рефлекс 
по пътя на адаптирането към условията на обуче-
ние. Връзката между стимул и реакция се предизвиква 
от думите на учителя. Проблемът тук възниква от 
необходимостта да се открият подходящите стиму-
ли, за да се подкрепи желаното поведение. Не е ясно и 
по какъв начин се придава допълнителна „въздейства-
ща сила“ на думите, така че да се постигнат дидак-
тическите цели. Крайните резултати се определят 
по видимото поведение на учениците, което води до 
оценяване преди всичко на уменията.

Когнитивизмът оказва силно влияние вър-
ху теоретизирането на ученето от началото на  
80-те години на миналия век. Чрез него акцентът се 
премества от външните към „вътрешните“ проце-
си на ученето, като се появяват вариации, свързани 
с функционирането на паметта, на разбирането на 
мета- и микроравнище, невронните мрежи. Най-общо 
би могло да се каже, че става дума за преработване 
на дидактически значима информация, при което учи-
телят и ученикът остават неравнопоставени – от-
ново за първия се запазва водещата роля. Той създава 
предпоставките за по-доброто разбиране, като пра-
ви структурата на учебното съдържание „видима“, 
като насочва вниманието към ключовите знания за 
решаването на проблема, като подсказва чрез своите 
въпроси вярната стратегия за преодоляване на въз-
никващите трудности. 

Конструктивизмът предизвиква нова вълна на 
промяна в научните схващания за ученето. Чрез него 
субективното възприемане на реалностите се извеж-
да на преден план. Обективното съществуване на све-
та не се отрича, но наблюдаването и разбирането му 
се релативизират. Привеждат се данни от неврофи-
зиологията, които доказват, че нашите възприятия 
„предават“ различна по обхват и съдържание инфор-
мация, която нашият мозък преработва в съответ-
ствие с индивидуалния ни капацитет (Baumgartner, 
2003). Информацията циркулира у отделния човек ав-
топоетично (по израза на Матурана), което води до 
постигане на енергетично равновесие. В този смисъл, 
обучението е един непрекъснат процес, в който само 
условно може да се говори за „входно“ и „изходно“ ниво. 
Особено важна за научаването става индивидуална-
та активност на ученика. Опитът – в професиона-
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Дизайнът  –  иновативна проекция 
на разбирането за комуникацията  

в процеса на обучение“

Нина Герджикова
Пловдивски университет – Филиал Смолян

В езика на съвременните дидактици трайно навле-
зе думата „дизайн“. Ако останем в мисленето си на рав-
нище „всекидневно разбиране“, бихме могли да приемем, 
че това е просто синоним на добре познатото „плани-
ране“. Но за радост, това не е така! Възприемането на 
понятието „дизайн на обучението“ сигнализира за съ-
ществена трансформация в схващането за същността 
на взаимодействието учител – ученик, насочено към ор-
ганизирано усвояване на учебно съдържание в училищна 
среда. Използването на думата „дизайн“ свързва дидак-
тическото мислене и действие, първо, с креативността 
и второ – с перформативната същност на обучението.

Креативността е проявление на оригиналността 
в разбирането на учителя при планирането, провежда-
нето и самооценяването на неговото обучение. Благо-
дарение на нея учителят е способен да открие най-под-
ходящите езикови средства, за да представи учебното 
съдържание; в състояние е да замисли и осъществи по 
най-адекватния начин трансфера на знанията във вер-
тикална и хоризонтална посока, да се държи спонтанно 
и да реагира уместно. Креативността се проявява още 
чрез широкия спектър на професионалните интереси, за-
дълбочената информираност за научната сфера, в която 
преподава, непрекъснатия стремеж за преобразяване на 
вече осъществените модели на работа. Най-сетне, кре-
ативността е свързана със самокритичността и уме-
нието да се установяват слабите и силните страни в 
извършеното.

Перформативното в обучението е отражение на 
креативното. Именно креативното взаимодействие 
между учителя и учениците може да бъде определено 
като дидактически ефикасно. Класната стая наподо-
бява „театралната сцена“, на която се „отиграват“ 
различни ситуации: на самопредставяне, на емоцио-

нално взаимопроникване, на властово йерархизира-
не, на „прекъсвания“ в комуникацията. Средството 
за връзка между учителя и ученика е езикът, който 
функционира по два начина: сензорно и концептуал-
но. Първият начин отразява физиологичната страна 
на възприемането, а вторият – социалния характер 
на преработването на информацията. Те си взаимо-
действат по различен начин, откъдето следват раз-
нообразието в действията и резултатите от тях в 
процеса на обучение.

В тази връзка, може да се предполага, че тео-
риите за ученето предполагат използването на сред-
ствата и методите на преподаване ситуативно спе-
цифично. Баумгартнер (Baumgartner, 2003) сравнява 
трите основни теории за ученето – бихевиоризма, 
когнитивизма и конструктивизма, именно от тази 
гледна точка. При бихевиоризма стратегиите на пре-
подаване представят учителя като „авторитета“, 
който определя какво учениците трябва да знаят. 
Научаването се определя като формиране на рефлекс 
по пътя на адаптирането към условията на обуче-
ние. Връзката между стимул и реакция се предизвиква 
от думите на учителя. Проблемът тук възниква от 
необходимостта да се открият подходящите стиму-
ли, за да се подкрепи желаното поведение. Не е ясно и 
по какъв начин се придава допълнителна „въздейства-
ща сила“ на думите, така че да се постигнат дидак-
тическите цели. Крайните резултати се определят 
по видимото поведение на учениците, което води до 
оценяване преди всичко на уменията.

Когнитивизмът оказва силно влияние вър-
ху теоретизирането на ученето от началото на  
80-те години на миналия век. Чрез него акцентът се 
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телят и ученикът остават неравнопоставени – от-
ново за първия се запазва водещата роля. Той създава 
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като насочва вниманието към ключовите знания за 
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и отношението на новите български управници към благотворителната фондация на Михаловци 
в частност, а и към османската вакъфска институция, като цяло. 

В годините между 1878 и 1885 г. вакъфските владения на Михаловци в района на Ихтиман 
попадат в пределите на автономната провинция на Османската империя Източна Румелия, съз-
дадена съгласно Берлинския договор от 1878 г. и просъществувала като такава до съединението 
є с Княжество България (Statelova, 1983; Aydın, 1992). Всеобщо е схващането, че положението с ос-
манските вакъфски владения в Източна Румелия се различава съществено от това в Княжество 
България. Докато в Източна Румелия вакъфите, като цяло, запазват своя статут, а техните 
владелци продължават да се ползват с мютевелийските си права, включително и събиране на 
част от приходите им, то в Княжеството техните доходи започват да се събират в полза на 
държавната хазна още от времето на руското управление, като собствениците им на практика 
са лишени от владенията си (Turan, 1998: 201 – 210; Nazurska, 1999: 65 – 78). 

Дори и в Източна Румелия обаче съществуването на вакъфите не преминава безпрепят-
ствено, като техните управители (мютевелиите) непрекъснато отправят протести и прошения 
до източнорумелийските власти, за да подсигурят своите наследствени права и получаването на 
приходите от тях (Mirkova, 2017: 78 – 91). Такъв е случаят и с ихтиманския вакъф на фамилията 
Михалоглу. От наличната документация става ясно, че тогавашният управител (мютевелия) на 
вакъфа Махмуд Недим паша постоянно апелира към източнорумелийските управници за изплащане 
на полагащите му се суми от ихтиманския тевлиет (наследствен вакъф). Самият Махмуд Недим 
бей поема управлението на вакъфа, след като неговият баща (предишният мютевелия) Мехмед 
Адил бей се споминал през 1849 г., но след Руско-турската война се преселва в Истанбул заедно със 
своето семейство (Gökçek, 1950: 35 – 36), откъдето продължава да търси мютевелийските си права 
чрез своя пълномощник в гр. Пловдив. Твърде е вероятно, преди да напусне българските предели, 
Махмуд Недим бей да не е живял в границите на обширните си вакъфски владения, а в гр. Самоков, 
тъй като присъства сред депутатите в Учредителното събрание (10 февруари – 16 април 1879 г.)  
във Велико Търново, изработили и подписали първата конституция на Княжеството, именно 
като представител от Самоков. Като представител на самоковските знатни фамилии (ханедан), 
Махмуд бей е определен и в един османски документ от 1877 г., с който се разпорежда назначава-
нето му в длъжността миримиран (провинциален управител), откогато вероятно започва да се 
титулува и като паша. Вече в пределите на Османската империя и жител на нейната столица, 
Махмуд Недим паша е назначен за член на Мухаджирската комисия (Muhacir komisyonu / Комисия 
за бежанците), но продължава да претендира за приходите от управлявания от него тевлиет, 
тъй като именно чрез тях се издържа не само той, но и членовете на многолюдната му фамилия. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 6/2019 г.

лен и учебен смисъл, функционира като сложен конгломерат от практически действия,  
осъзнати, полуосъзнати и неосъзнавани знания. Тук учителят и ученикът се поставят 
в аналогична позиция – на търсещия и изпробващия знанието субект.

Трите теории на ученето предполагат различен тип организация на обучението. 
Тя зависи от целите, от учебните задачи, от равнището на изпълнението им, от су-
бективните възприятия на учителя и учениците за тях, от нагласите за постижения. 
На теоретично ниво съществуват опити за класифициране на целите, от които про-
изтичат и съответните задачи. Една от най-разпространените е класификацията на 
Андерсън и Крячхоул (Reinmann, 2013). С най-висока степен на сложност са метакогни-
тивните знания, които отразяват начина за организиране на знанията в съответствие 
със сложни правила. Те са последвани от процедурните знания, които се проявяват чрез 
правилата за практически действия. Концептуалните знания отразяват организиране-
то на информацията в понятийни структури от различен вид, а фактологичните – кон-
кретни обективно и еднозначно определени  реалии. 

Когнитивните процеси, определящи равнището на сложност при функционирането 
на четирите вида знания, дават възможност за формулирането на учебните задачи. Те 
са свързани с процесите припомняне, разбиране, приложение, анализиране, оценяване и 
креативно продуциране. Изпълнението им зависи от осъществяването на прехода от 
дидактическа цел и задача към реализиране в процеса на преподаване. Замисълът за про-
тичането на преподаването е перформативен акт. 

Учителят трябва да си представи как ще изглеждат „актьорите“ на „сцената“. 
В обучението сценичното пространство е антропологически определимо, защото зависи 
най-напред от дидактическата компетентност на учителя. Най-пряко тя се проявява 
чрез подбора на метод на обучение, в който „намират отражение различни водещи кон-
цепции, които обуславят целите и принципите на обучение“ (Коеva, 2012: 85). Подобно 
разбиране за функцията на метода открива няколко перспективи за интерпретирането 
на перформативния характер на замисъла и провеждането на обучението. Според Райн-
ман (Reinmann, 2013) то се опира на три основни компонента.

– Опосредстване на взаимодействието учител – ученик чрез подбор на подходящ 
вид знания. Адекватността на подбора не се ограничава само до сложността на зна-
нията, но и до „формата“ на тяхното представяне: писмено или устно, в монолог или 
диалог, чрез картина или видео.

– Активиране на учениците, което отново е резултат от възникващите взаимо-
връзки между замисъл и реализация. Авторката изброява четири такива „инструмента“: 
стимулиращи упражняването на знанията и уменията, даването на кратки насочващи 
инструкции за изпълнение на учебните задачи, подсказването на начини за хоризонта-
лен или вертикален пренос на знанията, улесняване на откриването на ново за ученика 
знание или умение.

– Подкрепата за осъществяване на учебните действия се оказва особено важна 
дидактическа цел, тъй като индивидуалният профил на успеваемостта е критерий за 
качеството на обучението. Учителят трябва да успее да организира дейностите на 
своите ученици по „сценарий“, който зависи от времевата рамка, количеството знания, 
готовността на учениците да ги усвояват според сложността. Важна е още „скоростта 
за вземане на решение при различните задачи“ (Коеva, 2018: 47), чрез което се проявява 
връзката между стиловете на учене и реализирането на преподаването. 

Описаните три компонента – опосредстване, активиране и подкрепа – доказват, 
че създаването на дизайна на обучение е сложен творчески акт. Учителят „проектира“ 
своята дейност под влияние на непосредствената си връзка с учениците. Техните ана-
лизи, проявяващи се чрез характера на действията им, чрез равнищата на концептуал-
ното осмисляне на видовете знания и доминирането на един или друг вид учебни задачи 
представят „игровата“ страна на случващото се обучение. Теоретичните познания за 
процеса учене, за дидактическите модели могат да ориентират учителя. Това не из-
ключва обратната възможност – да не повлияят по никакъв начин върху „реалността“ 
преподаване по най-различни причини: трайно изградени стереотипи на професионално 
поведение, отсъствие на рефлексия за извършваното, недостатъчни научни знания, не-
желание за усъвършенстване.

Точно тези особености на дидактическата реалност пораждат необходимостта 
от разглеждането на дизайнерския подход към обучението като вид трансформиране на 
традиционното. Чрез него се актуализира значението на комуникацията в процеса на 
обучение. Нейното управление се оказва комплексен процес, чрез който се преодоляват 
трудностите във взаимното разбиране. Доколкото то се осъществява в рамките на 
институцията „училище“, е важно, от една страна, да се отчитат социалните аспекти 
на учебното съдържание и от друга – професионалната компетентност на учителя да 
насочва интеракцията чрез дидактически приемливи средства. Всяко едно от тях – било 
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дата на ХVІ в. то все още осигурява подслон и храна за пътниците, които трябва да са били 
многобройни, съдейки по благоприятното местоположение на Ихтиман на кръстопътя на две 
важни пътни артерии – главния диагонален път от Истанбул за Белград и този, водещ към 
Адриатическото крайбрежие през Самоков и Кюстендил. Гостите на завието били гощавани с 
пшенична каша, а в петъците била сервирана гозба с ориз (Kiel, 2007: 108 – 109). Издръжката 
на завието била частично покривана от приходите от близката баня (хамам), чийто строеж 
трябва да се припише на същия благодетел, тъй като при градежа є са използвани идентич-
на зидария и тухлена декорация с тези, наблюдавани при строежа на завието, което, от своя 
страна, предполага и еднакво време на строеж (Kiel, 2009: 167, 2007: 106). Други сгради, чиито 
приходи също трябва да са отивали за поддръжка на завието, са хановете в града. През ХVІІ в. 
османският пътешественик Евлия Челеби свидетелства за съществуването на три хана в Их-
тиман, като обръща специално внимание на огромния Бей хан, чието име навежда на мисълта, 
че вероятно негов строител е член на фамилията Михалоглу, владееща наследствено града и 
района. Друг хан, който често е посещаван от пътниците, е познат под името Михал, което е 
индикация, че поне още един хан е бил построен в града или от самия Махмуд бей, или от някого 
от неговите наследници. Членовете на фамилията Михалоглу спонсорират също и построява-
нето и поддържането на образователни институции в Ихтиман – едно първоначално училище 
(мектеб) и едно правно-богословско училище (медресе) (Gökçek, 1950: 34; Sabev, 2001: 151 – 153).  
Поради липсата на учредителен акт (вакфие) за вакъфа остава неясно кои точно сгради са били 
построени преди неговото основаване и впоследствие поддържани от приходите от комерси-
алните постройки и обширните поземлени имоти в областта. Функционирането на мектеба 
е засвидетелствано в средата на ХVІІІ в. (Sabev, 2001: 152), като той просъществува, наред с 
джамията (бившето завие), имарета и хамама, и продължава да действа и след освобождението 
на България, когато тогавашните управители (мютевелии) на вакъфа непрекъснато се жалват 
пред османските и българските власти за окаяното положение на вакъфа и вакъфските сгради в 
опитите им да си върнат приходите от многовековната благотворителна фондация, останала 
в ръцете на семейството до самия край на османската власт в България. 

Именно въз основа на наличната документация от периода след Руско-турската война, 
запазена в няколко фонда на Централния държавен архив в София, бихме могли да проследим съд-
бата на тази мюсюлманска благотворителна фондация, създадена в първите векове на османска 
власт по българските земи, както и на наследниците на нейния основател, които запазват на-
следствените си права върху нея и се опитват да я съхранят във владение на многовековната 
си фамилия. Запазената документация позволява проследяването в детайли както историята на 
този вакъф, така и предприетите действия за неговото запазване от страна на владелците му 

то дума, текст или образ, има свое знаково съдържание, което се съотнася със същест-
вуващите реалии субективно специфично. Точно тук се задвижва перформативното в 
преподаването. Чрез подбора на учебните задачи и съответстващите им инструкции 
той детерминира съдържанието на комуникацията. Последното обаче винаги е и след-
ствие от контекста, в който тя протича, т.е. взаимодействието учител – ученик е 
„пулсиращо“ движение от вътре навън и обратно с цел да се улеснят когнитивните 
процеси разпознаване, разбиране, приложение и т.н. Дизайнът на обучението се явява 
креативен продукт от професионалната активност на учителя, чрез който предва-
рително зададеното учебно съдържание поражда „ново съдържание“ на възникващите 
междуличностни отношения. Съществува опасност интерпретациите на отношенията 
да се ограничат само до „видимото“, т.е. до бихевиористките тези за ученето. Точно 
затова са необходими професионални педагогически компетентности за възприемане 
и определяне на референтната рамка на дидактически значимото взаимодействие, в 
която се съчетават ролевата функция, двустранно протичащата информация и обрат-
ната връзка между актьорите. По-високата професионална компетентност би свела до 
минимум редуцирането на информация, а оттам следва и успешното преодоляване на 
евентуални затруднения при декодирането на знаците, използвани от субектите на 
комуникацията.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2019 г.

Банята (хамам) от комплекса на Михалоглу Махмуд бей в гр. Ихтиман
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Заглавието е на редакцията

роятно се има предвид Кьосе Михал, основателят на рода) дошъл от Шам (Дамаск). Фактът, че 
Енвери твърди, че във времето, когато той пише текста си (малко преди неговото окончателно 
завършване през 1465 г.), Махмуд бей се бил установил и все още живеел в Ихтиман, дава повод 
да се предположи, че той е активен по време на управлението на султан Мурад ІІ (1421 – 1444 и 
1446 – 1451) или на Мехмед ІІ (1444 – 1446 и 1451 – 1481). Ако приемем разказа на Енвери за достове-
рен, излиза, че малко преди 1465 г. въпросният Махмуд бей вече е бил на възраст и се е оттеглил 
от активна военна служба в своята ихтиманска резиденция. Това се потвърждава и от факта, 
че по същото време неговият син Бали бей е достатъчно зрял, за да бъде предводител на една 
пехотна дивизия (яя) в района на османска Битиния през 1466 г. Възможно е в такъв случай да 
приемем информацията от османските данъчни регистри от ХVІ в., които твърдят, че вакъфът 
на Махмуд бей в района на Ихтиман е основан по времето на султан Баязид ІІ, като автентична 
и исторически вярна. 

Завието (джамията) на Михалоглу Махмуд бей в гр. Ихтиман

Дори и на базата на известните ни извори да е невъзможно да се хвърли повече яснота 
върху персонажа на въпросния благодетел от фамилията Михалоглу, то е извън всяко съмне-
ние, че благотворителната фондация на Махмуд бей е учредена за издръжката на завието в 
гр. Ихтиман (вж. илюстрациите в края на статията). Изглежда именно завието на Махмуд 
бей е построено в центъра на новооснования град, като около него или самият той, или с 
течение на времето членове на семейството, издига и други сгради (имарет, хамам, ханове, 
мектеб и медресе), формирайки по този начин градското ядро, около което се развива градът. 
Понастоящем в руини, сградата на завието всъщност е представител на особен тип здания, 
характерен за ранната османска архитектура, познати в литературата под различни назва-
ния – завие-джамии, имарет-джамии, ейван-джамии, джамии с формата на обърнато Т, джамии 
от бурсенски тип (поради голямото средоточие на такъв тип сгради в Бурса). Първоначално 
замислени като мултифункционални сгради – предлагащи подслон за странстващи дервиши и 
пътници, осигуряващи храна за бедните и подсигуряващи място за молитва за мюсюлмани-
те – тези сгради започнали да се използват единствено като молитвени домове (джамии) едва 
през ХVІ в., когато в повечето случаи е прибавено и минаре към оригиналната структура (Kiel, 
2009). Именно спецификата на архитектурния тип на Т-образните сгради, характерни най-вече 
за началото на османския период и строени до края на ХV в., кара Семави Ейидже да заключи, 
че завието в Ихтиман е построено от Махмуд бей приживе през ХV в. (Eyice, 1975: 59 – 61, 1996) 
Някои архитектурни характеристики на сградата в Ихтиман, а именно бъчвообразния свод на 
молитвената зала, от друга страна, убеждават Махиел Кийл, че строежът на сградата трябва 
да бъде поставен в периода между 1380 и 1395/1400 г., като това я нарежда сред най-старите 
османски сгради на Балканите. Дали строено от самия Махмуд бей през ХV в., или от някого 
от неговите предци в края на ХІV в., завието става център на новоизграждащия се град. В сре-

 Откъс от „Мотивацията на студентите 
при избора на учителската професия“

Лилия Бабакова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Въведение в проблематиката
През последните години се наблюдава засилен стре-

меж на МОН към търсене на начини и стратегии за 
подобряване на престижа и качеството на учителската 
професия. Необходимостта от привличане на талантли-
ви и мотивирани млади хора към учителската кариера 
е подчертана в различни стратегии на Образователно-
то министерство. И все пак се отчитат недостиг на 
учители и трудности при набиране и подбиране на нови 
служители в сферата на образованието, които да са ви-
сококвалифицирани и подготвени за предизвикателства-
та на днешното образование. Голяма част от преподава-
щите в училище учители са в предпенсионна възраст, а 
като цяло се наблюдава тенденция към застаряване на 
действащата в момента работна ръка в училищното об-
разование както в национален, така и  в световен мащаб 
(Richardson & Watt, 2006). 

Ето защо е важно да се установи какво мотиви-
ра хората да гледат благосклонно към преподавателска 
кариера в училище, и въз основа на това да се изготвят 
политики, свързани с привличането на повече кадри в 
тази област. Затова е важно да се вземат предвид по-
требностите на младите кандидат-учители, които спо-
ред Н. Александрова (2011) са най-дълбоката същност на 
мотивацията. Те са основният източник на човешката 
активност и осигуряват нормалното функциониране на 
системата (Alexandrova, 2011). В момента ситуацията в 
България е такава, че има много млади хора, завършили 
образование, което дава учителска правоспособност, но 
малко са тези, които имат потребност да се насочват 
към тази професия веднага след завършване.

Необходимостта от подобряване на атрактив-
ността и насочването и ориентирането на добри сту-
денти при кандидатстване и записване в бакалавърски 
програми, даващи учителска правоспособност, е една от 
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фамилията Михалоглу от самото им създаване до самия край на османската власт в български-
те земи, когато наследствените им права върху приходите от обширните им вакъфски имоти 
са постепенно иззети в полза на новата национална държава.

Целта на настоящата статия е да очертае развитието на вакъфа на Михалоглу Махмуд 
бей в Ихтиманско от неговото създаване до първото десетилетие на ХХ в. в опит да се изтъкне 
неговото значение както за периода на османска власт, така и за времето непосредствено след 
освобождението на България, когато т.нар. „вакъфски“ въпрос заема ключово място не само в 
международните отношения на младата държава с Османската империя, но се откроява като 
съществен проблем и във вътрешнополитически план. Именно документацията, отложена в 
периода след Руско-турската война от 1877 – 1878 г., позволява осветляването на някои неизслед-
вани досега въпроси, свързани с последните години от съществуването на ихтиманския вакъф 
в частност, както и проследяването на съдбата на членовете на османския елит, като цяло, 
чиито представители са ихтиманските мютевелии, в неблагоприятните за тях политически и 
икономически условия на националната българска държава. 

Първоначалното създаване и последващо развитие на днешния гр. Ихтиман се свързват с 
един клон на фамилията Михалоглу, членовете на който го превръщат в своя резиденция и които 
освен с фамилното си име се споменават в османските извори и с епитета Ихтиманоглу/Ихти-
мани/Ихтиманлу по името на града, в който се установяват. Основаването на града би могло да 
се припише на Михалоглу Махмуд бей, който учредява вакъф за поддръжката на благотворителен 
комплекс от сгради в самия град Ихтиман и в полза на който се събират приходите от града и 
околните села. 

През ХVІ в., когато е засвидетелствана в османските данъчни регистри, благотворител-
ната фондация към завието на Махмуд бей включва освен гр. Ихтиман още 20 други села и мезри 
в околността: селото Хавлъ (дн. Живково), селото Шемседдинлю (дн. Веринско), селото Каба Якуб 
(дн. Стамболово), селото Бараклар (неуст.), селото Кълъчлар (вер. дн. Гроздовци), селото Оташлар 
(дн. Очуша), селото Отаджълар (дн. Венковец), селото Мехмед бей (обезлюдено към края на ХVІ в.,  
но вер. на мястото на дн. Мирово), селото Саррачлар (вер. дн. Суевци), селото Карлулар (дн. По-
лянци), селото Кочулар (вер. дн. Пчелин), селото Баш Исалу (вер. дн. Подгорие), селото Каралар 
(дн. Черньово), селото Хаджъ Хамза (дн. Боерица), селото Ивражене бара (дн. Ръжана), селото 
Истипон (средновековното Щипоне, изчезнало, но вер. дн. Горна Василица), мезрата Фафона (дн. 
Мухово), мезрата Чамчугаз (дн. Борика), селото Беличе (дн. Белица, което било заселено след 30-те 
години на ХVІ в., когато е включено във вакъфа), и селото Чаричине (неуст., също заселено след 
30-те години на ХVІ в., когато данъците, плащани от новите заселници, започват да се събират 
в полза на вакъфа).

Твърде малко се знае за ранната история на града, а неяснотата на османските нарати-
ви, описващи османското завоевание на областта, не позволява по-конкретни изводи за това по 
какъв начин са завладени земите източно от София, нито под чие командване е извършено завзе-
мането на района. Според някои автори етимологията на селищното име Ихтиман, произлизащо 
от фразата ahd ü aman (споразумение и милост), олицетворява същината на овладяването на 
района, който трябва да е бил подчинен от османците чрез договореност с местните управите-
ли и по всяка вероятност е протекло по един по-малко насилствен начин. Всъщност тази хипо-
теза би могла да намери потвърждение във факта, че византийско-българското укрепено селище 
Стипион / Щипоне продължава да съществува в околностите на Ихтиман през голяма част от 
османския период (докъм края на ХVІІІ в.), като е населено единствено от християни – индикация 
за сключването на предполагаемо примирие със завоевателите в замяна на някакви привилегии, 
включващи запазването на предишните места на обитаване за неговите жители например (Kiel, 
200: 571, 2009: 167; Kovachev, 2008: 228 – 229). 

Макар и вероятно, участието на членове от фамилията Михалоглу в завладяването на ра-
йона не може да бъде потвърдено от наличните извори. Тяхната роля в по-нататъшното исто-
рическо развитие на района обаче е повече от безспорна. Изглежда че истинският основател на 
днешния град Ихтиман е именно Махмуд бей от фамилията Михалоглу. Макар че оригиналният 
документ, с който се даряват земи в пълна собственост на Михалоглу Махмуд бей, не е запазен, 
османските административни документи от ХVІ в. спомагат за изясняването на историята на 
поземлените владения на Махмуд бей. Според най-ранната османска регистрация от началото 
на ХVІ в., в която е описан и гр. Ихтиман, благотворителната фондация е създадена на базата 
на султанска грамота за даряване на собственост (мюлк-наме), издадена в полза на Михалоглу 
Махмуд бей от покойния султан Баязид ІІ (1481 – 1512), която впоследствие е препотвърдена и 
от неговите наследници. 

Въпреки че развитието на вакъфа, основан от Михалоглу Махмуд бей, е добре документи-
рано, малко се знае за самоличността на неговия учредител. Единственият наративен източник, 
който споменава Махмуд бей и неговата връзка с Ихтиман е историята на Енвери от ХV в., 
според която Махмуд бей е син на Илияс бей – субашия и близък съратник на султан Баязид І 
(1389 – 1402), който участва в Анкарската битка срещу Тимур (1402 г.), където и загубва живота 
си. Споменатият Илияс бей бил, по думите на Енвери, син на Балта бей, с когото Михал бей (ве-

приоритетните цели в образователните политики на ЕС. 
Влошаването на престижа и привлекателността на учител-
ската професия както в нашата страна, така и в страните 
от Организацията за икономическо сътрудничество и разви-
тие, увеличаването на средната възраст на учителите, как-
то и голямото текучество и трудностите при задържането 
им в системата на образованието, предизвикват интерес в 
изследването на мотивацията на студентите, които изуч-
ват специалности, даваща им учителска правоспособност 
(Gratacós Casacubierta & López-Jurado Puig, 2016).

Актуално състояние на педагогическа подго-
товка на бъдещите учители в България и фактори 
за демотивация по пътя към учителската професия 

Понастоящем в България учителската професия може 
да бъде практикувана от хора, завършили бакалавърска, ма-
гистърска програма или специализация, в която се изучават 
определени дисциплини, които формират професионалните 
умения на учителите – психология (обща и възрастова, педа-
гогическа психология), педагогика (история на образованието, 
теория на възпитанието, дидактика), методики на препода-
ването, приобщаващо образование, аудио-визуални и инфор-
мационни технологии в образованието (АВИТО). 

Въпреки че много студенти изучават тези дисциплини 
по време на своето обучение, малцина от тях се ориенти-
рат професионално в областта на училищното образование. 
Причините са много, но това, което най-вече спира младите 
хора да изберат тази професия, е, че тя не е достатъчно при-
влекателна, налице са висока натовареност и стресогенност.  
Р. Захариева (2012) цитира изследвания, в които се установя-
ва, че учителската професия е една от най-стресогенните, а 
това, на свой ред, е предпоставка за бърнаут (емоционално 
прегаряне). Цитираните от нея изследвания стигат до за-
ключението, че има шест области, които правят учителите 
уязвими към развиването на бърнаут и демотивация: трудо-
во натоварване, възможностите за контрол на изпълнение-
то, възнаграждаването, общността, справедливостта и спо-
делените ценности в организацията. Други автори стигат 
до извода, че най-стресогенните фактори в професията на 
учителя са: отчуждението в педагогическия колектив, липса-
та на сътрудничество, ниското професионално равнище на 
училищния мениджмънт, отсъствието на пълноценна връзка 
с родителите и обща визия за развитието на училищните 
системи (Dimitrov, 2012: 47), а също така и типът училищ-
на организационна култура (Staribratov & Babakova, 2017: 492).  
Д. Димитрова (2011) посочва, че основен проблем за мотиви-
рането на българските учители е липсата на ясна дефиниция 
за начините и методите на измерване на „израстването“ на 
учителите. Н. Крумова-Христемова отчита, че основен фак-
тор за демотивирането на младите хора по пътя на реа-
лизацията им като учители са ниският социален статус и 
авторитет на учителската професия. Освен тях некачестве-
ната материално-техническа база в повечето училища също 
допринася за липсата на желание за работа на обучители и 
на обучаеми едновременно. Тази констатация е отчетена и в 
Националната програма за развитие на училищното образова-
ние и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015), 
според която сериозните проблеми в българското образование 
са провокирани от следните фактори: ориентираност на учи-
лищната система към запаметяване и възпроизвеждане, а не 
към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране 
на умения у ученика; липса на система за национално външно 
оценяване и недостатъчно ефективна система за вътрешно 
оценяване на качеството на образованието; голям брой необ-
хванати и отпадащи деца; нисък социален статус и недос-
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томство (т.нар. семейни или потомствени вакъфи, evlâtlık 
vakıfları) (Barkan, 1940; Mutafchieva, 1993: 91 – 94), осигуряват 
икономическата стабилност и гарантират финансовото 
благоденствие на наследниците на завещателя за векове 
напред. Емблематични в това отношение са големите по-
землени вакъфи на представители на могъщите династии 
на някои османски пълководци (газии), изиграли важна роля 
в османската експанзия на Балканите и в последващото 
усвояване и администриране на пограничните терито-
рии, като напр. фамилиите акънджийски бейове Еврено-
соглу, Паша Игитоглу (по-късно познати като Исхакоглу), 
Михалоглу, Тураханоглу и др. по-малки газийски семейства, 
управ ляващи териториите под техен контрол с голяма 
доза автономност благодарение именно на наследствени-
те си поземлени вакъфски владения. В символ на военно-
политическата мощ и огромно влияние на тези газийски 
фамилии се превръщат техните „столици“ – градовете, 
които те развиват като свои резиденции и в които из-
дигат огромни комплекси от обществени и религиозни 
сгради, за издръжката на които учредяват благотвори-
телните си фондации. Така, в своеобразна емблема на вли-
ятелните завоеватели се превръщат някои от най-голе-
мите градове на Балканите, като например Скопие (осм. 
Юскюб) (Elezović, 1927, 1931 – 1932; Fraenkel, 1986; Gjorgiev, 
1997; Özer, 2006; Kumbaracı-Bogojeviç, 2008; Hartmuth & Tolić, 
2010; Boykov, 2011), завладян от Паша Игит бей и развил 
се благодарение на строителната дейност на своя завое-
вател и неговите наследници; Сараево (осм. Сарай Босна) 
(Šabanović, 1951, 1960; Mujezinović, 1956; Zlatar, 1996: 24 – 79; 
Aščerić, 2002 – 2003; Norman, 2005, 2007), основан от Исха-
коглу Иса бей и развил се благодарение и на някои други 
представители от военния османски пограничен елит; Ко-
мотини (осм. Гюмюлджине) (Kiel, 1971 – 1, 1983; Lowry, 2008: 
41 – 47, 80 – 84; Kılıç, [n.d.]; 2014: 116 – 125), Серес (осм. Си-
роз) (Lowry, 2012: 25 – 44; Balta, 1995: 251 – 273; Zengin, 2004; 
Kiel, 1971 – 1; Kılıç, 2014: 125 – 136), Тесалоники (осм. Селяник) 
(Lowry, 2010; Kılıç, 2014: 136 – 147), чието развитие се свърз-
ва с мащабната фондаторска дейност на Гази Евренос бей 
и неговите наследници, и най-вече Яница (осм. Йенидже-и 
Вардар) (Kiel, 1971 – 2; Lowry & Erünsal, 2010; Çalı, 2009; Kılıç, 
2014: 150 – 160), който се превръща в наследствена резиден-
ция на семейството за векове наред; или пък Лариса (осм. 
Йенишехир) и Трикала (осм. Търхала) в Тесалия, които се 
развиват под патронажа на фамилията Тураханоглу (Kiel, 
1996; Kayapınar, 2005; Özer, 2006). 

Два от градовете на територията на днешна Бъл-
гария също дължат своето развитие през османския пе-
риод на членовете на една от влиятелните фамилии от 
погранични бейове, изиграли важна роля в завоеванието на 
Балканите и оставили своя отпечатък върху историята 
на региона (Trifonov, 1929). Два клона на семейството на 
византийския ренегат Кьосе Михал, родоначалник на фа-
милията Михалоглу (Gökbilgin, 1960; Sabev, 2002; Kiprovska, 
2013), род на изявени военачалници и предводители на ос-
манската акънджийска конница, трайно се установяват 
в Ихтиман и Плевен, като ги превръщат в свои резиден-
ции и центрове на големите си благотворителни фонда-
ции. Развили се благодарение на строителната дейност на 
членове на фамилията Михалоглу, тези селища влизат и 
в рамките на благотворителните фондации, основани от 
техните учредители именно за поддържането на религи-
озните, благотворителните и образователните институ-
ции, издигнати в тях от учредителите им (Събев, 2001; 
Kiprovska, 2015). Тяхната история остава тясно свързана с 
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татъчен авторитет на учителя; неоптимизирана училищна мрежа и наличие на голям брой 
маломерни и слети паралелки; свръхцентрализация на управлението на системата; система 
на финансиране, нестимулираща развитието; проблеми на нормативната уредба.

В последните години се наблюдават предприемане на голям брой мерки към предот-
вратяване на гореизложените проблеми. Например в Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри 2014 – 2020 се предвижда разработване на система от стимули, 
които да насочат младите хора да изберат специалности с педагогически профил: финансови 
стимули, стажове, условия за ускорено професионално развитие, програми за млади учители, 
осъвременяване на технологиите за работа, осигуряване на подкрепяща и стимулираща из-
растването среда и др.

Изборът на професия като преподавател в училище се обуславя от много фактори. 
Правителствата и институциите, които са отговорни за наемането на учители, по целия 
свят имат намерение и приоритет да подобрят качеството на преподаването за повишава-
не на резултатите от обучението на учениците. Най-голям е акцентът върху качеството 
на учителите. Важен фактор, влияещ върху учебната успеваемост на учениците, е, че във 
всяка образователна институция работят различни учители, които имат различни цели, 
стремежи, ценности, способности и умения и че тези различия могат да бъдат важни в 
кариерните амбиции на учителите, развитието и ангажираността им към учебния процес 
(Suryani et al., 2016).

Способностите, интересите, ценностите, възможностите, влиянието и мнението на 
заобикалящите хора и семейството играят ключова роля при ориентирането към конкретна 
област на работата. По-конкретно, изборът на преподавателска професия зависи и от поли-
тически решения, а също и регулацията на пазара на труда. Социално-икономическите условия 
и наличието на други възможности за заетост оказват също влияние върху мотивацията 
на хората да започнат работа като учители. Сложната икономическа обстановка, многото 
свободни работни позиции в частния сектор се явяват предпоставка повечето висшисти с 
учителска правоспособност да не се насочат към областта на образованието. При добри пра-
вителствени политики, постепенното увеличаване на заплатите на учителите, което се на-
блюдава през последните години, сигурността на работното място, плащането на осигуровки 
на база реална заплата би могло да се въздейства върху търсенето на потенциални кадри в 
сферата на образованието. В някои страни, като Тайван, преподаването в училище като про-
фесия има висок статус, независимо че възнагражденията са сравнително ниски (Wang, 2004); 
в Германия възнагражденията на учителите са много по-добри, отколкото на други работни 
позиции, но статутът е нисък (Watt et al., 2012). В съседна Турция работата на учителите се 
възприема като респектираща, въпреки че възнагражденията в тази област не са високи, но 
въпреки това там важен фактор е сигурността на работното място (Kılınç et al., 2012).

Мотивите за избор на учителската професия могат да бъдат външни (влиянието на 
близки и приятели, условия на труд, престиж) и вътрешни (желанието за работа с деца, 
желанието да се помогне на другите, способност за въздействие, преподаване на любим 
предмет, връзките и взаимоотношенията с другите и т.н.) (Staribratov & Babakova, 2019; 
Watt & Richardson, 2007). В национален аспект все още няма систематизация на различните 
аспекти, които засягат избора и решението да работиш като учител. 

Повечето изследвания, които се стремят да установят мотивацията на хората да 
изберат учителската професия, са провеждани предимно в САЩ  (Richardson & Watt, 2007), 
Нова Зенландия и Австралия (Richardson & Watt, 2006). Проблемът при повечето от тези 
изследвания е, че има противоречащи резултати и липсва строга обяснителна рамка или 
е налице неадекватна такава за този процес поради различните контексти (Richardson & 
Watt, 2006) или различните методи, с които са провеждани изследванията. Ето защо е важно 
да се осигури всеобхващащ и съгласуван инструмент, с който да се провеждат система-
тични изследвания относно това защо хората избират или не преподаването като кариера 
(Richardson & Watt, 2006).

Един инструмент, с който се измерват компонентите и релациите между мотиваци-
ята на хората, възприятията и тяхното професионално развитие, е FIT (Factors Influencing 
Teaching) Choice – (фактори, влияещи върху избора за преподаване) на Watt и Richardson (2007). 
Те анализират поведението на хората, когато се насочват или правят избор към учителската 
професия, и въз основа на това изготвят скала за измерване на тяхната мотивация и нагла-
си. Впоследствие техният инструмент се адаптира и валидизира и в редица други страни, 
като Холандия (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012), Австралия, САЩ, Германия, Норвегия (Watt 
et al, 2012), Турция (Kılınç et al., 2012), Канада и Оман (Klassen et al, 2011), Швейцария (Berger & 
D‘Ascoli, 2012), Германия (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012), Хърватия (Jugović et al., 2012), Испа-
ния (Gratacós Casacubierta & López-Jurado Puig, 2016), Япония (Tomida &Miwa, 2018), Гана (Salifu et al., 
2018), Индонезия (Suryani, et al., 2016) и Китай (Lin, Shi, Wang, Zhang & Hui, 2012). 

Съществуват различни „типове“ бъдещи учители, които в началото на своята ка-
риера се характеризират с различни профили откъм усилия, които ще полагат на работа, 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Повратни времена: 
Ихтиманският вакъф на Михалоглу 

Махмуд бей от неговото създаване  
през ХV до началото на ХХ в.“

Веселин Янчев 
Мария Кипровска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мюсюлманските религиозно-благотворителни фон-
дации (вакъфи) са една от най-старите и устойчиви ин-
ституции в ислямския свят. Посветени за издръжка на 
богоугодни и благотворителни учреждения, вакъфите не 
само превъплъщават извечния дълг за мюсюлманска бла-
готворителност, залегнал като един от основните стъл-
бове на исляма, но и се явяват една от главните соци-
ално-икономически институции в ислямските общества.  
В земите на Османската империя вакъфите също са ши-
роко разпространи и съпътстват изграждането на ос-
манските държавни институции, като цяло, като играят 
съществена роля в усвояването на новозавладените тери-
тории и тяхното по-сетнешно развитие и просперитет, 
най-видими в развитието на големите градски центрове 
(Barkan, 1942, 1980; Mutafchieva, 1993a, 1993b).  

Османските административни и финансови доку-
менти свидетелстват за ролята на големите поземлени 
вакъфи както за просперитета на селищата, които об-
хващат, така и за утвърждаването и легитимирането на 
политическата и финансова мощ на техните учредители. 
Практически всеки изтъкнат представител на османския 
политически, духовен и военен елит от създаването на 
османската държава до самия є край учредява благотво-
рителна фондация в полза на богоугодни и благотворител-
ни заведения (джамии, имарети, текета, завиета и др.), 
с която, от една страна, манифестира своята мюсюл-
манска благочестивост, а от друга – увековечава своето 
име и демонстрира своето благосъстояние и висок социа-
лен статус (Kunt, 1994; Ivanova, 2003, 2004). Не на последно 
място, големите поземлени вакъфи, чието управление е 
завещано от дарителите в наследство на тяхното по-
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ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Просветното дело и „културна-
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времевата продължителност, през която планират да останат в училищната система, 
степента, до която се стремят да израстват в професионален план, а също и нивото на 
удовлетвореност. Richardson & Watt (2006) констатират, че в Австралия преподавателите 
осъзнават ясно, че работата е трудна, а възнагражданието и статусът – ниски, но въпреки 
това те са високо удовлетворени от избора си. 

Целта на тази работа е да се преведе и да се направи начална адаптация на българ-
ския вариант на скалата FIT-Choice, с която се измерват факторите, виляещи върху ре-
шението на студентите от специалности, даващи учителска правоспособност, да станат 
учители. Това би могло да подпомогне систематизирането на различни аспекти и характе-
ристики, засягащи мотивацията, нагласите и възприятията, които българските студенти 
имат за учителската професия, и вследствие на това да бъдат направени допълнителни 
сравнителни изследвания, което би могло да подпомогне да се изготвят препоръки за провеж-
дане на политики спрямо младите хора към ориентация в педагогическата сфера.

Скалата FIT-Choice се основава на теорията за очакваната стойност, която се  
опитва да обясни детерминантите на мотивацията за избор на професия чрез очакванията 
за успех и оценка на задачата. Замисълът на тази скала е да раздроби детерминантите на 
мотивацията на четири части: възприятие за себе си, стойност на задачата, очаквания за 
кариера при втори избор и вярвания за професията. Възприятието за себе си е представата 
на човек за способностите му за преподаване. Стойността на задачата представлява един 
комплекс от лична полза (сигурност на работното място, съчетаване на работа и семейс-
тво, трудова мобилност) и социална полза (принос върху бъдещето на децата, подобряване 
на социалната справедливост, социален принос, работа с деца и юноши). Очакванията за 
професията разглежда изискванията на професията (трудна кариера, отговорна работа) 
и повторното връщане към нея (социален статус, заплата). Факторът кариера при втори 
избор разглежда дали изборът на учителската професия е направен на първо място. Скалата 
също така разглежда и влиянието на семейството, приятелите и учители и опита в учили-
ще като формиращи нагласата на младите хора да работят като учители (Kılınç et al., 2012). 

Целта на настоящото изследване е да очертае възможностите, които има скалата 
FIT-Choice, и да провери дали тя има потенциал да се използва в български контекст за уста-
новяването на детерминантите на мотивацията, като бъдат представени резултатите 
от първоначалната адаптация и валидизация на инструмента.

Изследвани лица: 85 студенти от първи курс, учащи в специалности в направление 
„Музика“ и „Изобразително изкуство“.

Процедура
Скалата FIT-Choice първоначално бе преведена от английски на български от професио-

нални преводачи филолози и специалисти в областта на педагогическите изследвания, след 
което българският вариант на превода бе преведен на английски и даден на носител на ези-
ка да сравни английския превод с оригиналната версия на теста. След като бе постигнато  
съгласуване и изчистване на двусмислената лексика, скалата бе дадена за апробация.

Процедура на апробиране
Въпросникът бе попълнен от 85 студенти първокурсници, обучаващи се в специално-

сти, които дават учителска правоспособност по музика и изобразително изкуство. От тях 
47 са жени, 38 са мъже. Попълването отне около 15 минути.

По време на попълването на скалата студентите трябваше да отговорят на анкета, 
съдържаща социодемографски данни, като пол, специалност (музика, изобразително изку-
ство); в кой етап на образованието биха искали да се реализират (детска градина, начален 
стадий, прогимназиален и гимназиален стадий и частна школа).

След като попълнят анкетната карта, студентите трябваше да попълнят скалата 
FIT-Choice в 7-мерна скала Ликертов тип, която се състои от три части: 

– фактори на влияние (40 айтема);
– убеждения за образованието (15 айтема);
– решение за избор на учителска професия и кариера (6 айтема).

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн.5/2019 г.



Избрано

стр. XVI

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 
# #

Брой 5, 30 януари – 5 февруари 2020 г.

5

от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

2. Цени за реклама на първа и последна страница – по договаряне
3. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 г – 80 лв. за 1000 бр.
4. Влагане на нестандартни вложки – по договаряне.

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.

30 януари – 5 февруари 
2020 г.

www.azbuki.bg
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