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Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

Конкурс за заемане на 
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От три години училището  
е иновативно, прилагаме неформални 
методи на преподаване, учениците 
сами търсят нужната информация, 
а след това дебатират, обяснява 
директорът на Търговската гимназия  
в Свищов Румяна Иванова

Добро училище сме, правим  
по 7 паралелки. Но не искам  
да се меря само с региона,  
а с цялата страна, казва Деян Янев, 
директор на Езиковата гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“ –  
Хасково 

Обхващат  
и 4-годишните
Предучилищното образование става задължително 
за тях

За пета поредна година Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге отбелязва  едновременно  
патронния си празник и  Деня на шоколада.

Още по темата на стр. 5

Въпросът със задължителното образова-
ние на 4-годишните е не „Дали?“, а „Как?“ 
да бъде въведено то. Около това становище 
се обединиха експерти от МОН и предста-
вители на други обществени и неправител-
ствени организации на обсъждане, органи-
зирано от омбудсмана. Министерството на 
образованието и науката има намерение 
да въведе задължително предучилищно 
образование още от септември т.г. с въз-
можност за отлагателен срок от около 2 
години, като всяка община ще решава дали 
да се възползва от отсрочката и кога да я 
въведе в рамките на този срок. Министъ-
рът на образованието и науката Красимир 

Вълчев подчерта, че всички европейски 
страни имат политики за разширяване  на 
обхвата в системата на предучилищното 
образование. А единственият европейски 
индикатор, по който се съпоставят систе-
мите на предучилищното образование, е 
процентът на обхванатите във възрастовата 
група 4 – 7 години. България изостава за-
ради 4-годишните. 

„Като държава, трябва да увеличаваме 
средствата за предучилищно образование 
– това ни съветват и от Европейската ко-
мисия, и от МВФ – каза още министърът. 
– Ако имаме 30% изключени от систе-
мата на образованието, няма да живеем 

в хармонично и балансирано общество“, 
категоричен е той. 

Целта на ЕС до 2020 г. 95 % от децата на 
възраст над 4 години да получават образо-
вание и грижи в ранна детска възраст, като 
цяло, е постигната, но между отделните 
държави, региони и райони все още има 
значителни различия. Делът на обхванати-
те деца е нараснал от 90,8 % през 2009 г. на 
95,4 % през 2017 г. в ЕС, като за България 
той е 83,9%. Европейската комисия подпо-
мага държавите членки при определянето 
на предизвикателствата в тази област и 
начините за справяне с тях.  

Още по темата на стр. 8 – 17
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Как ще ги 
стигнем

А

Как ще ги стигнем европей-
ците от развитите държави на 
голямото семейство, наречено 
ЕС? Със сигурност няма да е 
лесно, както е сигурно и че само 
с мрънкане и търсене на права 
няма да стане. Защото има и 
задължения. И те са еднакви за 
всички.

Една от целите на ЕС беше до 
2020 г. да бъдат обхванати 95% 
от 4-годишните в системата на 
предучилищното образование. Тя 
е постигната, но не и от Бълга-
рия. Нашите по-скромни резулта-
ти се компенсират от демокра-
тични държави като Ирландия 
и Франция, където 100% от 
децата ходят на детска градина. 
Над 95% от малчуганите ходят 
на забавачка и в Белгия, Австрия, 
Германия, Дания, Люксембург и 
т.н. Странно защо родителите 
от тези страни не се притесня-
ват, че се ограбва детството на 
децата им? Ами защото разби-
рат, че ползите са много повече.

Децата, които ходят на 
детска градина, хем си игра-
ят, спят и се хранят при ясно 
установен режим, хем общуват 
с връстници на своята възраст, 
хем научават и полезни неща. 
И когато станат на 15 години, 
показват 3 пъти по-добри резул-
тати в училище от тези, които 
са си стояли вкъщи при баба. Или 
да си признаем честно – най-
вече пред телевизора. Само че 
с него не можеш да си говориш 
и да си играеш, не можеш да 
задаваш въпроси и да получаваш 
отговори, а само гледаш. И после 
се чудим защо децата ставали 
асоциални и агресивни. И най-
често търсим причината някъде 
другаде, а не в нас.

Децата са нашето огледало. 
Всички родители искаме най-доб-
рото за тях, а то започва от 
ходенето на детска градина.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА
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Правителството даде 
съгласие Управляващият 
орган на Оперативна про-
грама „Наука и образование 
за интелигентен растеж“  
2014 – 2020 да сключва ад-
министративни договори 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ с 
бенефициенти в размер до 7 на сто над определения 
бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене 
през целия живот“ на Оперативната програма. 

По този начин ще се постигане максимална усво-
яемост на средствата по Програмата към края на 
програмния период, както и осъществяване на цели-
те, заложени в Споразумението за партньорство на 
Република България. 

Със средствата ще се осигури възможност за реа-
лизиране на всички операции, необходими за постигане 
на целите и индикаторите по Оперативната програ-
ма, както и изпълнение на един от основните приори-
тети в програмата на правителството – издигане на 
образованието в стратегически национален приори-
тет и увеличаване на инвестициите в образованието 
като елемент на развитие на обществото и предпос-
тавка за постигане на интелигентен растеж. По този 
начин ще се осигурят предпоставки за повишаване 
на резултатите от образованието и от обучението 
в съответствие с нуждите на пазара на труда и ще 
се спомогне процесът на модернизация в сферата на 
общото, професионалното и висшето образование.

Проведе се първото 
междуинституционал-
но обучение и обмяна 
на опит на педагози от 
центровете за подкрепа 
за личностно развитие 
(ЦПЛР). Фокусът е вър-
ху различните видове 
танцово изкуство: мо-
дерен балет, хип-хоп и 
стрийт танци, български 
народни танци, спортни 
танци, класически балет 
и характерни танци. 

Домакин на първата 
от този род среща на 
учители по различни 
танци за повишаване на 
тяхната квалификация 
е Националният дво-
рец на децата (НДД). В 
обучението участваха 
над 80 педагогически 
специалисти (директо-
ри, хореографи, корепе-
титори) от 30 ЦПЛР от 
общо над 100-те центъ-
ра в цялата страна.

Хореографи от Нацио-
налния дворец на децата 
представиха свои мето-
ди на работа, техники 
за овладяване на тялото, 
части от репетицион-
ния процес, метод на 

работа на станка, метод 
на обучение на среда, 
диагонали, въртеливост, 
методи на работа с начи-
наещи и с напреднали. 
Обучението в различ-
ните видове танцово 
изкуство е съпътствано 
с много демонстрации 
и представяне на хоре-
ографии. Дискутира-
ни са теми, свързани с 
методиката на работа; 
организационната дей-
ност; привличането и 
задържането на децата 
и учениците; органи-
зацията за участие във 
фестивали, конкурси и 
т.н.; финансирането на 
дейностите и съставите; 
маркетингови стратегии 
и други. 

„Започнахме с модер-
ния балет, нашите коле-
ги представиха методи-
те си на работа, техники 
на тялото и цялото обу-
чение беше придружено 
с демонстрации – обяс-
няваха как се разработва 
процесът, костюмите, 
и накрая завършвахме 
с дискусия – разказва 
пред в. „Аз-буки“ Татя-

на Досева, директор на 
Националния дворец на 
децата. – След това бяха 
хип-хоп и стрийт танци-
те, а после народните 
танци, където се пред-
ставиха хореографията 
и танците на детския 
юношески фолклорен 
ансамбъл „Изворче“ и 
на танцовия ансамбъл 
„Бъдниче“. Танцовите 
педагози бяха довол-
ни, беше им интересно, 
даже си записваха стъп-
ките от танците, задава-
ха въпроси. Обучението 
завърши с класически 
балет и с творческа сре-
ща, на която бяха връ-
чени сертификатите за 
преминато междуинсти-
туционално обучение и 
присъдени академични 
часове. Проведохме и 
няколко дискусии.“

Участниците в обу-
чението направиха ня-
кои предложения, сред 
които НДД да провежда 
подобни форуми за об-
мяна на опит и добри 
практики най-малко 
веднъж годишно – в 
периода между януари 

и март, както и да траят 
по-дълго от един ден.

На 19 и 20 март Варна 
посреща учителите от 
театралното изкуство, 
а Кърджали – учите-
лите по изобразително 
и приложно изкуство. 
Столичният център за 
изкуства, култура и об-
разование „София“ от-
варя врати на 26 и 27 
март за учителите от 
музикалното направле-
ние – хорове, вокални 
групи, фолклорни гру-
пи, детски опери. Пе-
дагозите, преподаващи 
литературно творчество 
и журналистика, се съ-
бират в Разград на 28 
март, а от Монтана имат 
желание да поемат меж-
дуинституционалното 
обучение в областта на 
спорта.

„Поставихме начало-
то и съдейки по отзи-
вите от педагозите, то е 
успешно. Оттук нататък 
другите ще могат да се 
учат от нашия опит и 
да го правят още по-до-
бре“, коментира Татяна 
Досева.  

Завърши поредното издание на 
Националния детски конкурс „Мо-
ите детски мечти“. Организатор е 
Националният дворец на децата. 
Конкурсът е включен в Национал-
ния календар за изяви по интереси, 
направление „Изкуства“, и се про-
вежда над 20 години.

В. „Аз-буки“ анонсира и отра-
зява инициативите в Националния 
календар.

В надпреварата участват деца 
от I до XII клас в направление 
„Литературно творчество“, „Изоб-
разително и приложно изкуство“, 
„Музикално изкуство“. 

„Целта на Конкурса е да сти-
мулира развитието на детското 

творчество и въображение и да 
даде възможност на младите 
творци да споделят своите мечти 
в избраната от тях област на изку-
ството – припомня директорът на 
НДД Таня Досева. – Интересът 
към състезанието през годините 
не намалява. Печели все повече 
привърженици и неслучайно е 
част от Националния календар за 
изяви по интереси и от мерките, 
които държавата предприема за 
закрила на деца с изявени дарби.“

 В раздел „Изобразително и 
приложно изкуство“ в НДД са 
пристигнали 580 творби, в раздел 
„Литературно творчество“ – над 
200 произведения. Най-малко, но 

най-сложни са изискванията за 
музикалното творчество. Младите 
творци трябва да напишат музи-
ката и текста. Творбите т.г. са пет.

„И към момента (12 февруари 
– б.а.) продължават да пристигат 
конкурсни материали. Творче-
ските ръководители на децата го 
обясняват с неочакваната грипна 
ваканция. „Всяка творба ще бъде 
разгледана от журито, но не може 
да се очаква да бъде класирана, 
след като е изтекъл крайният срок 
за изпращане“, пояснява Таня 
Досева.

Резултатите от Конкурса ще 
намерите на страницата на Нацио-
налния дворец на децата. 

 „Български пощи“ ЕАД 
обявява началото на на-
ционалния етап на 49-ия 
международен епистола-
рен конкурс за млади хора 
на Всемирния пощенски 
съюз и ЮНЕСКО. Темата 
за 2020 г. е „Напиши пос-
лание до възрастен човек 
за света, в който живеем“.

В Конкурса могат да 
участват само деца на въз-
раст до 15 години. Между-
народното бюро на ВПС не 
приема съчинения, изпра-
тени от училища. Всяка от 
допуснатите до конкурса 
творби трябва да отговаря 
на определени условия, 
публикувани на сайта на 
„Български пощи“ ЕАД. 
Желаещите да участват в 
Конкурса, могат да изпра-
тят своите съчинения не 

по-късно от 20 март 2020 г.  
на адрес:  „До РУ на „Бъл-
гарски пощи“ ЕАД, за 49-и 
епистоларен конкурс“.

Победилото в национал-
ното класиране писмо ще 
бъде преведено и изпра-
тено до ВПС за участие в  
49-ия международен кон-
курс за надпревара с други-
те национални победители. 
Отличените творби и учас-
тници, както и съчинение-
то, спечелило първа награ-
да, ще бъдат публикувани 
на официалната интернет 
страница на „Български 
пощи“ ЕАД.  

Елена Марушиакова е 
доцент в Института за ет-
нология и фолклористика 
с Етнографски музей при 
БАН и професор в Уни-
верситета „Сейнт Анд-
рюс“ във Великобритания, 
където в момента работи 
върху изследване на граж-
данската еманципация на 
ромите в периода между 
двете световни войни. На 
специална церемония в 
Стокхолм Университетът 
„Сьодертьорн“ ѝ присъди 
почетното звание „доктор 
хонорис кауза“. Званието 
се дава във връзка с при-
носа ѝ в развитието на 
ромските изследвания и 
утвърждаването им като 
академична дисциплина. 

Елена Марушиакова е 
председател на The Gypsy 

Lore Society – най-старата 
и най-авторитетна меж-
дународна организация в 
сферата на изследвания 
на ромите, създадена през 
1888 г. в Единбург. Съосно-
вател е и член на борда на 
Мрежата на академичните 
институции, работещи в 
ромски изследвания, осно-
вана през 2016 г., която се 
координира от Университе-
та „Сьодертьорн“ в Сток-
холм. Член е на редколе-
гията на списание Romani 
Studies, както и на редица 
други академични списа-
ния и издания. Работила 
е като професор в няколко 
европейски университета, 
включително Университе-
та „Хумболт“ в Берлин и 
Университета в Лайпциг.  

Детските мечти в багри, слово и ритми

Над 80 учители по 
танци обменят опит
Те представят техники за овладяване  
на тялото и части от репетиционния процес

Наш учен с почетна 
награда в Швеция

Напиши послание 
за света, в който 
живеем

Обучението в различните видове танцово изкуство е съпътствано с много  демонстрации  
и представяне на хореографии
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Излишно ти казах!
Светлозара ЛЕСЕВА*

Навярно всеки форумен потребител се е натъквал на ко-
ментари като: Вчера пак оставих телефона си в сервиза и 
излишно казах, че си искам парите обратно. Сигурно сте 
се питали дали авторът не е имал намерение да употреби 
думата изрично, но е объркал съседни клавиши. По-вероят-
но е грешката да произтича от сходството в звуковия облик 
на наречията излишно и изрично, тъй като макар р и л да се 
намират в съседство при клавиатурната подредба по БДС, 
а ч и ш – при така наречената нова фонетична подредба, 
няма задоволително обяснение за едновременното обър-
кване на р с л и на ч с ш. 

Въпроси пораждат и причините за допускането на по-
добна грешка, тъй като близост в значенията на двете думи 
липсва. Посоченото в том 6 на академичния „Речник на 
българския език“ (РБЕ) значение на изрично гласи: „По 
неотменим, категоричен начин; безусловно.“ (РБЕ, т. 6: 
625). В същия контекст може да се употребят категорично, 
безус ловно. Що се отнася до излишно, в случая се има пред-
вид първото му речниково значение: „Без необходимост, 
без нужда, без полза; безполезно, ненужно, напразно.“ 
(РБЕ, т. 6: 338). Още по-необясним става „казусът“ поради 
факта, че излишно се употребява достатъчно често и зна-
чението му би трябвало да е ясно за носителите на езика, 
а самите примери не оставят съмнение, че авторите имат 
предвид тъкмо значението на изрично. И тъй като двете 
думи нямат нищо общо в значението си и са образувани от 
различни корени (-лиш- и -рич-, което всъщност е коренът 
на глагола река със звукова промяна), единственото обясне-
ние за грешката е сходството на звуковия им състав.

С допускането на тази грешка горните твърдения губят 
не само изричността си, но и в голяма степен – смисъла си. 
Ето защо разумният съвет е: проверявайте думите, за чието 
значение не сте сигурни. Разбира се, объркването на изрич-
но с излишно би могло да е и сполучлива игра на думи... 
стига  ефектът да е съзнателно търсен.

*Д-р Св. Лесева е глaвен асистент в Секцията по 
компютърна лингвистика на Института за български 
език – БАН. Занимава се със семантика, синтаксис и 
компютърна лингвистика.

Общо 215 заявления за подпо-
магане на деца са постъпили в 
Администрацията на президента 
от началото на 17-ото издание на 
благотворителната кампания под 
патронажа на държавния глава 
„Българската Коледа“. Исканията 
са основно за диагностика, медика-
ментозна терапия, рехабилитация, 
медицински изделия и помощни 
средства.

Приемането на заявления за под-
помагане на деца от „Българската 
Коледа“ продължава през цялата 
година. Целогодишно се набират и 
дарения за инициативата. 

От стартирането на седемнаде-

сетото издание на кампанията на  
29 декември 2019 г. до настоящия мо-
мент получените средства чрез бан-
кови преводи възлизат на 1 858 000  
лева. Изпратените кратки съобще-
ния и гласови обаждания са на стой-
ност 544 000 лева. Така бюджетът, с 
който „Българската Коледа“ 2019/20 
разполага, е 2 400 000 лв.

Кампанията, която ще продължи 
през цялата 2020 година, е под на-
слов „Да дарим бъдеще на болните 
деца“, а целите – подпомагане на 
нуждаещи се от лечение и реха-
билитация деца и осигуряване на 
съвременна високотехнологична 
апаратура за диагностика, лечение 

и рехабилитация.
Редът за кандидатстване за под-

помагане е публикуван на сайта на 
кампанията https://www.bgkoleda.bg/
red-na-kandidatstvane 

Постъпилите заявления за подпо-
магане се разглеждат от Комисията 
и Експертния съвет  към инициати-
вата. За формиране на становище 
по всяко заявление се използва 
предоставената от заявителите 
информация.

Дарителската банкова сметка и 
номерата за телекомуникационната 
услуга са посочени на интернет 
страницата на инициативата www.
bgkoleda.bg. 

22 кучета от общинските приюти заминават за 
новите си домове в Германия. Това са и първите 
кучета за тази година, които тръгват към новите 
си стопани съгласно споразумение между Сто-
личната община и германската неправителствена 
организация „Щройнерхилфе Булгариен“.  

Домашните любимци пътуват със специално 
оборудван автомобил за транспорт на животни 
на „Екоравновесие“ до гр. Антрифтал, където 
на място ги очакват техните осиновители, които 
получават документите за осиновяване и могат 
веднага да ги приберат у дома си. Обратната 
връзка с осиновителите също е част от дого-
ворните отношения. Стопаните информират 
неправителствената организация и общинското 
предприятие как са се адаптирали любимците им 
при тях, и изпращат снимки на кучетата от новите 
им домове.  От 31 юли 2019 г. досега 43 кучета са 
намерили нов дом в  Германия.  

Има ръст на осиновяванията на кучета от об-
щинските приюти, отчитат от  ОП „Екоравнове-
сие“. Намерилите дом през 2019 г. са 945, а през 
2018-а – 600. През месец януари на тази година 
осиновените кучета са 60. 

„Трябва да свържем 
университетите в мрежи 
– национални и най-вече 
европейски.“ Това каза 
министърът на образова-
нието и науката Красимир 
Вълчев на церемонията по 
връчването на наградите 
на най-добрите универ-
ситети.

„През следващите ня-
колко години нито един 
университет няма да има 
достатъчно преподавате-
ли, за да предложи качест-
вено образование. Това 
може да стане само ако са 
свързани в мрежи. Тогава 
и да са първи в рейтинга, 
пак ще им е трудно“, доба-
ви министър Вълчев.

Ректорите на 22 вис-
ши училища, които са 
първи в професионал-
ни направления според 

осмото издание на „Рей-
тинг на университетите в 
България“ – 2019 г., бяха 
отличени на специална 
церемония. На нея при-
състваха представители 
на академичните среди, 
министри, кметове, пред-
ставители на бизнеса. 

„Рейтинговата система 
промени стимулите и 
политиката на универси-
тетите – каза още минис-
тър Вълчев. – Миналата 
година успяхме на негова 
база да намалим с 20 хил. 
приема, тази година ще 
има специалности с 80% 
намаление спрямо 2015 г. 
И успяхме да постигнем 
това на база надеждната 
информация в рейтинга.“

Според Вълчев сис-
темите на висшето об-
разование не могат да 

отговорят на скоростта 
на промените и това е 
валидно не само за Бъл-
гария. Фундаменталната 
промяна е как учим. Об-
разованието вече няма 
да е билет към една про-
фесия и трябва широка 
база за надграждане през 
целия живот. Предим-
ствата на България през 
следващите 30 години 
могат да са образованието 
и високите технологии, 
но без висшите училища 
няма да можем.  

Министър Вълчев връ-
чи наградата на ректора на 
СУ „Климент Охридски“ 
проф. Анастас Герджиков. 
Алма матер е на първо 
място в Рейтинговата сис-
тема в 21 направления. 
Проф. Герджиков благо-
дари за наградата и каза, 

че има поне 10 български 
университета, които могат 
да подобрят мястото си 
в международните кла-
сации. 

Столичният кмет Йор-
данка Фандъкова пък връ-
чи наградата на ректора 
на МУ – София, проф. 
Виктор Златков за това, че 
висшето училище заема 
първото място в четирите 
направления – медицина, 
обществено здраве, стома-
тология и фармация. 

Министърът на земеде-
лието, храните и горите 
Десислава Танева връчи 
отличията на ректора на 
Лесотехническия уни-
верситет в София проф. 
Иван Илиев и на проф. 
Христина Янчева – ректор 
на Аграрния университет 
в Пловдив.  

От 13 до 15 март по традиция в Пловдив ще 
се проведе националният музикално-фолклорен 
конкурс „Орфееви таланти“.

Наложил се като един от най-мащабните фол-
клорни състезателни форуми у нас, в Конкурса 
ежегодно участват над 5000 деца, ученици, сту-
денти, самодейци и професионални изпълните-
ли на български фолклор. Участниците, които 
мерят сили едновременно в 7 зали в рамките 
на 3 дни, са от всички краища на България. 
Учениците, които са най-активни, особено сега, 
когато „Орфееви таланти“ е част от Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби, 
представляват всички национални и профили-
рани училища в сферата на изкуствата. В най-
малките възрастови групи се състезават деца от 
над 50 детски градини. 

Предстоящият конкурс ще се проведе в Ауди-
торния комплекс на Медицинския университет 
– Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и 
в зала „Строител“. Организаторите са сдружение 
„Български национален младежки фолклорен 
съюз“ и АМТИИ. Заявки за участие се приемат 
до 25.02.2020 г. 

Теодосий Спасов е първият солов изпълнител, свирил 
на всички континенти. По покана на проф. Христо 
Пимпирев той е включен в състава на последната 

група заедно с китариста Християн Цвятков.
Вдъхновени от уникалната природа на Ледения кон-

тинент, те композират 10 нови творби, сред които 
„Танц с пингвини“, „Куцото куче“, „Вълчият залив“, 

„Живеещият в камъните – Living in Stones (Livingston)“.
На 8 февруари на обновената испанска база „Хуан 

Карлос I“ беше изнесен първият по рода си концерт в 
Антарктида пред испански и български полярници

Университетите 
трябва да са в мрежи

Красимир Вълчев:

Рейтинговата система промени стимулите 
и политиката на висшите училища

„Орфееви таланти 
2020“ в Пловдив

215 са заявленията за подкрепа  
от „Българската Коледа“
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Осиновяват 22 
кучета в Германия
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алното пространство.
Денят сложи начало и на кампанията „Дни на медийна-

та грамотност“, която се организира за трета поредна 
година. Тя започва с обучение за учители и приключва с 
хакатон за ученически проекти на 28 – 29 март в инова-
тивния хъб „Резонатор“.

През 2016 г. ООН обявява 11 февруари и за Между-

Ден на безопасния 
интернет за 17-и път

Награди получиха трите най-добри отряда петоклас-
ници от Аксаково, Елин Пелин и Пловдив, преминали обу-
чение по програмата на центъра за безопасен интернет 
„Киберскаут“. Това се случи на тържествена церемония 
на 11 февруари – Деня на безопасния интернет, който се 
отбелязва за първи път през 2004 г. по инициатива на ЕК. 

Най-добрите киберскаути заедно с Младежкия панел 
на Центъра за безопасен интернет и ученици от софий-
ски училища обсъдиха и предложиха препоръки към роди-
телите за по-добра защита на техните деца във вирту-

ЕВРОНОВИНИ

народен ден на жените и момичетата в науката, за да 
насочи вниманието на обществото към проблема с дис-
криминацията им в образованието и професионалното 
им развитие в науката. 

По данни на Евростат през 2018 г. от близо 15 млн. 
учени и инженери в ЕС 59% са мъже, а 41% – жени. В про-
изводството това неравенство се вижда още повече, 
тъй като 79% от учените и инженерите в производ-
ството са мъже.

В това отношение България е сред четирите държа-
ви членки на ЕС, в които повечето учени и инженери са 
жени – Литва е начело с дял от 57%, след това са Бъл-
гария и Латвия с по 52% и Дания с 51%. За сравнение, 
жените учени и инженери са под една трета в страни 
като Финландия (29%), Унгария (30%), Люксембург (31%) 
и Германия (33%).

В НЯКОЛКО РЕДА
РАБОТНАТА ПРОГРАМА на 

Европейската комисия за 
2020 г. беше представена 
на заседание на Комисията 
по европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове на 12 февруари 
2020 г.  Информацията пред 
депутатите представи из-
пълняващият длъжността 
ръководител на Представи-
телството на ЕК в Бълга-
рия Цветан Кюланов.

* * *
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ ИЛИЯНА 

ЙОТОВА СЕ СРЕЩНА С 
УЧЕНИЦИ от СУ „Методий 
Драгинов“ в с. Драгиново, 
община Велинград – едно 
от десетте училища по-
сланици на ЕП у нас. Тя 
сподели с децата основни 
моменти от 10-годишна-
та си дейност като бъл-
гарски евродепутат, а те 
Ӝ демонстрираха своите 
познания за европейските 
институции и дискутираха 
по широк кръг от въпроси 
– от процеса на изготвяне 
на европейското законода-
телство, през причините за 
евроскептицизма и напуска-
нето на Великобритания до 
бъдещето на ЕС. Акцент в 
разговора беше ролята на 
България на европейската 
сцена. Учениците проявиха 
интерес и към дейността 
на вицепрезидента Йотова 
и работата Ӝ с българите в 
чужбина.

* * *
ЕК ПРЕДСТАВИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ, С КОЕТО ДА ПРИД-
ВИЖИ НАПРЕД ПРОЦЕСА 
на присъединяване към ЕС, 
като го направи по-надеж-
ден, с по-силно политическо 
водачество, по-динамичен 
и по-предвидим. Процесът 
на присъединяване трябва 
да се основава на взаимно 
доверие и ясни ангажи-
менти от страна на ЕС 
и Западните Балкани. На-
деждността следва да се 
засили чрез още по-силен 
акцент върху основните ре-
форми, като се започне от 
върховенството на закона, 
функционирането на демо-
кратичните институции и 
публичната администрация 
и икономиката на страни-
те кандидатки. За да влее 
нова динамика на прего-
ворния процес, ЕК предлага 
преговорите да се групи-
рат в шест тематични 
клъстера: вътрешен пазар; 
конкурентоспособност и 
приобщаващ растеж; „зеле-
на“ програма и устойчива 
свързаност; ресурси, селско 
стопанство и сближаване; 
външни отношения.  

Страница на  
Антоанета НАЙДЕНОВА

Ученици от Си-
листра, Бургас, 
Видин, Пазар-
джик, Шумен 
и  Ямбол ще 
участват в ини-

циативата  на ЕК Open Cohesion 
School, която в България се про-
вежда под името „Детективи на 
европейски проекти“. 

Инициативата е част от меж-
дународен иновативен проект 
на ЕК, който се провежда в Ита-
лия от 2013 г. досега. Нейната 
цел е да насърчава участието на 
ученици в мониторинга на евро-
пейски проекти чрез използване 
на информационни и комуни-
кационни технологии, както и 
на публично достъпни данни 
и посещения на място. Така се  
очаква да се повиши културата 
им на активни граждани, както 
и да се насърчи отчетността на 
публичните институции и да 
бъде популяризирана политика-
та на сближаване сред младите 
хора. 

В международния иновативен 
проект на ЕК участват България, 
Хърватия, Португалия, Испания 
(регион Каталуния) и Гърция.

България участва в проекта 
чрез мрежата от областни ин-
формационни центрове (ОИЦ) 
в шестте града. Проектът се 
координира от дирекция „Цен-
трално координационно звено“ 

при МС. Със съдействието на 
Регионалните управления по 
образованието в областните 
градове ще се осъществява 
логистична подкрепа и ще се 
координира работата на избра-
ните училища по проекта. ОИЦ 
ще действат „на място“ като 
директна контактна точка за 
учениците и училищата, вклю-
чени в дейностите по проекта.

Инициативата стартира в сре-
дата на януари в Пазарджик. 
Екипът на ОИЦ – Пазарджик, 
проведе работна среща с учени-
ците  от „Клуб по дигитализа-
ция“ към местното СУ „Георги 
Бенковски“. Те бяха разделени 
на две групи и трябваше да  
изберат проект в процес на ре-
ализация, който ще наблюдават. 
Урокът приключи с обсъждане 
на предложени от учениците пет 
проекта за мониторинг и избор 
на един от тях, който е по ОП 
„Иновации и конкурентоспособ
ност“ 2014 – 2020.

Седмица покъсно ОИЦ – Си-
листра, също проведе среща със 
сборна група ученици от XI клас 
на ПГСУАУ „Атанас Буров“.  
В продължение на няколко ме-
сеца учениците ще наблюдават  
проект, финансиран от ЕС, след 
което ще направят „разказ“ за 
проекта. Творческото съдър-
жание ще е в свободно избрана 
форма (видео, инфографики, 
специален уеб сайт или друго) и 
ще обобщава накратко проведе-
ното проучване, като се използ-

ват материалите, събрани през 
целия период на наблюдение. 

В края на януари ОИЦ – Ви-
дин, представи на учениците от 
XIб клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“ 
теми, свързани с гражданския 
мониторинг и кохезионната по-
литика, и ги насърчи да изберат 
проект. Видинските младежи 
дискутираха 4 проекта на соци-
ална, инфраструктурна и еколо-
гична тематика, реализирани на 
територията на област Видин. 
Спряха се на проекта „Домашен 
уют и грижа за деца в риск“ на 
Община Видин, реализиран по 
процедура „Деинституционали-
зация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в 
риск“ на ОП „Регионално разви-
тие“ в периода 2011 – 2013 г. По 
него са създадени два центъра за 
настаняване от семеен тип и за-
щитено жилище, които заменят 
институционалните грижи за 
деца в риск, предоставяни дото-
гава в Дом за медикосоциална 
грижа и Дома за деца с умствени 
увреждания – с. Гомотарци.

В началото на февруари беше 
сформиран и шуменският екип 
за ученическо наблюдение 
на европейски проект, който 
включва 12 ученици от 4 учи-
лища. Те ще проверяват изпъл-
нението на проекта на Община 
Шумен „Благоустрояване и 
рехабилитация на части от 
техническата инфраструктура 
на гр. Шумен“, реализиран в 
периода 2017 – 2019 г. със сред-

ства от ЕФРР. През следващите 
няколко месеца учениците ще 
се срещнат с ръководството на 
проекта, с външни изпълнители 
и потребители на подобрената 
градска среда. Те ще проследят 
етапите на изпълнението, като 
отчетат постигнатите резултати 
и ползите  за местната общност.

Преди дни стана ясно, че уче-
ници от бургаската Търговска 
гимназия ще следят как се из-
пълнява проектът за обновяване 
на сградата на бившия Дом на 
нефтохимика – сега Културен 
дом Бургас. Проекът  е „Рекон-
струкция, ремонт и обновяване, 
внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност в Културен 
дом на „Лукойл Нефтохим“ – 
град Бургас“ и е на стойност 9 
503 000 лева. От тях 4 019 000 
лева са безвъзмездната финан-
сова помощ от ОП „Региони 
в растеж“. Ремонтът започна 
през юли 2019 г. и бургаските 
ученици ще проверяват изпъл-
нението му – ще следят как се 
спазват заложените срокове, как 
се разходват средствата и за ка-
чеството на ремонтните работи. 

Дейностите по проектите 
на „Детективи на европейски 
проекти“ ще бъдат разделени на 
четири фази. Финалът е в София 
през юни. Тогава всяка гимназия 
ще излъчи свои представители, 
които ще ги защитят. Учениците 
с найдобрия проект ще получат 
шанс да пътуват до Брюксел и да 
посетят европейски институции.

Наши ученици стават 
евродетективи
В инициативата на ЕК участват и младежи  
от Хърватска, Португалия, Испания и Гърция

Пазарджишките ученици и техните връстници от още 5 града ще следят за изпълнението на европроекти
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За пета поред 
година Про-
фесионалната 
гимназия „Ве-
лизар Пеев“ в 
Своге празнува 

своя патронен празник 
и с отбелязване на Деня 
на шоколада. Събитието 
се очаква с нетърпение 
от всички. Училището 
организира транспорт за 
учениците в общината. 

„Велизар Пеев е постро-
ил шоколадовата фабрика 
в града и е основател на 
шоколадовата индустрия 
в страната – казва директо-
рът на гимназията Станчо 
Атанасов. –  По света се от-
белязва и Световен ден на 
шоколада, и Европейски, 
но ние избрахме за дата на 
празника 9 февруари, кой-
то е и Международен ден 
на шоколада и е най-близо 
до патронния ни празник. 
Организираме тържество-
то в най-близкия до тази 
дата петъчен ден, за да е 
удобно за всички. Идеята 
за празник на шоколада 
навремето се подкрепя и 
от бизнеса. Много ни се 
иска да направим и Музей 
на шоколада в града, но тук  
инициативата трябва да 
бъде на Общината.“

Всъщност най-вълну-
ваща е сериозната подго-
товка, която продължава 
цял месец. Толкова време 
отнема изработването на 
най-различни изделия и 
фигурки от шоколад. Все-
ки има идеи и иска да ги 
реализира. Шоколадова-
та маса се предоставя от 
фаб риката в града и освен 
фигури от нея се правят 
и блокчета за раздаване 
на децата. Всички слад-

ки експонати се излагат 
в конферентната зала в 
училището, която трудно 
побира поканените гости. 
Обикновено за празника 
пристига и внучката на Ве-
лизар Пеев, но тази година 
тя не успява да дойде. 

Подготвената от учи-
лището домакин програ-
ма за празника започва с 
презентация за историята 
на шоколада и на патрона 
Велизар Пеев. Следват 
музикалните изпълнения 
на училищния оркестър, на 
състава за народни песни и 
танци и на други клубове 
в гимназията. Всички са в 

приповдигнато настроение 
и много доволни – в този 
ден се изяждат над 200 кг 
шоколад, хвалят се органи-
заторите.

По време на празника 
е открита и нова компю-
търна зала в гимназията. 
Инициативата за нея идва 
от едно изложение в Интер 
Експо центъра в София. 
Там се ражда идеята за 
откриване на втора пара-
лелка в страната за елек-
тромобили в ПГ „Велизар 
Пеев“.

„На изложението при-
състваха хора от управител-
ното тяло на индустриалния 

клъстер за електромобили 
ИКЕМ – казва Станчо Ата-
насов. – Оттам се запознах-
ме и с една от най-големите 
компании, които правят 
софтуера и електрониките 
на повечето автомобилни 
компании в света, където 
работят около 1300 млади 
хора. Нейният управител 
посети Професионалната 
гимназия и беше очарован 
от много неща. И решиха да 
ни предоставят компютри 
за кабинет по компютърна 
графика, защото нашите 
ученици посещават компа-
нията, за да се запознават 
с нейната работа.“ 

Ралица  
ГОСПОДИНОВА

С едночасов почетен ка-
раул на 19 февруари пред 
паметната плоча на Васил 
Левски в двора на еднои-
менното основно учили-
ще в Белене ученици ще 
отдадат почитта си към 
Апостола на свободата. 
Церемонията по поднасяне 
на венци и цветя започва 
непосредствено след ка-
раула, от 11.00 часа. В нея 
ще се включи Военното 
формирование 28 880 в 
града, кметът на общината 
Милен Дулев, обществе-
ници, учители, деца и уче-
ници от детските и учебни 
заведения, граждани.

За 147-ата годишнина 
от гибелта на най-великия 
българин и за патронния си 
празник, ОУ „Васил Лев-
ски“ – Белене, е подготвило 

програма. В нея са вклю-
чени конкурс за рисунка, 
стихотворение, разказ или 
есе, посветени на Апосто-
ла, спортно-развлекателни 
игри под надслов „Малките 
лъвчета“ (за учениците от 
I до IV клас) и „Лъвски 
скок“ (за учениците от V 
до VII клас). Клуб „Млади 
възрожденци“ подготвя 
рецитал за Левски, който 
ще представи на 17 фев-
руари в Актовата зала на 
училището.

В Белене плочата в двора 
на ОУ „Васил Левски“ е 
единственият паметник 
на Дякона. Тя е поставена 
през 2013 г. по инициатива 
на Училищното настоятел-
ство и със средства от даре-
ния. На 19 февруари това е 
мястото, където жителите 
на крайдунавския град 
отдават почит на Апостола 
на свободата.

Гинка ДИМИТРОВА
ОбУ „Васил Левски“,

с. Тенево, област Ямбол

По повод патронния празник на 
Обединено училище „В. Левски“ 
– с. Тенево, община Тунджа, ре-
жисьорът и основателят на патри-
отичния проект „НЕзабравимата 
България“ Искрен Красимиров 
изнесе пред учениците вълнуващ 
урок по родоучение. Инициативата 
е осъществена в партньорство с 
местното народно читалище „Про-
света 1910“.

Гостът бе посрещнат по стар 
български обичай с погача. Танцът 
„България“, изпълнен от танцо-
вия състав в ОбУ „В. Левски“ с 
хореограф и ръководител Доника 
Иванова, изправи залата на крака.

Облечен с въстаническа унифор-
ма, сам потомък на Ботев четник, 

Красимиров разказа на децата за 
мисията на своя родолюбив проект 
– да възражда българския дух, да 
съхранява историческата памет и да 
я предава на сегашните и бъдещите 
поколения. С пет игрално-докумен-
тални филма Искрен Красимиров 
представи титаните на Българското 
възраждане Паисий Хилендарски, 
Софроний Врачански, Васил Лев-
ски, Христо Ботев, Райна Попге-
оргиева. Младият човек приканва 
децата да отговорят кои са героите 
днес – дали са сред градителите 
на идеологическите и културните 
темели на Възраждането, или е 
момчето, което се скита из сокаците 
на своя „алтън Калофер“, а в душата 
му застиват онези пейзажи, които 
бъдещият поет ще превърне във 
вечен декор на българската земя. 
Дали чрез любовта към българската 
народна песен, която изпълзява от 

мрака на своята анонимност, и в 
поезията на красивия млад мъж се 
сдобива с лице и име. Дали в благо-
родната сдържаност на възвестено-
то от кораба „Радецки“ – „... после 
Отечеството съм обичал най-много 
тебе“, на което са подвластни след-
ващите няколко десетилетия. Дали 
в страстната любов към народа, 
страдалец и мъченик, светиня за 
поета войвода, който ще извърви 
българския път към Голгота – Пътя 
на безусловната всеотдаденост. 
Дали...

Учениците слушаха притихнали, 
а гостът отново ги поведе –  сега 
към бунтовния Април 1876 г., 
към спомена за девойката, извезала 
знамето на IV революционен окръг, 
която панагюрци нарекоха Княгиня. 

Децата подариха на госта фото-
типно издание на „Български на-
родни песни“ на братя Миладинови.  

Шоколадова 
фиеста в Своге
Децата от общината се радват  
на най-вкусния училищен празник у нас

Урок по родоучение

С вещина  учениците от ПГ в Своге украсяват  
художествено изделията от шоколад

В Белене почитат 
паметта на Апостола
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Природо-математическият факултет на ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ организира за пети път  състезание с формат 

на държавен зрелостен изпит по математика, биология, 
география, физика и химия. Новото е, че тестовете са 

не само на хартиен носител, а могат да бъдат решавани 
и онлайн. Състезанията ще се провеждат по учили-

щата и учениците ще научат постигнатия резултат 
веднага след решаването на теста. На база получените 
резултати ще бъдат изготвени поименни сертификати, 

които дават възможност на зрелостниците да канди-
датстват във всички специалности в Природо-матема-

тическия факултет на ЮЗУ
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ПОЩА „АЗ-БУКИ“
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Зина СОКОЛОВА

В г р а д с к ат а 
галерия на 
Хасково на 
17 февруари 
се открива 
благотвори-

телна изложба с картини 
на ученици от Езиковата 
гимназия „Проф. д-р Асен 
Златаров“ по повод пат-
ронния празник на учили-
щето. С част от творбите е 
издаден и календар за 2020 
година. Човек трудно би 
предположил, че авторите 
на красивите рисунки не са 
възпитаници художествена 
гимназия. 

„Не, всички картини са 
изработени в занимания 
по интереси след часовете 
– казва преподавателката 
по изобразително изкуство 
Хриси Митова. – Идват 
уморени след 6-и или 7-и 
час, но като си тръгнат, 
казват, че отново се чувст-
ват заредени с енергия. 
Старая се да провокирам 
техния интерес. Някои от 
тях за първи път рисуваха 
с маслени бои.“

Идеята за календара и 
изложбата е на директора 
на гимназията Деян Янев. 
Той подчертава доб рата 
съвместна работа с Учи-
лищното настоятелство, 
което подпомага много-
бройните дейности в учи-
лището. Затова и парите, 
събрани на благотвори-
телната изложба в галерия 
„Форум“, ще бъдат за на-
стоятелството. 

Директорът насърча-
ва и учители, и ученици 
да участват в колкото се 
може повече извънкласни 
занимания.  

В училището 
функционират 

17 клуба.

Сред най-атрактивните 
е този за дигитално изку-
ство.  В него има две групи 
с над 30 деца, които се учат 
да правят и обработват 
дигитална фотография и 
видео филми, използвайки 
дори дронове. Техен ръко-
водител е най-добрият фо-
тограф в региона – Славян 
Костов. Много популярна 
е и рок групата на учили-
щето, както и Клубът по 
китара.

„Аз самият обичам да 
се катеря по планините, 
макар напоследък да не ми 
остава време за това мое 
хоби – признава директо-
рът. – Но такъв клуб още 
не сме открили. Има голям 
интерес и към клубовете 
по предприемачество, ин-
формационни технологии. 
Техните ръководители ра-
ботят всеотдайно и успяват 

Антоанета НАЙДЕНОВА

Първото държавно 
търговско учи-
лище в Бълга-
рия отваря врати 
преди 135 години 
в Свищов бла-

годарение на крупно дарение 
от големия търговец Димитър 
Хадживасилев. Той е роден и из-
раснал в Румъния, но родителите 
му са родом от дунавския град.

По случай годишнината в 
спортна  зала „Свищов“ се про-
веде турнир по баскетбол „Мост 
между поколенията“, в кой-
то участват бивши възпитани-
ци на Търговската гимназия.  
Сблъсъците между настоящите 
програмисти, мениджъри, мит-
ничари и хидроинженери бяха 
доста оспорвани, но всички се 
забавляваха с любимата игра от 
младежките си години. 

През тази седмица също са 
предвидени различни прояви, с 
които се отбелязва внушителният 
юбилей – състезание за ученици 
от VI до VIII клас за най-добра 
идея за мобилно приложение, 
волейболен турнир за Купата 
на Дарителя, конкурс за бизнес 
проект „Свищов – туристиче-
ска дестинация за един ден“ с 
участието на ученици, учители 
и работодатели, факелно шест-
вие „Поклон пред Дарителя“. 
Големият празничен концерт е 
насрочен за 13 февруари.  

Възпитаниците на Професио-
налната държавна търговска гим-
назия „Димитър Хадживасилев“ 
в Свищов си имат официална 
ученическа униформа – черни 
панталони или поли, сако, еле-
че, черни обувки, бяла блуза, 
червена вратовръзка с логото на 
училището и значка. Училището 
има и собствен химн, а девизът 
му неслучайно е „Винаги първи“. 

„От три години училището е 
иновативно и в часовете прилага-
ме неформални методи на препо-
даване“, разказва директорът на 
ПДТГ Румяна Иванова.  

Въвеждането на иновацията за-
почва през учебната 2017/2018 г. 
на тема „Комуникация и сътруд-
ничество за високи образова-
телно-възпитателни резултати 
и удовлетвореност на заинтере-
сованите страни“. Въвеждат се 
нови подходи за усъвършенства-
не на управлението, обучението 
и образователната среда в две 
основни направления. „Едното 
е „педагогика на освобождение-
то“, чиято цел е да направим уро-

В този брой „Маршрути  
„Аз-буки“ ни отвежда в две гим-
назии – Търговската в Свищов 
и Езиковата в Хасково. Екипът 
на Професионалната гимназия 
отбелязва 135 години от своето 
създаване с много инициативии.  
В Хасково на патронния празник на 
Езиковата гимназия ще открият 
изложба с маслени картини на уче-
ници. На пръв поглед различни, две-
те училища имат и допирна точка 
и това е предприемачеството. 

Хасково

Винаги първи
Възпитаниците на Свищовската търговска гимназия се гордеят със своето училище

Свищов

С иновативни методи на преподаване подготвят 
бъдещи предприемачи в Търговската гимназия в Свищов

Сн
им

ка
 П

Д
ТГ

 „
Д

им
ит

ър
 Х

ад
ж

ив
ас

ил
ев

“ 
– 

Св
ищ

ов

Сградата на свищовската Търговска гимназия е памет-
ник на културата и представлява умален модел на Виенския 
университет. Тя е дело на австрийския архитект Паул Бранк, 
който през далечната 1891 г. печели конкурса за нейния про-
ект.  В нея е заработило първото парно на Балканския полу-
остров. Строежът Ӝ продължава 40 месеца – от 1 септември 
1892 до декември 1895 г.

„Сградата ни е уникална, тя е като храм и всеки, който 
влезе в нея, Ӝ се възхищава. Нейната естетическа стойност 
и ценност също възпитават учениците“, разказва директор-
ката Румяна Иванова. 

Поддръжката на сградата обаче е изключително трудна. 
Търговската гимназия е включена в проект за обновяване 
по ОП „Региони в растеж“ и се очаква тази година да бъде 
избран изпълнител на ремонта на стойност над 1 млн. лева. 
Предвидено е дограмата да бъде подменена, но да изглежда 
автентично. Ще бъде извършена смяна и на отоплителната 
инсталация и вместо течно гориво ще се използват пелети. 

Да учиш в паметник на културата

ка по-интересен и привлекателен 
– обяснява Иванова. – Искаме да  
осигурим успешно формиране 
на компетентности, а не само на 
знания. Разчупваме структурата 
на урока и използваме голяма 
част от времето за учене чрез 
правене. Прилага се в часовете 
по общообразователна и профе-
сионална подготовка – история 
и цивилизация, гражданско об-
разование и предприемачество.“ 

Второто направление на инова-
цията се състои във въвеждането 
на облачни технологии, за да се 
оптимизира комуникационната 
среда между заинтересованите 
страни и да се обогатят из-
ползваните в училището инте-
рактивни методи на обучение. 
Дигитализирането помага и при 
обучението на възрастни хора, 
както и на тези, които се учат в 
самостоятелна форма на обуче-
ние. Предлагат им се различни 
електронни материали, онлайн 
комуникация и консултации и те 
могат да се подготвят по-добре и 
по-лесно самостоятелно.

Иновацията е част от стратеги-
ята за модернизация на учебната 
среда в свищовската Търговска 
гимназия. Всички кабинети са 
оборудвани със съвременни 
учебни технически средства. Те 
дават възможност за учене във 
виртуална работна среда, учене 
чрез правене и чрез реално учас-
тие. Информационно-комуника-
ционни технологии се прилагат 
във всички учебни часове. Във 
всяка класна стая има лаптоп, 
стационарен мултимедиен про-
ектор, екран за прожектиране, 
бяла дъска, неограничен достъп 

до интернет. Масите в стаите са 
подвижни и позволяват лесно 
да бъдат преместени така, че да 
осигурят възможност за прила-
гане на интерактивни методи на 
обучение. Кабинетите разполагат 
и с делова маса – мястото, където 
в началото на часа се определят 
целите на занятието, участни-
ците, техните роли, конкретни 
практически задания и критерии 
за оценяване. За провеждане на 
практическото обучение на уче-
ниците са оборудвани учебно-
тренировъчен център и четири 
специализирани кабинета по 
професиите „Икономист“, „Ико-
номист информатик“, „Органи-
затор интернет приложения“, 
„Сътрудник в малък и среден 
бизнес“, „Организатор на турис-
тическа агентска дейност“.

„В момента е пренаситено с 
икономисти, затова се опитваме 
да изградим стратегия, която да 
позволи на училището да запази 
образователните традиции, но 
да отговаря и на новите изиск-
вания – обяснява Румяна Ива-
нова. – Затова се насочваме към 
други области, които са близки 
и включват традиционното ико-
номическо обучение. Амбицията 
ни е да бъдем училище за пред-
приемачи – последователи на Ди-
митър Хадживасилев. Затова не-

зависимо от избраната професия 
в обучението на нашите ученици 
присъства и предприемачеството 
като учебен предмет. 

В гимназията се извършва и 
валидиране на знания и умения 
на възрастни. Засега има интерес 
към две професии – продавач-
консултант и счетоводител.“ 

В ПДТГ „Димитър Хадживаси-
лев“ има 20 учители и 176 уче-
ници, а е имало години, в които 
броят им е надхвърлял и 600.  
С намаляването на населението 
в Свищов пропорционално нама-
ляват и децата. В града има три 
средни училища, някои от които 
предлагат обучение по професия, 
за да задържат учениците си. 
Професионалното ориентиране 
почти липсва и не е съобразено 
в достатъчна степен с търсенето 
на пазара на труда. 

„С подкрепата на местните 
работодатели даваме шанс на 
учениците да провеждат практи-
ческо обучение в реална работна 
среда – казва директорката. – От 
две години предлагаме дуална 
система на обучение по профе-
сиите „Организатор интернет 
приложения“, „Организатор на 
туристическа агентска дейност“, 
„Системен програмист“ и по 
защитената професия „Спеди-
тор-логистик“.

През тази учебна година започ-
на изпълнението на проект ,,Съ-
временни тенденции в дуалното 
обучение. Образователни прак-
тики в Испания“ по програма 
„Еразъм+“. Той ще даде възмож-
ност на учителите от гимназията 
да придобият професионални 
компетенции в международна 
среда при прилагане на дуалното 
обучение в сферата на професио-
налното образование. По него 
предстои 12 учители да посетят 
испанския град Сарагоса, за да 
проучат тяхната образователна 
система, и най-вече образова-
телния модел „професионално 
училище-предприятие“. 

В края на януари в гимназията 
се проведе училищният кръг на 
Националното състезание по сче-
товодство от Календара на МОН. 
В него взеха участие учениците 
от ХІ клас на ПДТГ „Димитър 
Хадживасилев“ Александра Ата-
насова, Пламена Захариева, Ми-
рослава Миткова и Иван Иванов 
от специалност „Икономическа 
информатика“. Александра Ата-
насова и Иван Иванов се класи-
раха за регионалния кръг на на-
ционалното състезание, който се 
провежда на 14 февруари 2020 г. 
в Горна Оряховица. 

Отборът Dream Team на гимна-
зията се впусна в новото предиз-
викателство Европейска олим-
пиада по статистика за ученици. 
На 22 януари излязоха резулта-
тите от първия етап и отборът 
на ПДТГ в състав Александра 
Асенова, Любен Георгиев и Ма-
рия Николова – ученици от XIIа 
клас, се класира за втория етап 
на Европейската олимпиада по 
статистика за ученици.

„Нашите възпитаници изли-
зат от гимназията с придобити 
личностни качества, ценности, 
нагласи и мотиви за пълноценна 
професионална  и гражданска 
реализация – категорична е Ру-
мяна Иванова. – Голяма част от 
тях работят още докато учат при 
нас. След завършването около 
80 – 90% продължават образова-
нието си във висши училища, но 
предпочитат да учат в по-голям 
град, вместо да останат в Свищов, 
за да могат и да работят.“

Румяна Иванова,  
директор

На зелено рали  
в Родопите
В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, не спират  
да експериментират

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 
има  49-годишна история. Създадена е през 1971 г. 
като Немска гимназия. Днес учениците имат бо-
гат избор – между немски, английски, френски, ис-
пански и руски език. Част от предметите, като 
история, география, биология, химия и физика, се 
преподават и на чужд език. До днес над 500 уче-
ници са получили немска езикова диплома, която 
им предоставя възможности да продължат обу-
чението си в Германия и други немскоговорящи 
държави. Училището поддържа връзки с Посол-
ството на Кралство Испания, с Централната 
учебна служба за чужбина на Германия, с фонда-
ция „Америка за България“ и с Френския културен 
център в България, осъществява партньорства 
и езикови обмени с немски и френски училища. 
Това издига престижа на гимназията като важен 
областен център за изучаване на испански, нем-
ски и френски език.

Богат избор  
от възможности

Възпитаниците на хасковската Езикова гимназия редовно печелят награди в престижни състезания

да привлекат интереса на 
учениците.”

Отборът на гимназията 
по бадминтон две поред-
ни години е шампион на 
Националните ученически 
игри. Тази година е пока-
нен да участва и на Све-
товните ученически игри 
в Китай и задача на дирек-
тора е да намери средства 
за петимата участници и 
техния ръководител.

Много силен е и от-
борът на училището по 
дебати на английски език, 
който участва в нацио-
налните състезания на 
фондация „Бест“. В по-
следните години отборът 
се разраства– в началото 
са 7 – 8 деца, сега вече 
са 28. Миналата година 
печелят няколко призови 
места в отделните катего-
рии. Отборът се ръководи 
съвместно от учителя по 
английски език Тихомир 
Праков и от доброволец 
от комисия „Фулбрайт“, 
който работи като помощ-
ник-учител.

„При нас помощник-
учителят не запълва не-
заети щатни бройки или 
непокрити часове по ан-
глийски, както е в 90% от 
училищата – казва Деян 
Янев. – Помощник-учи-
телите не са завършили 
английска филология, нито 
педагогика. Те имат друга 
специалност – психология, 
мениджмънт, маркетинг, и 
провеждат симулативни и 
ролеви игри с учениците, 
правят презентации. На-
дявам се, че ефектът от 
тяхната работа е добър.“

ЕГ „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ е иновативно учи-
лище, в което се залага на 
предприемачеството.

„Започнахме с предпри-
емачество преди години 
по проекта УСПЕХ – сега 
вече това е задължителен 
предмет в разширената 
подготовка – казва Дари-
на Влайкова, учител по 
география, икономика  и 
предприемачество. – За-
познаваме децата с неща 
от практиката, на тях им 
е интересно. Участваме и 
в състезания, където уче-
ниците постигат отлични 
резултати. Миналата го-
дина на международното 
състезание на „Джуниър 
Ачийвмънт“ по социално 
предприемачество отборът 
ни се класира на 6-о място 
в България, а бяха сред 
най-малките участници 
– от девети клас. Ориен-
тираме ги към социалното 
предприемачество, защото 
не може да се търси винаги 

само печалба.“
Гимназията кандидат-

ства за новия междуна-
роден проект на „Джуни-
ър Ачийвмънт“ за зелено 
предприемачество и е 
предпочетена измежду 71 
училища. Сега предстои  
обучение, после втори етап 
на състезанието. 

От две години се про-
вежда изнесен иновативен 
лагер по предприемаче-
ство, на който децата се 
срещат с предприемачи 
и разработват свои про-
екти. Миналата година 
на учениците се поставя 
задачата „Да събудим Ро-
допите“. Те са разделени 

на 5 отбора и имат 24 
часа на разположение, 
за да измислят свой биз-
нес план. Той трябва да 
има за цел запазване на 
биоразнообразието, от 
една страна, а от друга – 
подпомагане на местния 
бизнес, уточнява Дарина 
Влайкова. Включено е и 
изискването да се напра-
вят рекламни клипове. 
Първо място печели отбо-
рът, който предлага зелено 
рали. Идеята е да се набе-
лежат 10 от най-красивите 
места в Източните Родопи, 
които да бъдат посетени с 
екоавтомобили, за да не 
се замърсява природата.  

Деян Янев,  
директор
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Друг отбор предлага да 
се направи благотворите-
лен концерт, а събраните 
средства са за Центъра за 
спасяване на белоглавия 
лешояд. „На децата много 
им хареса природата, уди-
вяваха се, че не познават 
тези места, въпреки че 
са наблизо“, подчертава 
Дарина Влайкова. 

Директорът на гимнази-
ята Янев стимулира учите-
лите да експериментират. 
И смята, че този риск е 
напълно оправдан. Според 
него важна е не толкова са-
мата иновация, колкото до-
брата практика и добрите 
резултати от нейното при-
лагане. Иначе иновация 
може да бъде една авторска 
учебна програма, каквато 
е програмата по предпри-
емачество за IX клас.

„За себе си мога да кажа, 
че съм човек, намерил 
професията си – подчер-
тава Деян Янев, който 
преподава български език 
и литература. –  Най-добре 
се чувствам, когато съм в 
час. Имам самочувствието, 
че съм много добър учител, 
за директор – не мога да 
кажа. Навремето 

приех този 
пост само 

защото съм 
възпитаник на 
това училище,

то си е моето. Много се 
радвам, че атмосферата в 
гимназията е спокойна и 
приятелска. А това е важ-
но, защото тук учат 897 
ученици. В момента сме 
най-доброто училище в 
нашия регион, но не искам 
да се меря само с региона, 
а с цялата страна. Имаме 
голям прием, правим по 
7 паралелки. Разполагаме 
и с общежитие за децата, 
които пътуват от съседни 
селища. 

Председател съм на Ко-
мисията по образование, 
култура и вероизповедания 
в Общината. Преди да 
излезе инициативата на 
министъра да не се събират 
пари от учениците, като 
общински съветник, бях 
издействал парите за охра-
на да бъдат от Общината. 
Въпреки че повечето учи-
лища реално имат пари за 
охрана, ми се искаше това 
да бъде като сигнал към 
тях да не събират пари от 
родителите под претекст, 
че са за охрана. В нашето 
училище не събираме ни-
какви пари освен членския 
внос на членовете на Учи-
лищното настоятелство.“ 
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ТЕМА НА БРОЯ ТЕМА НА БРОЯ

Страниците подготви 
екип на „Аз-буки“

Въвеждането на 
задължително 
предучилищно 
образование за 
4-годишните 
деца ще струва 

около 100 млн. лв. годишно. 
Това съобщи просветният ми-
нистър Красимир Вълчев на 
дискусия, организирана от 
омбудсмана доц. д-р Диана 
Ковачева. Темата е „Възмож-
ности и предизвикателства при 
въвеждане на задължително 
предучилищно образование 
за четиригодишните деца“. 
На форума присъстваха и со-
циалният министър Деница 
Сачева, над 30 родителски и не-
правителствени организации, 
синдикати, представители на 
академичните среди, експерти 
и др. 

Намерението на Министер-
ството на образованието и на-
уката е да въведе задължително 
предучилищно образование 
още от септември т.г. с въз-
можност за отлагателен срок 
от около 2 години, като всяка 
община ще решава дали да 
се възползва от отсрочката и 
кога да я въведе в рамките на 
този срок. 

Омбудсманът Диана Кова-
чева обяви, че от анализа на 
жалбите до институцията във 
връзка със задължителното 
предучилищно образование за 
4-годишните деца се оформят 
две групи становища. Едното 
е на противниците на задължи-
телния елемент, а другото – на 
родители и организации, кои-
то, като цяло, не са против, но 
питат готова ли е системата да 
поеме четиригодишните деца 
и да отговори адекватно на 
техните потребности, подчер-
та доц. Ковачева. Тя отбеляза 
позитивите на ранното детско 
развитие – формиране на ези-
кови, социални и емоционални 
умения в ранна детска възраст, 
по-успешното вписване в со-
циалната среда, създаването 
на навици и ценности у децата, 
по-добър старт в първи клас, 
превенция на ранното отпа-
дане от училище, подкрепа 
за работещите родители и др. 
Омбудсманът постави и кон-
кретни въпроси на родители, 
като: има ли промяна на съ-
държанието и методиките при 
работа с 4-годишните, имат ли 
готовност самите учители да 
отговорят на спецификите на 
възрастта.

„Много е трудно да се оце-
ни възвръщаемостта на една 
публична програма, защото 
много често ефектите и резул-
татите от нея са неизмерими, 
дългосрочни, изискват много 
сложна методика на оценя-
ване – заяви министър Въл-
чев. – Но където са правени 
такива оценки на бюджетни 
програми в развитите страни, 

изследванията показват, че 
програмата за предучилищно 
образование е с най-висока 
норма на обществена възвръ-
щаемост. Невробиологията 
на детския мозък в периода 
между 3 и 7 години е такава, 
че тогава в най-голяма степен 
се формират мозъчни връзки, 
интелигентност, когнитив-
ни, емоционални и най-вече 
езикови умения. Драматично 
висока е тази възвръщаемост, 
когато става въпрос за деца от 
семейства, чийто майчин език 
не е езикът на съответната 
образователна система. Тази 
мярка е ключова и е най-сил-
ната интеграционна мярка за 
децата от семейства, в които 
майчиният език не е български 
и липсва отношение към обра-
зованието. Разликата между 
децата, посещавали детска 
градина, и тези, които не са, е 
огромна. Лишаването от обра-
зователна среда в този период 
за тези децата е фатално за 
тях. Много често те започват 
училищното образование с 
дефицити, които не могат да 
бъдат компенсирани по-ната-
тък от системата, и по-късно 
отпадат.“ 

Министър Вълчев подчерта, 
че всички европейски страни 
имат политики за разширя-
ване  на обхвата в системата 
на предучилищното образо-
вание. Единственият евро-
пейски индикатор, по който 
се съпоставят системите на 
предучилищното образование, 
е процентът на обхванатите 
във възрастовата група 4 – 7 
години. България изостава за-
ради 4-годишните. В 10 страни 
процентът на обхват е над 95%. 
Докато у нас процентите са – 
при 4-годишните е 78%; при 
5-годишните – приблизително 
91%, при 6-годишните – около 
94%. Три четвърти от 4-годиш-
ните деца, които са извън тези 
78%, са от семейства, в които 
българският не е майчин език. 

„Някой ще каже: правите 
го заради тези деца – каза 
министърът. – Да, така е, като 
институция, трябва да отгова-
ряме за колективния интерес. 
Като отделен индивид, може 
да съм против всичко, кое-
то е задължително. Но като 
гражданин, знам, че ако няма 
задължителни данъци, ще се 
разпаднем като общество, ако 
няма задължителни ваксини, 
ще умрем от заразни болести, 
ако имаме 30% изключени от 
системата на образованието, 
няма да живеем в хармонично 
и балансирано общество.“ 

Министър Вълчев подчерта, 
че системата ни за предучи-
лищно образование е добра и 
достъпна. Детските ни градини 
са сравнително просторни, а 
таксите – едни от най-ниските 
в Европа. Държавата поема 
основните разходи, и то в нема-
лък размер, за възнаграждения 
и осигуровки, а ако се въведе 

задължителната подготовка за 
4-годишните, ще бъдат поети 
разходите и за веществена из-
дръжка, както се направи за 5 – 
6-годишните. Това означава 15 
млн. лв. допълнително, както и 
средства за закуски и за учебни 
помагала. Проблемът с таксите 
е, че има хора, които не могат да 
плащат и този нисък размер. За-
това са предвидени 34  млн. лв. 
за възстановяване на таксите на 
част от родителите. Помислено 
е и за строителство на нови 
детски градини. Като дър-
жава, трябва да увеличаваме 
средствата за предучилищно 
образование –  това ни съветват 
и от Европейската комисия, и 
от МВФ, каза още министърът. 

„Истинският въпрос на дис-
кусията е в какво общество 
искаме да живеем – подчерта 
министърът на труда и со-
циалната политика Деница 
Сачева. – И ако искаме да 
живеем в общество, в което 
имаме повече образовани и 
реализирани хора, повече хора, 
които имат интерес да бъдем 
толерантни и да живеем в хар-

мония, ние трябва да направим 
тази крачка към инвестиции в 
ранното детско развитие.“ По 
време на работата по обхвата 
и приобщаването на децата в 
образователната система соци-
алните работници съобщават, 
че много семейства са изра-
зили  мнение, че ако децата са 
тръгнали по-рано на училище, 
ще им бъде много по-лесно 
по-нататък. „Министър Вълчев 
спомена едно число – 78% от 
4-годишните в момента са в 
детска градина – т.е. обще-
ството вече е направило своя 
избор – каза още Сачева. – Пра-
вата на нито един от нас не са 
по-големи от тези на другите 
хора. Когато говорим, че децата 
трябва да бъдат образовани, 
това е в интерес на всички ни.“

Директорът на дирекция 
„Образование“ в Столична-
та община Мария Минчева 
информира, че за столицата 
недостигът на места в детските 
градини за четиригодишни 
деца е от порядъка на 160, а 
недостигът на места в детските 
ясли е над 6000. Тя съобщи 

още, че през тази година ще 
бъдат построени 5 нови детски 
градини с 53 нови групи и за 
прием на 1325 деца.  

Във връзка с недостига на 
кадри в системата министър 
Вълчев каза, че са необходи-
ми допълнително около 400 
– 500 учители, което е с 10 % 
повече от сега, но ще бъдат 
осигурени. В контекста на дос-
тъпността той отбеляза като 
проблем липсата на транспорт 
до отдалечените места и лип-
сата на възможност за отделен 
транспорт за най-малките.  

От дискусията стана ясно, 
че самите учители посочват 
необходимост от промяна в 
учебните програми на уни-
верситетите, които да бъдат 
адаптирани както към бързо 
променящата се среда, така и 
към реалните нужди на съвре-
менните деца. 

Участниците в дискусията се 
обединиха около становището, 
че въпросът със задължително-
то образование на 4-годишните 
е не „Дали?“, а „Как?“ да бъде 
въведено то. 

Европейската комисия всяка година 
публикува Обзор на образованието и 
обучението в страните членки на ЕС. 
Последното издание от 2019 г. измер-
ва напредъка по целите на рамката 
„Образование и обучение 2020“ във 
всяка държава членка и спомага да се 
определи в кои направления следва да 
бъде насочено финансирането от ЕС 
за образование, обучение и умения в 
следващия дългосрочен бюджет на ЕС. 
Подчертава се необходимостта да се пре-
достави по-добра подкрепа за учителите 
и да се повиши привлекателността на 
учителската професия.

Една от най-важните цели е да се по-
стигнат висококачествено образование 
и грижи в ранна детска възраст. Така се 
полагат основите на ефективна и спра-
ведлива образователна система. Децата 
се подготвят за началното образование, 
подобряват се академичните им резул-
тати в следващите образователни нива 
в бъдеще и се въздейства положително 
на деца в неравностойно положение и с 
мигрантски произход. 

Данните от PISA показват, че 15-го д-
ишните деца, които не са имали пред-
училищно образование, са изложени 
на три пъти по-голям риск от слаби 
резултати в сравнение с тези, които са 
имали такова образование поне за една 
година. Инвестирането в образование и 
грижи в ранна детска възраст намалява 
необходимостта от повече средства на 
по-късен образователен етап, когато са 
по-големи разходите за намаляване на 
разликите между учениците със слаби 
и тези с отлични резултати.

Предизвикателство са предоставя-
нето и достъпът до висококачествено 
образование и грижи в ранна детска 
възраст. Грижите растат, но остава 
проблемът с децата на възраст под три 
години, и по-специално за децата в 
неравностойно положение. Участието, 
достъпността и качеството са неравно-
мерни в рамките на държавите и между 
различните държави. В 25 държави 
членки търсенето на грижи за деца 
надвишава предлагането; дефицитите 
при качеството често се свързват с не-
подходящи квалификации на персонала 
или ограничени възможности за профе-
сионалното им развитие . Експертите от 
държавите членки и от ЕК съвместно 
са установили принципите за качество 
и петте ключови области, в които да се 
предприемат действия: достъп, работна 
сила, програма, оценка и мониторинг, 
управление и финансиране. 

Прилагането на тези насоки би спо-
могнало съществено за резултатите на 
малките деца в образованието, като се 
създава първоначална предпоставка за 
успеха на всички деца в училище, вклю-
чително и на тези от уязвимите групи.

Какво представляват образованието и 
грижите в ранна детска възраст?

Под образование и грижи в ранна 
детска възраст се разбира всяка регу-
лирана мярка, чрез която се предос-
тавят образование и грижи за деца от 
раждането до задължителната възраст 
за започване на начално образование, 
която варира в отделните страни от ЕС. 
Тук влизат дневните грижи в център, 
детската градина и предучилищното 
образование, финансираните с частни и 
публични средства грижи и образование. 
Качествените грижи и образование в 
ранна детска възраст могат да положат 
основите за успех на по-късен етап от 
живота по отношение на образование-
то, благополучието, пригодността за 
заетост и социалната интеграция и са 
особено важни за децата от семейства в 
неравностойно положение. Поради тази 
причина висококачествените грижи и 
образование в ранна детска възраст са 

ефективна и ефикасна инвестиция в 
образованието и обучението. 

ЕК прие препоръка на Съвета относно 
висококачествените системи за образо-
вание и грижи в ранна детска възраст, 
която има за цел да подпомага държавите 
членки в усилията им за подобряване на 
качеството и достъпа до тези системи. 
Чрез рамката за качество вече са подпо-
могнати реформи в редица държави и е 
подобрено предлагането на образование 
и грижи в ранна детска възраст.

Целта на ЕС 95 % от децата на възраст 
над 4 години да получават образование 
и грижи в ранна детска възраст, като 
цяло, е постигната, но между отделните 
държави, региони и райони все още има 
значителни различия. Европейската ко-
мисия подпомага държавите членки при 
определянето на предизвикателствата в 
тази област и начините за справяне с тях.

Според Обзора на образованието и 
обучението от 2019 г. делът на децата, 
записани в образование в ранна детска 
възраст, е нараснал от 90,8 % през 2009 г. 
на 95,4 % през 2017 г. То обаче не е рав-
номерно в отделните държави.

През 2009 г. в България са били обхва-
нати 84,2% от 4-годишните, а през 2017-а  
– 83,9%. В 15 от държавите членки на 
ЕС има над 95% обхват на 4-годишните 
и това са Ирландия, Франция, Обедине-
ното кралство, Белгия, Дания, Нидер-
ландия, Испания, Люксембург, Малта, 
Германия, Латвия, Швеция, Австрия, 
Унгария и Италия. В сравнение с 2016 г. 
повечето страни са увеличили обхвата 
на 4-годишните между 0,3 и 2,3 на сто, 
като най-забележително е увеличението 
в Хърватия – 7,7%. При някои държави 
има изоставане, като България, Италия, 
Малта и Полша.

В страните от ЕС са обхванати и 93,3% 
от 3-годишните през 2017 г. Що се отнася 
до тях обаче, засега само в 7 държави 
от ЕС обхватът им надхвърля 95%. Те 
са Франция, Обединеното кралство, 
Белгия, Ирландия, Дания, Испания и 
Швеция. В повечето страни обхватът 
на 3-годишните е с около 2 на сто под 
95%, с изключение на Люксембург – 
87,5%, и Австрия – 89,3%. В Гърция има 
значително изоставане и там процентът 
на обхванатите 3-годишни е 65,3%, а на 
4-годишните – 81,5%.

А в Люксембург, Нидерландия и 
Дания отчитат над 50 на сто обхват и на 
децата под 3-годишна възраст. 

В Обзора на образованието и обуче-
нието от 2019 г. на ЕК за България се 
казва, че участието в образованието и 
грижите в ранна детска възраст про-
дължава да е слабо, което възпрепятства 

ранното придобиване на познавателни 
и социално-емоционални умения. 
Доброто качество на образованието и 
грижите в ранна детска възраст e от 
съществено значение за развитието на 
ключови компетенции. От 2014 г. насам 
в България процентът на участие на 
деца на възраст от 4 години до задъл-
жителната училищна възраст намалява. 
Последните налични данни показват 
равнище на записване от 83,9 %, което 
е значително по-ниско от средната 
стойност за ЕС от 95,4 %. Съществуват 
различия в записването между реги-
оните и между областите. Процентът 
на участие варира от 87,1 % в Юго-
западния до 77,5 % в Североизточния 
регион. Брутният процент на записани 
деца на възраст 3 – 6 години варира 
от 88,9 % в Благоевград до 64,8 % 
в Сливен.

Таксите за детските градини, свър-
зани с предоставянето на грижи, все 
още ограничават участието на децата 
в неравностойно положение и ромите, 
докато липсата на достатъчно заведе-
ния засяга предимно големите градски 
райони. За да се подобри равнището на 
записване, в България започна изпълне-
нието на финансирания от ЕС проект 
„Активно включване в системата на 
предучилищното образование“. По 
Проекта се предоставя допълнително 
обучение по български език за деца с 
майчин език, различен от официалния. 
Финансират се разходите за такси за 
програмата за посещаване на цело-
дневни детски градини и се подкрепя 
участието на родители. Равнището на 
записване е много ниско за деца под 
3-годишна възраст. Само 9,4 % от деца-
та в тази възрастова група са записани в 
официални заведения за детски грижи 
поради различни причини, включител-
но липсата на детски градини. Равни-
щето е значително по-ниско от средната 
стойност за ЕС от 34,2 %.

Ромските деца е по-малко вероятно 
да посещават детска градина и е много 
по-вероятно да отпаднат от училище. 
Важно е да се насърчават мерки за 
премахване на сегрегацията. Връзката 
между прогнозирането на умения и 
последващите действия в системата на 
образованието и обучението все още 
не е всеобхватна (Европейска комисия, 
2019 г.), въпреки че неотдавна бяха 
предприети някои мерки за подобрява-
не на съответствието между търсенето 
и предлагането. В този контекст в спе-
цифичните за всяка държава препоръки 
от 2019 г. България се призовава да 
подобри качеството, приложимостта 

за пазара на труда и приобщаващия ха-
рактер на образованието и обучението, 
по-специално за ромите и другите групи 
в неравностойно положение.

Въпреки текущите усилия преж-
девременното напускане на училище 
продължава да бъде проблем за Бъл-
гария. През 2018 г. делът на лицата, 
преждевременно напускащи системата 
за образование и обучение (възрастова 
група 18 – 24 години), е 12,7 %, което 
все още надвишава националната цел 
на България по стратегията „Европа 
2020“ от 11 % и средната стойност 
за ЕС от 10,6 %. Това представлява 
проблем и от гледна точка на пазара 
на труда предвид нарастващата нужда 
от висококвалифицирани работници 
и намаляването на населението в 

трудоспособна възраст и на учащото 
население. 

Подобряването на качеството и включ-
ването в системата на образованието 
продължават да бъдат сериозно предиз-
викателство. Рязкото влошаване на демо-
графските тенденции в България означа-
ва, че нейното икономическо бъдеще ще 
зависи до голяма степен от това колко 
успешно ще съумее да усъвършенства 
уменията на своите настоящи и бъдещи 
работници (Световна банка, 2016 г.). Не-
равностойното социално-икономическо 
положение все още е ключов фактор за 
ниското равнище на умения и ниските 
образователни резултати в контекста 
на значителни несъответствия между 
търсените и предлаганите умения, както 
и техния недостиг. 

Общественият 
интерес е най-важен
Въпросът със задължителното образование на 4-годишните  
е не „Дали?“, а „Как?“ да бъде въведено 

В някои държави обхватът на 3-годишните 
надхвърля 95%*

Австрия – 95,6% Малта – 96,5%

Белгия – 98,7%  Нидерландия – 97,6%

България – 83,9% Обединено 
кралство – 100%

Германия – 96,4% Полша – 91,6%

Гърция – 81,5% Португалия – 94,2%

Дания – 98% Румъния – 89,6%

Естония – 92,9% Словакия – 78,2%

Ирландия – 100% Словения – 92,1%

Италия – 95,1% Унгария – 95,6%

Испания – 97,4% Финландия – 87,8%

Кипър – 92% Франция – 100%

Латвия – 96,3% Хърватия – 82,8%

Литва – 91,6% Чехия – 92%

Люксембург – 96,6% Швеция – 96,3%

Обхват на 4-годишните  
по държави през 2017 г.

*Данните са от 2019 г., когато 
Обединеното кралство е член на ЕС.

Детската градина помага за по-бърза социализация на децата
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З А П О В Е Д
№ РД-08-127/11.02.2020 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда,  
във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното  

и училищното образование 

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на след-
ните училища на територията на област Плевен:

ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Червен бряг гр. Червен бряг ОУ „Алеко Константинов“

Червен бряг гр. Червен бряг СУ „Д-р Петър Берон“

Червен бряг гр. Червен бряг
Професионална гимназия 
по механоелектротехника 
„Девети май“

Долни Дъбник с. Крушовица ОУ „Св. Св. Кирил  
и Методий“

Долни Дъбник с. Горни Дъбник ОУ „Св. Св. Кирил  
и Методий“

Кнежа гр. Кнежа ОУ „Отец Паисий“

Кнежа с. Еница ОУ „Васил Левски“

І. Кратко описание на длъжността
Директорът на училището ръководи образователния про-

цес в институцията в съответствие с държавната политика в 
областта на образованието, планира, организира, координи-
ра, контролира и отговаря за цялостната административно-
управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността
1. Да е български гражданин, гражданин на друга дър-

жава, членка на Европейския съюз, или на друга държава, 
страна по междудържавна спогодба, продължително преби-
ваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие 
или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд 
гражданин.

2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с На-
редба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които 
не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ 
по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било 
прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на 
основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди 
подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението 
не е отменено като незаконно по надлежния ред.

7. Да притежава диплома за висше образование с образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на 
професионалното направление съгласно Класификатора на об-
ластите на висшето образование и професионалните направ-
ления, която да позволява на кандидата да формира норма на 
преподавателска работа.

8. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж.
Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 

наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа 
и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. допускане по документи;
1.2. писмен изпит-тест за определяне нивото на общите ком-

петентности и основните познания, необходими за заемане на 
длъжността;

1.3. интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са 

представили всички необходими документи или представените 
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 
заемането на длъжността.

3. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публи-
кува на интернет страницата на РУО – Плевен. Недопуснатите 
до конкурс кандидати се уведомяват и писмено, като се посоч-
ват основанията за недопускането им.

4. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се пуб-
ликува на интернет страницата на РУО – Плевен. Допуснати-
те до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, 
часа на започване и мястото за провеждане на писмения 
изпит-тест.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса до началника на Регио-

налното управление на образованието.
2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятел-

ствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта.

3. Документ за самоличност (документът се представя за 
сверяване на данните и се връща на кандидата).

4. Документ за придобито висше образование с об-
разователно-квалификационна степен „магистър“, съот-
ветстваща на професионалното направление съгласно 
Класификатора на областите на висшето образование и 
професионалните направления, която да позволява на кан-
дидата да формира норма на преподавателска работа. За 
лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г.  
в български висши училища в заявлението се посочват но-
мер, дата и издател на дипломата.

5. Други документи: за учителска правоспособност, за про-
фесионално-квалификационна степен; за други допълнителни 
квалификации по преценка на кандидата (копие/я).

6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – 
трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удос-
товеряващ изискуемия трудов стаж (копие/я).

7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

8. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по 
чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и откло-
ненията, при които не може да се заема длъжност на педа-
гогически специалист (оригинал).

При подаването на документите се представят и оригина-
лите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, 
следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да 
са оформени до датата на подаване на документите.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя 
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Подаването на заявлението и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
Регионалното управление на образованието – Плевен.  

V. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават от 13.02.2020 г. до 17,30 часа 

на 16.03.2020 г. вкл. в Регионалното управление на образо-
ванието – Плевен, на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. „Димитър 
Константинов“ №23, ет. 3, стая 324.

Лица за контакт: Емилия Гергова – главен специалист  
„Човешки ресурси“ в РУО – Плевен, и Марта Костадинова – 
старши юрисконсулт в РУО – Плевен, тел: 064/841 273.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам 
лично.

АЛБЕНА ТОТЕВА
Началник на Регионално управление

на образованието – Плевен

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

Надя КАНТАРЕВА

Вече нямам 
търпение“ 
–  възкли -
цанието  е 
на Виктор, 
единадесе-

токласник от Строителната 
гимназия на София. Около 
него съученици поклащат 
утвърдително глава. След 
минути започва участието 
на екипа на Професионал-
ната гимназия по стро-
ителство, архитектура и 
геодезия „Христо Ботев“ 
в голямото представяне 
на ученическите отбори, 
участници в „Евроскола“. 

Велколепната инициа-
тива на Европарламента 
отново е събрала в Страс-
бург отличени училища в 
регионалните състезания 
на страните от ЕС. Близо 
500 ученици на възраст 16 
– 18 години от 21 страни 
членки ще показват зна-
ния в дебати на теми от 
дневния ред на Евросъюза. 
Те ще заемат местата на 

Да управляваш ЕС
Само в последната „парламентарна сесия“ 
на „Евроскола“ дискутираха 500 млади 
граждани на Европейския съюз 

европейските депутати в 
пленарната зала на ЕП. И 
както подчертава предсе-
дателят на Европейския 
парламент Давид Сасоли 
във видеообръщението си 
към младежките отбори – 

европейската 
идея не е  

абстракция,  
а реалност, 

в която са и младите хора. 
Европейската идея е цен-
ност, тя е възможност за 
творчество, за солидар-
ност. Идването тук на мла-
дежи от 27-те страни е и 
символичен акт. Защото 
те представят бъдещето 
на Европа, солидарност-
та между мултикултурни 
общества.

„Това е и нашата цел – 
европейската идея да стане 

начин на поведение. Не е 
въпрос само учениците да 
победят в състезание на 
„Евроскола“ и като отличе-
ни, да участват в дебати в 
залата на Европарламента. 
Макар че зад това „само“ 
стои много, много труд – 
коментира Наталия Мит-
кова, един от учителите, 
ръководители на отбора 
на Строителната гимназия. 
– Ученици от нашата гим-
назия три пъти са отличени 
на „Евроскола“ и участват 
в „пленарни“ заседания 
в ЕП в Страсбург – през 
2008-а, 2014-а и днес.  
В духа на европейски 
граждани възпитаваме 
учениците си и с участие 
в много други инициати-
ви. Например по повод 
честването на 140-годиш-
нината на София наши 
възпитаници представиха 
влиянието на австрийската 
архитектура за облика на 
столицата ни. Поканихме 
и посланика на Австрия 
у нас.“

Инж. Доротея Дончева 

– директор на професио-
налната гимназия подчер-
тава, че от изключително 
значение за работата по 
представянето на учени-
ците в европроекти – било 
по програмата „Еразъм+“ 
или други инициативи, е 
включването на млади-
те преподаватели на ПГ 
„Христо Ботев“. 

Може би най-осезаем 
е примерът с инж. Ани 
Георгиева. Учителката, 
която с външния си вид 
не се отличава твърде от 
учениците в отбора за „Ев-
роскола“. Както се казва, 
довчера самата тя ученич-
ка в Строителната гимна-
зия, е участвала през 2007 
г. в разработка на учили-
щен проект по програмата 
„Леонардо“. Днес инж. 
Георгиева вече е препода-
вател в „своята“ гимназия 
и подпомага подготовката 
на поредния випуск за ев-
ропейските изяви. 

„Вълнувам се, мисля как 
ще се представят децата 
в Страсбург. Заради тях 

самите искам да успеят. Не 
бива да останат разочаро-
вани, участието им в дис-
кусиите в парламентарната 
зала е възлов момент за 
тях. За първи път в живота 
си са на такава сцена. И да 
са със сериозни знания, 
трябва да са много спо-
койни и уверени“, споделя 
младата учителка.

През юни миналата го-
дина в състезание по „Ев-
роскола“ между училища 
от три области в страната 

Професионал-
ната гимназия 

„Христо Ботев“ 
става един от 
победителите. 

24 нейни ученици влизат 
в екипа, който ще участва 
в дебатите със свои връст-
ници от други европейски 
страни.

Следва яка работа по 
подготовката за големия 
ден през февруари в Ев-
ропарламента в Страсбург. 
Основни теми, по които 
работят, са младежката 
заетост, киберсигурност, 
екология, миграцията, 
социалното включване на 
бежанците... Въпросите и 
отговорите задължително 
са на английски и затова 
се изискват солидни по-
знания по езика. Всеки 
български младеж трябва 
свободно да комуникира 
със стотиците си връст-

ници, когато, разделени 
на отбори според диску-
тираната тема, започне 
обмяната на мнения, из-
готвянето на докладите и 
„защитата“ им при зада-
ваните от парламентарна-
та зала въпроси. За тази 
„парламентарна сесия“ на 
„Евроскола“ зададените 
теми са: „Околна среда и 
възобновяема енергия“, 
„Сигурност и човешки 
права“ „Младите хора и 
зависимости“, „Бъдещето 
на Европа“, „Миграция и 
интеграция“, „Младежка 
заетост“.

Началото на българско-
то представяне поставят 
Алекс и Рамзина. На фона 
на видеото (с автор същия 
този Виктор) единадесе-
токласничките запознават 
500-те ученици, граждани 
на ЕС, със своята родина 
и своето училище. Така 
правят и представители-
те на останалилите 20 
страни.

Малко по-късно работ-
ните групи (определени 
не по национален признак) 
започват обсъжданията 
и горещите спорове в из-
граждането на тези. 

И някак не може да не ти 
мине през главата: как ли 
се чувстват младите хора 
от добрата стара Англия, 
работили и победили в 
„цедката“ по „Евроскола“, 
за да заемат местата си 
заедно със свои връстници 
в Европейския парламент.
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Интервю взе
Росица РАНЧЕВА

Г-н Ректор, Вашият 
коментар за пред-
лаганите промени 
в Закона за висше-
то образование.

– Запознат съм 
подробно с всички предложения, 
направени от Министерството 
на образованието и науката. Не 
липсват козметичните, но някои 
са и доста сериозни. Считам, че 
повечето водят системата на вис
шето образование в позитивна 
посока. 

При срещата ми с министър 
Красимир Вълчев го уверих, че 
ще подкрепим направените пред
ложения. Държавата се връща 
във висшето образование. Това 
за мене е основната идея. Ми
нистърът ще сключва договори 
с ректорите на база на тяхната 
мандатна програма и ще следи 
за изпълнението ѝ.

Нашият университет няма да 
загуби от тези промени, напро
тив. Те са възможност той да 
се стабилизира. Тракийският 
университет има не само регио
нално значение. Факт е, че Стара 
Загора е признат университетски 
град. Намира се в центъра на 
България. Това богатство от спе
циалности и научни направления 
прави университета ни нацио
нален. При нас учат студенти от 
цялата страна. Имаме и много 
чуждестранни студенти, които 
са наши бъдещи посланици, ко
гато завършат успешно висшето 
си образование и се завърнат в 
страните си.

Интересът към Тракийския 
университет от чужди държави 
напоследък рязко се увеличи. 
Гостуваха ни дипломати от раз
лични страни. Целта е да обу
чаваме студенти от Пакистан, 
Йордания, Казахстан и пр. От 
тези и други държави ни търсят 
за обмен на кадри, на учебни 
програми. 

Затова съм убеден, че проме
ните в Закона за висшето обра
зование създават правила, които 
ще подпомогнат дейността ни. 

– Как Тракийският универ-
ситет ще отговори на предиз-
викателството „повече пари за 
по-високо качество на образо-
ванието“?

– Това е правилната политика. 
Всеки университет трябва да се 
съсредоточи в посока не само да 
събира студенти, а да им пред
лага качествено образование. 
Само че е трудно да говорим за 
качество, когато има дефицит 
на практическото обучение на 
студентите и това не е само в 
България. Така е в цяла Евро
па. Категоричен съм, че който 
университет успее да реши този 
проблем, да повиши практиче
ската подготовка на студентите, 
така че те, след като завършат, 
да са готови веднага да започнат 

Доц. д-р Добри Ярков,  
ректор на Тракийския университет – Стара Загора:

Държавата се връща  
във висшето образование
По-доброто финансиране ще засили интереса към докторските 
програми 

Новият ректор на Тракийския 
университет – Стара Загора,  
доц. д-р Добри Ярков е възпитаник 
на висшето училище, което днес 
ръководи. 4 години е практикуващ 
ветеринарен лекар и военен лекар.  
Научните му интереси са в 
областите молекулярна биология, 
частно животновъдство, екологична 
генетика, естествен и изкуствен 
мутагенез и аклиматизация на 
животните.

работа, а не да бъдат допълни
телно обучавани в продължение 
на месеци, той ще прогресира и 
ще бъде номер едно. 

Затова тръгваме в тази посока 
– да повишаваме практическото 
обучение на студентите, така 
че те да са подготвени да се 
реализират на пазара на труда. 
Започваме с младите преподава
тели в Тракийския университет. 
Те ще преминат средносроч
ни и дългосрочни курсове за 
специализация в найдобрите 
европейски университети. Така 
ще възприемат не само научните 
методи и методики, но ще се за
познаят с начина на обучение на 
студентите, с културата на тези 
университети и държави. Ще 
създадат полезни трайни контак
ти за цял живот. Впрочем това е 
практика при нашите учители. 
Но през последните години тя се 
прекъсна. Колегите посещаваха 
чуждестранни университети по 
програмите „Еразъм“ и „Ера
зъм+“. Създаваха контакти, но 
те не бяха трайни във времето. 

От младите колеги ще очаква
ме да донесат новите елементи 
и в образованието, и в научната 
сфера. Не можем да продължим 
да работим по старите учебни 
програми и планове, със старите 

методи. Икономиката и държава
та очакват от нас специалисти, 
които са в крак с времето.

Другият нов момент в нашата 
политика е възстановяване и 
заздравяване на връзките универ
ситет – средно образование. Ще 
посетим специализирани учи
лища с професионални направ
ления, които съвпадат с нашите 
– ветеринарни, икономически 
и търговски, селскостопански  
гимназии. Техните ученици са 
наши потенциални студенти. 
Идеята е те да знаят какво ги 
очаква като студенти на Тра
кийския университет – модерна 
образователна и изследователска 
инфраструктура, както и възмож
ности за кариерното им развитие. 
Бъдещите ни кандидатстуденти 
трябва да знаят, че имаме над 
2000 партньорски организации, 
които ще ги чакат с нетърпение 
да завършат висшето си образо
вание, за да им предложат работа. 
Неслучайно кандидатите ни в 
Педагогическия факултет се уве
личават всяка година. Държавата 
със  стъпките, които направи, 
гарантира добро заплащане и 
кариерно развитие на учителите.

– Как науката ще навлезе във 
факултетите, които подготвят 
лекари и учители?

– Науката отдавна е навлязла 
в нашите факултети. Но сме 
изправени пред дилема. Тази 
година се навършват 25 години от 
структурата Тракийски универ
ситет – Стара Загора. Но имаме 
звена, като Аграрния и Ветери
нарномедицинския факултет, 
които имат близо 100годишна 
история. С дългогодишни тра
диции е и Медицинският колеж.  
В него са се дипломирали сто
тици фелдшери, които са леку
вали и продължават да лекуват 
милиони българи. За изминалия 
четвърт век Тракийският универ
ситет се е утвърдил като институ
ция. Негово богатство са акреди
тирани специалности във всички 
професионални направления – от 
медицината до педагогиката, ин
женерните науки и целия аграрен 
спектър (без религия, теология и 
национална сигурност) и това го 
прави наистина уникален.

– Предизвикателство ли е 
новооткритият Медицински 
факултет в Бургас за Медицин-
ския факултет в Тракийския 
университет?

– Мнението ми е, че универ
ситетите в България не трябва 
да бъдат конкуренти, а партньо
ри, защото всички сме в един 
отбор. Трябва да има обмен на 

преподаватели. Да бъдем в добри 
колегиални отношения. Това ще 
бъде и една от мисиите ми като 
ректор. Обръщам се с призив 
към останалите ректори да бъдем 
единни в отбора си. Мисията на 
всички ни е да подготвяме кадри 
основно за България. 

Медицинският факултет в Бур
гас не ни е конкурент. Ние имаме 
сериозни традиции. Имаме из
градени невероятни специалисти. 
Ако не беше медицинският ни 
факултет, нямаше да имаме таки
ва високотехнологични болници, 
в които се лекуват пациенти  от 
пет области – Кърджали, Хасково, 
Сливен, Ямбол, Велико Търново, 
разбира се и Стара Загора, и то 
на много  високо професионално 
ниво.

– Има ли Университетът из-
градена система за академично 
развитие на младите учени? 
Как са насърчавани те? Какво 
е състоянието на образовател-
ната и научна степен „доктор“? 
Колко от тях остават в Универ-
ситета и колко се насочват към 
бизнеса?

– Това е болна тема. Докторан
тите, първо, са недофинансирани. 
Всяка година  обявяваме голям 
брой докторантури – 50 – 60. Но 
кандидати няма поради ниското 
заплащане и неосигурен доста
тъчен ресурс за научноизследо
вателската им дейност. От друга 
страна, 4годишният срок за асис
тентите е много кратък. Те трябва 
да преподават, и заетостта им е 
голяма. Трябва да отделят време 
и за научната си дейност. Това е 
почти невъзможно. Някои от тях 
не успяват да защитят навреме, 
и се налага да бъдат освободени. 
В това отношение законът е ка
тегоричен. 

Мнението ми е, че държавата 
трябва да помисли сериозно и да 
подобри заплащането и финанси
рането на докторантите – проблем 
за всички университети. А пла
новете на Университета са да се 
стимулират още от студентската 
скамейка найдобрите  студенти, 
като ги включим в научни проек
ти. Целта е, след като завършат, 
да бъдат наши потенциални кан
дидати за докторски програми. 
Да им обявяваме докторантури и 
след това да продължат кариерно
то си развитие като преподаватели 
в Университета. Пътят през асис
тентската длъжност е потруден и 
не е от найуспешните. Подобре 
е да се тръгва от докторантурата, 
след това – асистент и главен 
асистент. За тези, които успешно 
завършат докторантура, можем да 
обявим конкурс за главни асис
тенти. Така ще улесним младите 
хора в тяхното кариерно разви
тие, като спазваме държавните 
изисквания и подготвим млади 
специалисти с висок капацитет. 
Към момента над 90% от завър
шилите докторанти остават в 
Университета.

На стр. 20
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Черноморската академия 
за сигурност към Варнен-
ския свободен университет 
„Черноризец Храбър“  и 
Центърът за иновации и 
киберсигурност към Уни-
верситета „Ариел“ в Израел 
подписаха споразумение за 
партньорство и сътрудни-
чество.

Предвиждат се редица 
проекти в областта на ки-
берсигурността – както в 
образованието, така и в обу-
чението и повишаването на 
квалификацията на държав-
ните служители в силовите 
структури на България.

Двете учреждения вече ре-
ализираха няколко съвмест-
ни проекта, един от които е 
майсторският клас по ки-
берсигурност (Cybersecurity 
Framework Practitioner 
Training for Professionals). 
В него участват студенти 

от магистърската програма 
„Киберсигурност“ на Вар-
ненския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“ и 
от Военната академия „Г.С. 
Раковски“.

„С израелските ни парт-
ньори се договорихме да 
реализираме няколко проек-
та в България съвсем скоро, 
един от които ще бъде без 
аналог на Балканския реги-
он“, коментира Владимир 
Бронфенбренер – генерален 
секретар на Черноморската 
академия за сигурност.

„Голяма чест е да си съ-
трудничим с Черноморската 
академия за сигурност, и ще 
направим всичко възможно 
киберсигурността в Бълга-
рия да е на световно ниво“, 
каза д-р Амит Двир – дирек-
тор на Центъра за иновации 
и киберсигурност в Универ-
ситета „Ариел“. 

Държавата се връща във висшето...
От стрл 19

– Формално или реално рабо-
тещо е партньорството на Уни-
верситета с бизнеса? Има ли 
той място в Настоятелството на 
Тракийския университет?

– Имаме договори, сключени с 
бизнеса, но не бих казал, че са много 
ефективни. Категорично вървим по 
пътя връзките с бизнеса да бъдат 
реални, а договорите – изпълнявани. 
Това е изключително важно в контек-
ста на повишаване на практическата 
подготовка на нашите студенти. 
Работодателите имат възможността 
да подбират бъдещите си кадри, а 
студентите – работодателите. В на-
шето настоятелство сме поканили 
знакови имена, и то в дейности, в 
които обучаваме кадри. На 22 януа-
ри т.г. Академичният съвет утвърди 
новите настоятели. Председател 
на Настоятелството е проф. Иван 
Станков – два мандата ректор на 

Тракийския университет, бивш 
народен представител и министър 
на земеделието, човек, готов да съ-
действа на Университета с огромния 
си опит, знания и контакти в страната 
и чужбина. Сред членовете личат 
имената на Красимир Станев – из-
пълнителен директор на „Албена“ 
холдинг, готов да отвори вратите за 
учебни практики и работа; Христо-
фор Бунарджиев – изпълнителен 
директор и собственик на „Бул агро“, 
голям дарител и „доктор хонорис 
кауза“ на Тракийския университет; 
Димитър Ангелинов – собственик и 
управител на „Дерони“, иновативна 
компания, която изнася продукцията 
си в 39 държави; Чавдар Савов – ин-
веститор, готов да помага с идеи и 
да предлага интересни иновативни 
решения. В Съвета на настоятелите 
участва и студент, излъчен от Сту-
дентския съвет. Чакаме министърът 
на образованието и науката и кметът 

на Стара Загора да излъчат своите 
представители.

– Казахте, че само след броени 
месеци Тракийският университет 
ще отбележи четвърт юбилей. Как 
ще преминат честванията?

– Планували сме много и лю-
бопитни инициативи. Иска ни 
се за първи път старозагорската 
общественост да почувства, че 
ръководствата на града и областта 
и на Университета вървят заедно в 
една посока и са едно цяло. Имаме 
подкрепата и благословията и на 
Старозагорския митрополит Кипри-
ан. Проявите ще преминат под 
патронажа на еврокомисаря Мария 
Габриел. Стара Загора е студентски 
град, а Тракийският университет се 
намира в най-доброто място за жи-
веене, което предлага и максимална 
реализация на младите хора. Налице 
е богатство от младост, енергия и 
високообразовани кадри.
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тивно работи в областта 
на образованието и ре-
формите, които се случ-
ват в него в последните 
години. Асоциацията на 
индустриалния капитал 
в България е инициатор 
на промяната в план-при-
ема в професионалните 
училища, чиято основна 
цел е от учебните заве-
дения да излизат така 
необходимите кадри на 
българската икономика и 
бизнес. Подобна реформа 
трябва да бъде извършена 
и във висшето образова-
ние, за което успяхме да 
обединим всички рабо-
тодателски и синдикални 
организации.“ Това заяви 
председателят на АИКБ 
Васил Велев. Той подписа 
споразумение за сътруд-
ничество с Университета 
по хранителни техноло-
гии. Подпис под докумен-
та сложи и ректорът на 
висшето училище проф. 
Пламен Моллов. Бизнес 
и университет са катего-
рични – завършващите 
студенти трябва да бъдат 
насърчавани да изберат 
реализация в български 
компании.

Затова целта на спо-
разумението е да се по-
добри взаимодействието 
между бизнеса и висше-
то образование, като се 
осигури необходимата 
основа от знания и уме-
ния на студентите, която 
българските компании 
търсят. Сътрудничество-

то ще даде възможност 
на студентите да полу-
чат по-добър достъп до 
стажантски програми и 
свободни работни места. 
Представители на члено-
вете на АИКБ ще могат 
да участват в лекции, 
семинари и конференции, 
организирани от Универ-
ситета по хранителни 
технологии – Пловдив. 
Споразумението ще под-
помогне и развитието на 
учебните програми, за 
да отговарят те по-тяс-
но на потребностите на 
бизнеса.

„Българската индус-
трия изпитва сериозен 
глад за наши кадри и 
затова считам, че Универ-
ситетът трябва да работи 

в тясно сътрудничество с 
бизнеса и да организира 
обучението на студен-
тите по един по-прак-
тично насочен начин. 
Желанието ми е още като 
първокурсници да запоз-
наваме младите хора с 
българските предприятия 
от хранително-вкусовата 
промишленост, в които да 
получават така необходи-
мата за по-нататъшното 
им развитие подготовка. 
Сигурен съм, че във ваше 
лице ще намерим дъл-
гогодишен и отговорен 
партньор“, категоричен е 
проф. Моллов.

Университетът по хра-
нителни технологии е по-
редното висше училище, 
с което работодателската 

организация подписва 
споразумение за парт-
ньорство. АИКБ работи в 
тясно сътрудничество със 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, 
Техническия университет 
– София, и Университета 
за национално и световно 
стопанство.

Асоциацията на ин-
дустриалния капитал в 
България е организацията 
на работодателите с най-
широка представител-
ност у нас. В нея членуват 
над 90 браншови камари, 
представляващи 3/4 от 
икономическите дей-
ности в страната, и над  
10 000 компании, които 
осигуряват работа на близо  
500 000 души. 

Васил Велев (вляво) и проф. Моллов се договориха за параметрите  
на подготовка на специалисти за хранително-вкусовата промишленост

Индустрията 
подава ръка  
на университетите
Студентите ще бъдат насърчавани  
да избират български компании

В Русенския университет 
за трети пореден път се 
проведе Фестивал на фе-
нерите 2020 г. Организатор 
на събитието е Учебна зала 
„Конфуций“ при РУ, в която 
се извършва обучение по 
китайски език и култура за 
студенти, преподаватели 
и всички заинтересовани 
русенци.

Ректорът чл.-кор. проф. 
д.т.н. Христо Белоев пожела 
хубава, щастлива, здрава и 
успешна година за всички. 
Заедно с проф. Пламен Кан-
галов – заместник-ректор 
по учебната работа, и проф. 
Юлиана Попова – координа-
тор „Интеринституционал-
на комуникация“, написаха 
свои новогодишни желания 
и ги закачиха на Дървото 
на желанията. Преподава-
телките по китайски език в 
Университета ги увериха, че 
така направените желания 
се сбъдват винаги. 

Фестивалът на фенерите в 
Русенския университет при-

добива голяма популярност 
сред младите хора и децата. 
За двете си издания досега 
той е посетен от около 300 
души. Тази година празни-
кът включваше отгатване на 
китайски гатанки, закачане 
на лични пожелания за къс-
мет, любов и здраве на Дър-
вото на желанията, писане 
на китайски йероглифи за 
успех и щастие. 

Фестивалът на фенерите 
се празнува една седмица 
след посрещането на Лун-
ната нова година в Китай. 
Това е семеен празник, който 
олицетворява уважението и 
любовта между поколени-
ята, както и надеждата за 
успех и по-добро бъдеще.

2020 година е Година на 
плъха. Вярва се, че той носи 
късмет, успех и възможност 
за преодоляване на пре-
дизвикателства. Плъхът е 
първият знак в китайския зо-
диак и с него започва всеки 
цикъл на Лунния календар. 

Партньорство  
в киберсигурността

Китайската нова 
година настъпи  
и за Русенския

Фестивалът се радваше на много посетители  
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Гергана ХРИСТОВА

Ам б и ц и я т а  н и 
е да превърнем 
нашето училище 
в късче от Бълга-
рия, където деца-
та да се чувстват 

у дома.  Постигането на тази цел 
минава както през изучаването 
на българския език, история 
и география, така и през опо-
знаването и практикуването на 
български народни танци, чест-
вания на българските празници 
и обичаи, които са неразделна 
част от живота в училището. По 
тази причина в програмата на 
учениците сме заложили допъл-
нителни занимания, като курсове 
по народни танци, празнуване на 
Деня на будителите, Рождество 
Христово, Работилница за изра-
ботване на сурвачки, Работилни-
ца за изработване на мартеници, 
Великденска работилница, Ден 
на славянската писменост и кул-
тура, и т.н. 

Началото е поставено от ези-
ковия и културен център „Тук 
България“ – сдружение с нес-
топанска цел, което залага като 
приоритет съхранението и попу-
ляризирането на българския език 
и култура в Италия и чужбина. 
Създаването на Сдружението 
е резултат от дългогодишната 
дейност и богатия опит в култур-
ната и образователната сфера на 
неговите учредители – Гергана 
Христова, основател на Българ-
ското неделно училище в Мила-
но, и Мария Ганчева, адвокат и 
интеркултурен медиатор. Идеята 
прегръща и гл.ас. д-р Ася Асе-
нова, лектор по български език 
и литература в Ка‘Фоскари, Ве-
неция. Благодарение на нейния 
ентусиазъм и професионално 
отношение дейностите на Центъ-
ра се обогатяват допълнително. 
„Тук България“ поддържа тесни 
отношения на сътрудничество и 
професионални контакти с бъл-
гарски и италиански институции 
и университети, български и 
международни асоциации, благо-
дарение на което са привлечени 
професионалисти в областта на 
езикознанието, образованието и 
културата.

Стремежът на Центъра е да 
създаде здрава, динамична и 
кооперираща общност от адми-
нистратори, обучители, хора на 
изкуството и активни граждани 
отвъд културните и междуна-
родните граници. Сред целите 
на Сдружението е да разпростра-
нява българския език и култура 
чрез обучение и възпитание на 
деца и възрастни. Да разширява 
познанията за българската худо-
жествена литература и изкуства. 
Да повишава компетенциите на 
възпитатели, учители и социални 
работници, които да стимулират 
интересите към литературата, 
музикалната култура и изкуство-
то като основни блага и изконни 
ценности. Една от основните 
идеи на учредителите е 

Центърът да се 
превърне в медиатор 

на българския език, 
традиции и култура, 

което се реализира чрез множе-
ство инициативи, участия в науч-
ни форуми и събития, проектна 
дейност.  

Българското училище към 
Центъра в Милано отваря врати 
на 12 януари 2014 г. с 23 ученици. 
Днес те вече са 69 в два фили-
ала. От учебната 2018/2019 г. е 
включено в списъка на МОН на 
българските неделни училища в 
чужбина. Учениците са предим-

УТОЧНЕНИЕ
Във връзка с публикуваната информация в бр.6 на  

в. „Аз-буки“ „Дестинация България“ уточняваме, че Асо-
циацията на българските училища в чужбина е съорга-
низатор на кандидатстудентската информационната 
кампания, а домакинът Българското неделно училище 
„Родна стряха“ в Арадипу – Кипър, е член на Асоциацията.

Българската следа  
в Милано
69 деца се учат на роден език, традиции и култура  
в италианския град

но деца от български семейства 
или от смесени бракове с поне 
един член от български произход, 
които живеят в района на Мила-
но и в Ломбардия. Желанието 
на децата и техните родители, а 
също и нашата цел, е да успеем 
да им предадем основите на 
българския език, литература, 
история, география, фолклор и 
народни танци. Става въпрос за 
деца на възраст от 4 до 19 години, 
родени в Италия или живеещи в 
Италия от години. Посещавайки 
италианските училища, те владе-
ят много добре италиански език, 
но са изгубили, в по-малка или 
в по-голяма степен, българския. 
Освен преподавателите – всички 
с педагогическа правоспособ-
ност, училището разполага и 
с психолог, който сътрудничи 
непрекъснато с преподавателите, 
подпомага тяхната дейност и 
работи в тясна връзка както с де-
цата, така и с техните родители.

Тази учебна година поставих-
ме началото на редица важни 
проекти, като междувремен-
но продължаваме и развиваме 
инициативи, започнати през 
годините.

Осъществи се една мечта – от-
вори врати филиалът ни в град 
Варезе. Освен извънкласните 
занимания по народни танци тази 
година въведохме и творчески 
лаборатории. С помощта на Лора 
Хаджидимиева – нашия режи-
сьор, децата създават филмчета, 
които публикуваме на нашия ка-
нал в YouTube – Scuola Bulgara a 
Milano. С Мария Ганчева децата 
пътуват по българските следи 
в Италия, а с Ася Асенова вече 
могат да учат български език 
онлайн.

Първото голямо събитие за тази 
година е четвъртото издание на 
нашия Фестивал на мартеницата 
в Милано. Културното събитие 
се организира от езиковия и 
културен център „Тук България“ 
и Българското неделно училище 

в сътрудничество с Италиано-
румънския културен център, 
молдовската асоциация „Ватра 
Неамулуй“ и Общината на Ми-
лано под патронажа и на трите 
генерални консулства в Милано. 
Фестивалът стартира през 2017 г. 
с общата кандидатура на четири 
страни – България, Румъния, 
Молдова и Македония, за призна-
ване и вписване на празника на 
мартеницата в представителния 
списък на нематериално кул-
турно наследство на ЮНЕСКО, 
приет официално същата година. 
Традиционната лаборатория за 
мартеници, която вече 6 години 
организира Българското неделно 
училище, се превърна в истински 
международен празник под над-
слов „Балканска пролет в бяло 
и червено“. Тази инициатива е 
доказателство, че националните 
традиции и културни ценности 
обединяват. Запазената и преда-
вана през поколенията традиция 
показва дълбоките корени в убеж-
денията и културата на четирите 
страни. Празникът в Милано, на 
който се събират българската, 
румънската и молдовската общ-
ност, за да празнуват заедно тази 
първомартенска традиция, е без-
ценен урок за нашите деца по со-
лидарност и споделянe на общите 
културни ценности и традиции на 
балканските общности в града и 
региона. Това е начинът, по който 
тези стойности могат да продъл-
жат да се предават от поколение 
на поколение, като свързват дъл-
боките корени с космополитното 
усещането за общност.

Друг международен форум, в 
който с успех участват нашите 
деца, е международният конкурс 
за поезия в Триулджо. Там по-
етически талант мерят деца от 
различни държави и миналата 
година нашите бяха начело на 
класациите. 

От тази година „Тук България“ 
вече е административен център 
за провеждане на дистанционни 

изпити за ниво на владеене на 
български език като чужд към 
СУ „Св. Климент Охридски“. 
Нашите ученици могат да сер-
тифицират познанията си по 
български език по Общата евро-
пейска езикова рамка. 

Изпити за сертифи-
циране могат  

да полагат всички 
лица, които имат  
знания и интерес. 

Нашият център има необхо-
димите ресурси и специалисти, 
за да подготвя кандидатите за 
изпита на цялата територия на 
Италия. 

Горди сме, че „Тук България“ 
вече е част от проекти за ста-
жантски програми за студенти на  
Софийския и Великотърновския 
университет, и с нетърпение 
съвсем скоро очакваме и първите 
си стажанти, с които да споделим 
опит и бъдещи цели, да обменим 
идеи и нови възможности. 

С цел  развиване на електрон-
ното обучение в българските 
училища в Италия през послед-
ните години Центърът активно 
следи дискусиите и норматив-
ните регулации, участва в редица 
събития, обучения и конферен-
ции. От тази година се провеж-
дат дистанционни курсове за 
учениците съгласно условията 
и изискванията на ПМС №90, 
както и курсове за възрастни. За 
целта е подготвена база данни 
от тестове за различните нива 

на владеене на български език. 
В блога към нашия сайт и в 
страницата ни във „Фейсбук“ са 
достъпни както тестовете, така и 
статии, свързани с езика и култу-
рата, интервюта и др.  

Отчита се все по-осезаемата 
необходимост от изграждане 
на цялостна платформа за елек-
тронно обучение с база данни 
от теоретични и практически 
ресурси, които да са внимателно 
подбрани и да покриват нуждите 
на българските училища. По тази 
причина сега Центърът е насочил 
усилията си в реализиране-
то на тази амбициозна задача, 
като разработва и тества елек-
тронни курсове по български 
език, използвайки електронната 
платформа за български език –  
www.ezik.bg. Тъй като в една 
част от случаите става дума за 
билингвизъм, а в други българ-
ският е втори или трети език, в 
преподаването/изучаването на 
български език се изхожда от 
приликите и разликите между 
двата езика. Изготвените курсове 
към Центъра осигуряват база 
данни за електронно обучение 
за всяко българско училище в 
Италия, и не само. 

Езиковият и културен център 
„Тук България“ успешно развива 
и проектна дейност по национал-
ни програми на МОН и участва 
в проект към Фонд „Научни 
изследвания“ – за европейската 
идентичност на езика ни, и по 
„Еразъм+“ – за нашата следа 
в изграждането на европейски 
личности. 

В клас е винаги интересно и забавно
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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.

Уважаема г-жо Василева,
С достигането на мини-

малните стаж и възраст 
по чл. 68 от Кодекса за со-
циално осигуряване (КСО), 
на основание чл. 54а, ал. 1, 
т. 2 КСО се погасява право-
то на лицата да получават 

обезщетение за безработи-
ца. В случай че стажът от 
Великобритания е признат 
и имате всички документи, 

за да се пенсионирате на 
01.05.2020 г., можете да по-
лучавате обезщетение за 
безработица до тази дата.

На 01.05. 2020 ми предстои пенсиониране. 
Но в края на 2019 г. съм на Бюрото по труда 
и кандидатствам за парични обезщетения. 

Придобит стаж от Англия. Възможно ли е да 
изчакам да ми приключи обезщетението,  

и тогава да си подам заявлението  
за пенсиониране?

Атанаска Василева

Донка  
ТЪНКОШИЕВА

Ако искате да видите 
хотел за буболечки – елате 
в Бургас. В Начално базово 
училище „Михаил Лъ-
катник“ има такъв. И това 
е само една от многото 
екоизненади, които крие 
школото.

То получава званието 
екоучилище миналия век – 
през 1997 г., а престижната 
награда „Зелен флаг“ на 
международната Фонда-
ция за екологично образо-
вание – през 1998 г. Така 
става първото училище 
в Източна и Централна 
Европа с това звание. През 
2018 година Българско 
движение „Син флаг“, 
което е координатор на 
програмата за България, 
удостоява училището с 
приз „Посланик на програ-
ма „Екоучилища“.

 „Училището работи по 
темите „Вода“, „Енергия“, 
„Отпадъци“, като основ-
ната цел е намаляване на 
консумацията на вода и 
енергия и на употребата 
на опаковки, което води 
до намаляване на отпа-

дъците и замърсяването. 
Втората основна задача, 
свързана с отпадъците, е 
повторната им употреба 
и рециклиране“, разказва 
помощник-директорката 
Петя Йорданова, която е и 
национален координатор 
на програма „Екоучили-
ща“.

Наскоро по случай 40 
години от създаване на 
училището всички учени-
ци, с изработени костюми 
и инсталации от отпадъч-
ни материали, участват 
в екопарад и флашмоб в 
центъра на Бургас. Всички 
скандират „Не“ на пласт-
масата“. 

Други екотеми, по които 
работят в училището, са 
„Зелени площи“, „Разумно 
хранене“, „Климатични 
промени и глобално затоп-
ляне“, „Глобални цели за 
устойчиво развитие“.  

В НБУ „Михаил Лъ-
катник“ има екопаралелки 
и създаден екокомитет, в 
който участват ученици, 
учители, родители и пред-
ставители на местните 
власти. 

Училището е иноватив-
но и логично едно от на-

правленията е свързано с 
обучение сред природата 
и изнесено обучение. По 
програма „Еразъм+“ има 
спечелен проект „Създа-
ване и изучаване на учебно 
съдържание чрез еколо-
гични програми“. Екипът 
му участва в направата 
на Помагало за родите-
ли и Наръчник с добри 
практики за учене чрез и 
сред природата, както и на 
Класификатор на растения 
и животни в родния край. 

В училището има класна 
стая на открито, където 
децата учат, играят, творят. 
Различни съоръжения от 
естествени материали – 
сензорна пътека, наземна 
игра, съоръжения за разви-
ване на различни умения, 
са изградени от учителите 
и родителите.  

За 50-годишния юбилей 
на Деня на Земята „Миха-
ил Лъкатник“, като учили-
ще звезда – звание, полу-
чено от мрежата „Ден на 
Земята“, ще бъде център 
на празника, организатор 
на екофестивал, конкурси 
и инициативи под надслов 
„Да спрем климатичните 
промени“. 

Хотел за… 
буболечки

Спаси природата, за да спасиш човечеството – това е замисълът на възпитание-
то на децата в бургаското училище
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Ния КАРАДЖОВА

Държавната агенция за закрила на детето 
пое горещата телефонна линия за деца. Те-
лефонът, който е валиден за цяла Европа, 
доскоро е стопанисван от неправителствена 
организация.

„С промяната обществото се освободи от 
страховете, които избуяха по време на про-
тестите срещу Националната стратегия за 
детето, че неправителствени организации 
поемат несвойствени функции – разказва 
психологът Младен Владимиров, който от-
говаря за телефонната линия. – В момента 
тече процедура за назначаване на психо-
лози, които ще получат и допълнителна 
подготовка и супервизия, така че да е ясно, 
че държавата поема цялата отговорност“, 
заявява той. По неговите думи, на горе-
щия телефон звънят по-често родители, 
отколкото деца. „Най-често се обаждат 
хора, които са в развод и имат проблеми 
със срещите с децата. Тъй като в България 
напоследък е на мода разпределеното вре-
ме – тоест двамата родители да живеят с 
детето по равно, вместо бащата да го взема 
само за уикенда, ни питат как може да се 
организира това“, споделя Владимиров. 
Има и много майки и бащи, които се обаж-
дат с въпроси как да общуват с тийнейджъ-
ра, без това да се превърне в минно поле. 
„Доста хора се интересуват също как може 
детето да се социализира в нови условия – 
ако например са се преселили в друг град 
и техният младеж или девойка трябва да 
завърже нови приятелства. Предимството 
на този тип обаждания на гореща линия е, 
че консултациите са напълно безплатни. 
Иначе семейството трябва да потърси пси-
холог, а това струва пари. Други хора пък 
не биха искали да се видят с училищния 
психолог, защото предпочитат аноним-
ност. Има и родители от малки населени 
места, където няма действащи психолози 
– допълва Владимиров. – А самите деца 
предпочитат консултация онлайн или 
по телефона, защото искат всичко да се 
случи веднага. Те искат да бъдат в своята 
комфортна среда у дома, а не да седят на 
кушетката на психиатъра. По-лесно им е да 
споделят, без да виждат лицето на човека“, 
разказва Владимиров. Според него именно 
в такава ситуация те отреагират стреса и 
се отпускат да споделят.

Децата, които звънят на горещата линия, 
пък се интересуват предимно от взаимоот-
ношения с връстници. Най-вече търсят съ-
вети от психолозите за любовни връзки, но 
нерядко и за тормоз. „Често се случва детето 
да се опитва да разбере защо е аутсайдер, 
а и да се оплаче от кибертормоз“, разказва 
психологът. Най-важното според него е, че 
всеки месец средно пет деца благодарение 
на съветите на психолози са отървани от 
мисли за самоубийство. „Дори и да бяхме 
помогнали само на част от тях, това е осо-
бено значимо и показва смисъла на тази 
система“, казва Младен Владимиров. 

Агенция поема 
горещата линия 
за малките

Бургаско школо е първото 
екоучилище в Източна  
и Централна Европа
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Децата в Каспичан 
посрещнаха с много 
настроение, забав-
ни игри и викторини 
настъпването на ки-
тайската нова година, 

която ще мине под знака на белия 
метален плъх. Сред гостите на 
тържеството e и кметът на Об-
щина Каспичан Милена Недева, 
представители на други клубове 
от града и граждани, които се 
потопиха в атмосферата на да-
лечен Китай.

„За нас това е традиция. Задъл-
жително се отбелязват всички 
национални китайски празници 
– лунния, на фенерите, но най-
тържествено е посрещането на 
китайската нова година – раз-
казва Йорданка Спасова, дирек-
тор на Центъра за подкрепа за 
личностно развитие – Център за 
работа с деца в Каспичан. – По 
време на тържествата често пра-
вим паралел между културите и 
архитектурните паметници на 
България и Китай.“ 

Причината е слушателският 
клуб „Приятели на Радио „Ки-
тай“. Клубът е основан от Райна 
Дочева, която много обича да 
слуша предаванията на българ-
ската секция на Радиото в Пекин. 
Тя кореспондира с нашите жур-
налисти в Китай с писма и след 
като се пенсионира,

създава детски 
радиоклуб.

Първоначално децата се съби-
рат при нея, но когато броят им 
се увеличава, Йорданка Спасова 
предлага да го преместят в Цен-
търа за работа с деца. И така вече 
18 години в него членуват деца от 
7 до 14 години. „Бяхме решили да 
не приемаме първолаци, защото 
те още не могат да пишат, но тази 
година пак си имаме четирима 
малчугани, които много искаха 
да участват“, обяснява директо-
рът на Центъра.

Членовете на Клуба масово 
участват в радиовикторини, 
интернет игри с познавателен 
характер, конкурси за рисунки, 

За поредна година Обе-
диненият детски комплекс 
в Кюстендил и клубът за 
аерокосмически техноло-
гии „Зодиак“ организират 
национален ученически 
конкурс „Икар“ за лета-
телни апарати. Целта е да 
се провокира творческото 
мислене и участие на уче-
нически екипи от страната 
и чужбина, които в рам-
ките на няколко месеца 
да направят и впослед-
ствие да демонстрират на 
живо създадени от тях ле-
тателни апарати. „Икар“ 

се провежда в рамките на 
традиционното авиошоу 
за любителски летателни 
апарати „Осогово“, посве-
тено на Международния 
ден на авиацията и космо-
навтиката. 

Шестото издание „Осо-
гово 2020“ ще се състои на 

25 април 2020 г., събота, 
на едноименния стадион 
в Кюстендил в партньор-
ство с фондация „Еврика“, 
Българската федерация по 
авиомоделизъм и Община 
Кюстендил.

В Конкурса могат да 
участват авиомоделисти 
от I до XII клас, разделени 
условно в три възрастови 
групи: I – IV, V – VII и VIII – 
XII клас. Създадените от тях 
апарати могат да бъдат от 
всякакъв тип – самолети, ра-
кети, хеликоптери, балони, 
летящи чинии и др., които 
да бъдат атрактивни и без-
опасни за присъстващите.

Участниците могат да 
сформират екипи от по 
няколко ученици, които 
съвместно да реализират 
и представят идеите си. 

Нестандартното мислене 
и иновативните решения 
при конструирането им са 
желани плюсове при избора 
на идеи. В рамките на 15 
мин. всеки екип (участник) 
ще може да представи и да 
демонстрира своето пред-
ложение. Желателно е уче-
ниците да бъдат придруже-
ни от научен ръководител.

Летателните апарати ще 
се оценяват в две отделни 
категории – пилотни и без-
пилотни модели.

Организаторите изрично 
напомнят, че директното 

копиране на популярни 
конструктивни решения, 
като летящи коли, летящи 
герои или други подобни, 
налични в интернет или  
други медии, не е препо-
ръчително и няма да бъде 
оценявано високо, за да не 
се толерират плагиатството 
и сляпото подражание.

Заявки за участие се 
приемат до 23.04.2020 г. 
(четвъртък) включително, 
на телефоните на ОДК 
078/550615, 078/550616 
или на е-mail: odk.kn@abv.
bg. 

„Икар 2020“ – смелостта да полетиш

Радио „Китай“ звучи  
в Каспичан 
В 27-те извънкласни форми на занимания в Центъра за работа с деца 
са се включили 293 възпитаници

есета, стихотворения, разкази, 
отпразнуване на рождените дни 
на Клуба, на китайските изкуства 
и много други. Децата получават 
призови места и  много награди 
от тези конкурси, а най-ценни за 
тях остават познанията за тази 
далечна, загадъчна страна. Мно-
го от организираните празници 
се осъществяват с активното 
съдействие на Радио „Китай“. 
Клубът използва новите техно-
логии и прави радиомостове, при 
които децата могат да разговарят 
директно с журналистите от бъл-
гарската секция. 

За всички членове от Клуба 
остават незабравими срещите с 
приятелите от далечната страна. 
Първата среща е осъществена 
през 2004 г., когато 6-членна 
делегация от Радио „Китай“, во-
дена от зам.-директора Чен Мин 
и директорите на руската, ун-
гарската, румънската редакция, 
и зам.-директора на българската 
редакция посещават Каспичан. 
Следват много други срещи, 

изпълнени с обич, приятелство и 
топлота. Членове на Клуба също 
посещават Китай. По случай 
30-годишнината от създаването 
на Радио „Китай“ за чужбина в 
Пекин гостува Валентин Тонев, 
който поднася приветствие от 
името на всичките над 3000 клу-
ба на Радио „Китай“ по света. 
Гордост за Центъра за работа с 
деца е, че каспичанският клуб 
попада в топ 10.

Българската общност в Китай 
също поддържа нашите тради-
ции живи и през януари органи-
зира Кукеровден в Пекин. 

Центърът за работа с деца в 
Каспичан предлага 27 форми 
на извънкласни дейности, от 
които през тази учебна година 
се възползват 293 деца не само 
от града, а и от съседни населени 
места, като Марково и Плиска. 
В тях те развиват художествено-
творческа, приложно-техниче-
ска или спортно-туристическа 
дейност. Клубовете и кръжоците 
по занимания се ръководят от 

директора и 12 външни лектори. 
„Градът ни е малък и обик-
новено след VII клас децата 
отиват да учат другаде, най-
често в Шумен. Затова при нас 
идват обикновено, когато са на 
възраст между 3 и 14 – 15 г.“, 
казва Спасова. 

Освен клуба „Приятели на Ра-
дио „Китай“ най-младите жители 
на града проявяват голям инте-
рес към балетната школа и към 
театралната група „Звездичка“. 
През ноември 

малките артисти 
печелят  

три награди от 
Международния 

детски и младежки 
театрален 
фестивал  

във Варна – 

специалната награда за образова-
телен спектакъл; за артистичност 
и за режисура.

Най-многобройна е балетната 
школа „Грация“, която се ръко-
води от директора на Центъра 
за работа с деца. Най-малките 
балерини са 3-годишни и редовно 
радват своите почитатели по вре-
ме на многобройните концерти и 
различни инициативи, организи-
рани в Каспичан. Те по традиция 
отбелязват и Международния 
ден на балета, който винаги се 
превръща в празник –  залата на 
Народно читалище „Пробуда“ се 
изпълва с феерия от звуци, краси-
ви движения и багри.

Към Центъра има и спортни 
клубове, мажоретен състав, а 
децата от групите по изобразител-
но изкуство редовно участват в 
национални конкурси за рисунка 
и печелят награди. Чести гости 
в Центъра за работа с деца са и 
малчуганите от ОДЗ „Снежанка“. 
„При нас идват и деца от Центъра 
за настаняване от семеен тип – в 
него се отглеждаха деца от 3 до 7 г., 
но сега има и по-големи – споделя 
Спасова. – Първоначално учител-
ката ходеше при тях, за да рисуват 
заедно. Сега по-големите идват 
при нас и участват в кръжока по 
живопис, за да сменят средата и 
да общуват с повече деца.“  

През летния период, когато 
децата не са на училище, се въз-
ползват от летните програми на 
Центъра. Сформират се 8 групи, 
които се водят от четирима педа-
гози и всеки ден имат различна 
програма – 

учат се да правят 
солени бонбони, 

домашна лимонада,

къщички за птици от кибритени 
кутийки, кутии за бонбони от 
прежда и много други. Понякога 
ги водят и на екскурзии до близ-
ки местности сред природата. 

„Нашите деца участват в абсо-
лютно всички прояви на Община 
Каспичан, както и в някои об-
ластни прояви и национални кон-
курси“, казва с гордост Йорданка 
Спасова. Такъв е ежегодният 
международен конкурс „Зевзек“, 
който винаги се открива или 
закрива от възпитаниците на 
Центъра за работа с деца. 

Играта „Микадо“ е любимо занимание на децата
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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.

Канада можете да посетите кни-
жарница, която е пълна с пухкави 
котенца за осиновяване. В Otis & 
Clementine клиентите могат да че-
тат, да пият кафе и да си играят с 
очарователните четириноги. 

Собственичката Елън Хелмке 
отваря книжарница за книги вто-
ра употреба през 2011 г. Тя приема 
първите котенца в магазина си през 
май 2019 г. и вече се е посветила на 
това да помогне на животните да 
намерят свой постоянен дом.

При влизане в магазина клиен-
тите се посрещат на вратата от 
шепа пухкави котенца, които се раз-

хождат свободно наоколо, катерят 
се по рафтовете с книги или дремят 
по первазите на прозореца. „Те на-
правиха мястото по-уютно. Поня-
кога хората влизат в книжарницата 
само за да видят сладките котета“, 
разказва Хелмке пред Insider. 

Котенцата имат всички необ-
ходими ваксинации и са обезпара-
зитени. Освен това се отразяват 
добре на бизнеса, защото привли-
чат повече клиенти.  Повечето 
от посетителите са разбрали за 
магазина през социалните профили 
на книжарницата, които съдържат 
очарователни изображения на кот-

ките и включват актуализации за 
пристигащи нови домашни любим-
ци, които ще бъдат на разположе-
ние за осиновяване.

Котетата се осигуряват от 
местната спасителна група за жи-
вотни South Paw Conservation Nova 
Scotia. Те настаняват спасените ко-
тенца във временни приемни домове, 
докато се намери осиновител. Жела-
ещите да си вземат домашен люби-
мец, подават онлайн заявление за 
осиновяване и заплащат такса от 
235 канадски долара. Досега само от 
книжарницата на Хелмке 30 котета 
са си намерили нови стопани и дом. 

В

Канадска книжарница се
превърна в приют за котета

Д
еликатните крила на пеперудата са доста 
хладни, в буквалния смисъл на думата, бла-
годарение на специални структури, които 
ги предпазват от прегряване на слънце.

Нови термични изображения на пеперу-
ди показват, че живите части на крилото 
– включително вените, транспортиращи 
кръвта на насекомото, или хемолимфа, и 
ароматни петна или подложки, които мъж-
ките индивиди използват за освобождава-
не на феромони – отделят повече топлина 
от околните мъртви люспи, поддържайки 
жизнените зони по-хладни.

Малките промени в телесната темпе-
ратура могат да повлияят на способност-
та на пеперудата да лети, тъй като мус-
кулите в гръдния кош трябва да са топли, 
за да може насекомото да размахва криле-
те си достатъчно бързо при излитане. Но 
тъй като крилата са толкова тънки, те се 
нагряват по-бързо от гръдния кош и могат 
бързо да  прегреят.

Хората може да си помислят, че покри-
тите с люспи крила на пеперуди са „като 
нокът или перо на птица или човешка коса 
– т.е. са безжизнени – казва Нанфанг Ю, 
приложен физик от Колумбийския универ-
ситет в „Сайънс нюз“. – Но крилата са 
оборудвани и с живи тъкани, които са от 
решаващо значение за оцеляването и поле-
та, а високите температури ще накарат 
насекомото „наистина да се чувства дис-
комфортно“.

Как се охлаждат 
пеперудите

ов доклад на Съвместния европейски изследова-
телски център показва, че в повече от половина-
та въгледобивни региони в ЕС преминаването към 
чиста енергия може да създаде повече работни 
места, отколкото в момента има във въгледобив-
ния сектор.

Докладът излиза след обявяването на европей-
ската „зелена сделка“ и на Механизма за справед-
лив преход на ЕС, който има за цел да подпомогне 
общностите, които са най-засегнати от прехода 
към неутрални към климата технологии до 2050 г., 
особено в регионите на въглищата на ЕС. Въвежда-
нето на технологиите за възобновяема енергия в 
регионите за въглища може да създаде до 315 000 
работни места до 2030 г. и до 460 000 до 2050 г. 

Производството и използването на въглища на-
малява от десетилетия в ЕС. Като се има предвид 
амбицията на ЕС да трансформира енергийната си 
система и да стане въглеродно неутрална до 2050 г., 
темпът на трансформацията може само да се ус-
кори. Това представлява уникално предизвикател-
ство за традиционните въгледобивни райони на 
ЕС, където са заети около 200 000 души.

Н
Зелени 
работни места
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

13 – 19 февруари 2020 г.

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

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:

Цена за първа 
страница:  
4 лв. на кв. см

Цена за последна 
страница:  
2 лв. на кв. см

Вестник „Аз-буки“

2. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 гр. – 80 лв. за 1000 бр.
3. 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 август 2016 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „От рецептата на баба  
до олеиновия сапун“ – формиране  

на познавателния интерес  
и развитие на творческите търсения“

Силвия Георгиева
Природо-математическа гимназия  
„Проф. Емануил Иванов“ –  Кюстендил

„Чувам – забравям, виждам –  
запомням, правя – разбирам.“

Конфуций

Въведение
Като че ли в педагогическата практика не се от-

делят достатъчно място и време за ученето чрез екс-
перимент въпреки неговата ефективност. Добре е да 
продължат изследванията в тази област и да се тър-
сят оптимални подходи за утвърждаването му. Защото 
наблюденията в масовата практика показват, че екс-
перименталната работа и проектното обучение, като 
организационни форми за развитие на творческите тър-
сения у учениците, не намират достатъчно приложение 
в ежедневната класноурочна работа в училище. 

Особено ефективна форма за активизиране на все-
ки ученик и за формиране у него на положително отно-
шение към ученето е експерименталната работа при 
разработване на учебни проекти в областта на при-
родните науки. Прилагането на методи като „ученици 
учат ученици“ укрепва мотивацията, повишава стреме-
жа за по-високи резултати и засилва вярата на ученика 
в собствените сили. Използването на тези подходи в 
процеса на обучение обвързва теорията с практиката 
и силно повишава познавателната активност на учени-
ците.

В съвременното училище ученето трябва да е ре-
зултат от активността и на двете страни, участници 

Учене чрез 
експеримент

на активните и медиопасивни форми на новогръцките глаголи. Сетатос (1997) например 
добавя поне още пет диатези към традиционните четири и изтъква разнообразната по-
тенциална семантика на залоговите форми в НГЕ в зависимост от лексикалното значение 
на глагола и редица синтактични фактори. Стесняването на обхвата на медиопасивните 
форми продължава нататък в МР 2 (с. 38) и се затвърждава в МР2 (48 – 49), където в ме-
тодическите указания към преподавателите се препоръчва като упражнение за усвояване 
на четирите диатези да се предлагат на учениците задачи за преобразуването на активни 
конструкции в пасивни – един методологично неправилен подход, загърбващ полисемията на 
медиопасивните форми, които могат да реализират не само пасивна, но и рефлексивна (или 
медиална), реципрочна и ергативна семантика.

Темата за изразяването на ергативност с медиопасивни и активни форми е съвсем 
слабо застъпена в анализираните учебни материали, което не отразява езиковите данни от 
НГЕ, сочещи, че стотици activa tantum глаголи реализират ергативна семантика (спонтанно 
биологично или физическо събитие) с интранзитивни активни форми и каузативна семанти-
ка с транзитивните си употреби, а отделно редица глаголи реализират ергативна семанти-
ка с медиопасивните си форми. В У2 дори (с. 63) в пример с глагол activum tantum с ергативно 
значение ергативната семантика направо е приравнена към пасивна диатеза – третиране, 
което не отчита в семантичните и синтактични разлики между ергатив и пасив.

Важен момент при разглеждането на залоговата проблематика в изследваните посо-
бия е въпросът за мястото на депонентните глаголи. Отново без осмисляне и съобразяване 
с даденостите на НГЕ авторите са предпочели една традиционна, но неиздържана теоре-
тично теза. Така за депонентните глаголи на различни места се твърди, че те носят пасив-
на морфология, но активно значение и само се маркира фактът, че някои депонентни глаголи 
са интранзитивни, а други имат транзитивни и интранзитивни употреби, вж. ГГС: 74 – 75 
и МР2: 39. Въпросът е от голямо значение при обучението в НГЕ и като майчин, и като 
чужд език, тъй като депонентните глаголи в НГЕ са хиляди, имат нееднородна семантика: 
рефлексивна, реципрочна, спонтанно събитие, когнитивна, перцептивна и пр. (вж. индика-
тивно Зомболу & Алексиаду 2014: 334 – 335) и са нееднородни в синтактично поведение: много 
от тях са интранзитивни, но процентът на транзитивните депонентни глаголи съвсем не 
е пренебрежим: според Зомболу & Алексиаду (2014: 335) транзитивните депонентни глаголи 
са 30% от общия брой. 

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 г.

Съдържание  
на сп. „Професионално 
образование“,   
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в образователно-възпитателния процес, а учителят 
трябва да използва нови, различни методи на обуче-
ние. Защото крайна цел на училищната система е 
учениците постоянно да подобряват и разширяват 
своите интереси в различни области, да подобряват 
своите способности и да развиват характера си. 

И всичко това може да стане, като се позна-
ва проблемът за организация на експерименталната 
работа при разработване на учебни проекти и като 
същата намери практическа реализация в системата 
на българското образование.

Проектно ориентираното обучение се разглеж-
да като дейностно ориентиран модел за организация 
на обучението, базирано върху разработване на учеб-
ни проекти. Чрез настоящата разработка насочваме 
вниманието към обучението чрез проекти като един 
от възможните съвременни пътища за постигане на 
нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано 
към ученика и създаващо условия за по-пълно разгръ-
щане на личностния му потенциал в процеса на обу-
чението по природни науки. 

В основата на проектно базираното обучение 
стои разработването на учебни проекти. Работата 
по проекти предоставя възможност на учащите (са-
мостоятелно или в екип) да си поставят цели, да 
определят стратегии, да участват в изпълнението 
на разнообразни дейности, свързани с планиране, ор-
ганизиране, проучване, изпълнение и оценяване на фак-
ти, явления и процеси от заобикалящата действи-
телност, чрез събиране на информация от различни 
източници, осъществяване на разнопосочни комуни-
кации, поемане на различни роли, прояви на сътруд-
ничество, взаимопомощ и критично мислене (Mitova, 
2011). 

Методът на проектите, известен още като 
„учене чрез действие“ или „откривателско учене“, е 
възможност за осъществяване на връзка между тео-
ретичните знания на учениците и практическата им 
дейност в условията на активна мисловна дейност. 
Методът съдейства за развиване на познавателни 
навици, умения за самостоятелно конструиране на 
знанията и ориентиране в информационното прос-
транство. Проектната работа се разглежда като 
дейност, ориентирана към решаване на определен уче-
бен проблем или реални житейски проблеми. 

Разглежданата личностно ориентирана образо-
вателна парадигма измества фокуса на вниманието 
от преподавателя към образователните потребно-
сти на учениковата личност и нейната способност 
да създава, обменя и използва знанието. Методът на 
проектите е метод на активно обучение, който в 
голяма степен активизира самостоятелната позна-
вателна дейност на учениците, осигурява подготов-
ка, базирана на решаване на проблеми и самообучение 
и е добър начин за свързване на обучението с прак-
тиката. Методът на проектите се изгражда върху 
принципите на педагогиката на сътрудничеството и 
сравнително леко се вписва в утвърдената и доказала 
достойнствата си класноурочна система, без да зася-
га пряко съдържанието на обучението.

Съвременният училищен проект е дидакти-
ческо средство за активизиране на познавателната 
дейност на учениците, за развитие на креативност 

ят термин на Триандафилидис (1993) „начин“ (τρόπος, ГГС: 129). 
В ГГС (с. 75) в частта за глаголния вид вместо за свършени и несвършени форми се го-

вори за „сегашен конюнктив“ и „сегашен императив“ и съответно за „аористен конюнктив“ и 
„аористен императив“. Термините са неактуални и некоректни, понеже въпросните глаголни 
форми въобще нямат темпорална ориентация по оста минало – настояще – бъдеще. 

Неактуална е тезата за трети, перфектен вид в НГЕ, който обхваща перфекта, 
минало предварително и бъдеще предварително, вж. ГГС: 75, тъй като аналитичните фор-
ми на тези глаголни времена съдържат неизменяема форма, маркирана за свършен вид, а 
семантичните им особености имат отношение към темпоралната ориентация, а не към 
аспектуалността.

Остарял е и подходът в ГГС (с. 75), където в духа на Триандафилидис (вж. по-горе) на-
клоненията се поделят на лични и нелични. Като нелични наклонения са причислени инфини-
тивът и причастието – глаголни форми, които изобщо нямат модални употреби. 

2.3. Инкорпориране в материала на модерна теоретична рамка
Паралелно с остарялата терминология и остарелите теоретични тези изследвани-

те учебни и методически помагала използват и транспонират редица съвременни тези от 
гръцката и световната лингвистика. По правило подобен подход се регистрира в мето-
дическите ръководства и по-плахо в гимназиалната граматика, докато самите учебници 
остават в плен на теоретичната изостаналост. По-долу акцентираме върху някои харак-
терни примери.

В частта за модалността въз основа на Клерис & Бабиниотис (1999: 84 – 87) ГГС  
(с. 128 – 129) предлага анализ на инвариантното значение на епистемичната и деонтичната 
модалност и на частните значения на тези две основни модалности.

За вида на глагола, наричан в изследваните пособия най-често „характер на действието“, 
освен остарелия термин „начин“ (вж. по-горе) се въвежда и установеният вече термин вид (όψη), 
наложен най-вече чрез знаковия превод на аналитичното описание на НГЕ на Андре Мирамбел 
(Mirambel, 1988). Темата за вида е разширена в МР1 (69 – 70, 73 – 74), където е отбелязано, че 
глаголната морфология в НГЕ е организирана около видови по характер основи. Определението на 
вида се базира на Клерис & Бабиниотис (1999: 76) и Холтън и др. (1999: 113), където са възприети 
актуални теоретични постановки, включително заети от класическия увод в аспектологията 
на Комри (1976), вж. МР1: 73. В духа на съвременната аспектология се отбелязва и субективният 
характер на тази глаголна категория, следващ от възможността говорещият да избира аспек-
туалния си зрителен ъгъл (in: Moser, 1994; Klarins & Babiniotis, 1999: 76).

По отношение на диатезите ГГС (с. 123) подчертава, че морфологичното разграничение 
на залозите само частично съвпада с диатезите. Съвременният подход към залоговата се-
мантика продължава и в МР2 (с. 38 – 39), където се подчертава несъвпадението между залог 
и залогова семантика (диатеза) в НГЕ.

2.4. Разлики в представянето на едни и същи езикови явления
Поради компилативния характер, върху който са построени обзорите на интересува-

щите ни глаголни категории, в изследваните учебни пособия на места се забелязва непосле-
дователност в тезите в различните пособия. 

По отношение на перфекта, от една страна, ГГС в „морфологичната“ си част (с. 75, 
124 – 125) го класифицира като сегашно време, а от друга страна, в самия анализ на това 
глаголно време в „аналитичната“ си част (с. 125) го определя като време с минала темпорал-
на ориентация, неслучайно веднага след това се упоменава възможността за замяната му с 
аорист (вж. и по-долу, 2.5). 

Както вече споменахме, ГГС се придържа към М. Триандафилидис и твърди, че диате-
зите в НГЕ са четири, това се казва и в съответната част за диатезите в У1 (с. 88). В МР1 
обаче (с. 74) и по Клерис & Бабиниотис (1999: 152) диатезите, наречени „различни зрителни 
ъгли или перспективи, през които говорещият вижда връзката между глагола и субекта“, са 
само три: активна, пасивна и медиална. 

2.5. Инкорпориране на дискусионни или несъответстващи на езиковата реалност тези
В тази секция ще разгледаме с повече подробности някои спорни тези на авторите, 

както и недостатъци на дискусиите по конкретни проблеми. За по-добро структуриране на 
изложението проблематиката е поделена по глаголни категории.

Залог
В ГГС (с. 123) и по Клерис & Бабиниотис (1999: 263) авторите определят залозите 

като „групи морфологични форми на глаголите“, определение, което може да се отнесе и 
към други морфологични категории, тъй като при несвършените глаголни основи залогът 
в НГЕ се маркира чрез флективните морфеми тип „закачалка“, които носят информация за 
няколко категории: залог, време (минала – неминала темпорална ориентация), спрежение, 
лице и число. 

Като цяло, и ГГС, и МР1, и МР2, и особено учебниците твърдо стоят зад обособяване-
то на четири диатези. Подобно деление не отчита богатството от потенциални значения 
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и формиране на определени личностни качества. Методът на проектите е педагогическа 
технология, която е насочена не към интегриране на фактически знания, а към тяхното 
използване и придобиване на нови такива. 

Според В. Гюрова и кол. разнообразяването на учебно-възпитателния процес изисква 
нова организация на времето. Една от възможностите за това е именно работа по инди-
видуални и групови проекти (Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 15). Освен 
това проектно базираното обучение дава възможност за активно включване в учебния про-
цес и на слабо мотивирани, отегчени или незаинтересовани от учебната работа ученици 
(Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 30). Според авторите, когато учениците 
имат свобода на избор на различни стратегии и подходи, това ги мотивира да се отнасят 
по-сериозно към учебната работа (Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 32). 

В своята публикация С. Николаева изтъква две основни причини, с които може да оправ-
даем все по-нарастващия интерес към обучението, базирано върху проектна дейност. От една 
страна, това са характерните за традиционните методи и форми на учебно-възпитателна 
работа еднообразие в преподаването и ученето, пасивно заучаване и възпроизвеждане на опре-
делени факти, откъснатост на академичните знания от реалния живот, което води до трайно 
ниска мотивация за учене, до ограничени възможности за пренос на знания от една сфера към 
друга, а в много случаи – и до ниски или нестабилни във времето постижения. От друга стра-
на, модерният живот изисква от всеки не просто да владее достатъчна по обем и съдържание 
информация, но и да притежава умения за нейното непрекъснато обогатяване, развиване, обра-
ботване, предлагане, споделяне. Ето защо, освен от фундаментални умения за четене, писане и 
смятане, съвременният човек неотложно се нуждае и от умения за работа в екип; за решаване 
на проблеми; за планиране, изследване и творчество; за критическо мислене; умения за синтез 
на информация от различни информационни носители; за ползване на високотехнологична апара-
тура (Nikolaeva, 2004: 23). Безспорен е фактът, че всичко това предоставя проектно базираната 
учебна дейност при разработване на проекти в училище. 

Проектната работа на учениците може да се разглежда като средство за активи-
зиране на познавателната им дейност, защото поставя акцент върху ученето, провокира 
дискусии, предоставя възможност на учениците да планират, прогнозират и реализират за-
мисленото. Резултатът от проектната дейност на учениците представлява техен собст-
вен продукт с личностна и социална значимост. 

Реализация на педагогическите условия за изследване ефективността на 
дейността при разработване на учебни проекти

След направения преглед на педагогическата литература по темата възникват след-
ните въпроси.

– Изглежда интересно, но осъществимо ли е?
– Не рискуваме ли да загубим контрола над учебния процес?
– Не изисква ли доста време?
– Няма ли риск за непокриване на учебната програма?
– Няма ли да възникнат затруднения при самостоятелното извършване на множество 

дейности?
– Защо да използваме метода на проектите в практиката на обучението по природни 

науки?
– Ефективна ли е експерименталната организация на дейността при разработване на 

учебни проекти по отношение на познавателната, социалната и емоционалната активност 
на учениците?

– Може ли същата да се използва като средство за активизиране дейността на уче-
ниците?

Предлагаме разработването на учебен проект на тема „От рецептата на баба до 
олеиновия сапун“ в условията на експериментална организация на дейността за ученици от 
първи и втори гимназиален етап на обучение с идея да отговорим на поставените въпроси. 
Работата по проекта „От рецептата на баба до олеиновия сапун“ беше осъществена в ча-
совете за извънкласни занимания с ученици от IX и XII клас през месеците октомври – но-
ември на учебната 2017/2018 година в Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил 
Иванов“ – Кюстендил. Темата на учебния проект е съобразена с Държавните образователни 
стандарти (ДОС) за учебното съдържание в културно-образователната област „Природни 
науки и екология“, които се реализират и успешно съчетават в IX и XII клас по учебния пред-
мет „Химия и опазване на околната среда“. В IX клас на гимназиалния етап на основната 
образователна степен ученикът следва „да описва процеса на осапунване и приложението 
му в практиката“ [ДОС, 2015], а в XII клас „да планира химичен експеримент за получаване 
на органични съединения“ [ДОС, 2015]. Темата на учебния проект „От рецептата на баба до 
олеиновия сапун“, целите, които се предвижда да бъдат постигнати, и неговото разработ-
ване се вписват в цялостната система от знания, умения и отношения, предвиждани в 

ната степен (нататък У1) и учебник по новогръцки език за 
втори клас на гимназиалната степен (нататък У2). Пособия 
от основната образователна степен и от втората степен 
на средното училище, наречена лицей, не се анализират, тъй 
като там се повтарят в сбит вариант тезите, застъпени 
в изследваните тук пособия. При цитирането на учебните 
материали не посочваме годината на издаване, тъй като тя 
не е налична в самите книги. 

2. Критичен анализ на представянето на кате-
гориите вид, време, наклонение и залог

2.1. Източници на теоретичната рамка и особености 
на терминологията 

Граматиките и теоретичните изследвания върху НГЕ, 
на които се опират проучените тук учебни и методиче-
ски пособия, са нееднородни по епоха на съставяне, теоре-
тични възгледи и терминология. В ГГС се забелязват две 
ясно разграничими тенденции. В т.нар. „морфологична част“  
(с. 74 – 76), в която се представят накратко глаголните 
категории, се забелязват консервативност и привързаност 
към помагала за изучаване на гръцки, списвани преди и около 
средата на ХХ век. Самото определение на глагола в грама-
тиката на новогръцкия език за гимназиалната степен на с. 
74 е взето почти дословно от граматиката на новогръцкия 
за началното училище (Grammar, 1995: 139), едно неактуално 
и изоставено от десетилетие помагало. Сред традиционни-
те и вече остарели в теоретично отношение описания на 
НГЕ, които се използват в тези учебни пособия, е и син-
таксисът на Дзардзанос (1996), на който се опира до голяма 
степен подходът в гимназиалната граматика спрямо на-
клоненията (ГГС: 77, in: Tsardtsanos, 1996: 279), глаголните 
времена (ГГС: 75, in: Tsardtsanos, 1996: 256) и залога и диате-
зата (МР2: 47–48, in: Tsardtsanos, 1996: 230 – 253). Използвана 
е също е граматиката на Триандафилидис (1993) в частта 
за делението на наклоненията на лични и нелични (ГГС: 75, 
in: Triandafilidis, 1993: 307 – 309). Триандафилидис е използван 
широко и при определението за диатеза и обособяването на 
четири диатези: активна, пасивна, медиална и неутрална 
(ГГС: 74, по Триандафилидис 1993: 304 – 305). 

В по-аналитичната и ориентирана в синтактикосе-
мантичен план част от ГГС на с. 123 – 129, както и в МР1 
и МР2 глаголните категории вид, време, наклонение и залог 
вече се разглеждат чрез включването на тоеретични тези 
от по-модерни описания на НГЕ. Така граматиката на Кле-
рис и Бабиниотис (Cleris & Babiniotis, 1999) се използва в ГГС 
в частта за модалността, при разглеждането на причасти-
ята и на залозите и в МР1 при разглеждането на глаголното 
време. При разглеждането и на четирите глаголни катего-
рии описанието на НГЕ на Холтън, Макридж и Филипаки-
Уорбътън (Holton et all, 1999) се използва и цитира широко в 
методическите ръководства (МР1 и МР2).

2.2. Неактуална терминология и неактуална теоре-
тична рамка

Нееднородният характер на използваната лингвис-
тична литература има за резултат употребата на оста-
ряла терминология и неактуална теоретична рамка, които 
се транспонират безкритично в изследваните пособия. Ето 
няколко характерни примера.

Глаголният вид в ГГС и методическите ръководства 
(МР1 МР2) е наречен „характер на действието“ (ποιόν ενέργει-
ας) – термин, зает от доста критикуваната за езиковия си 
консерватизъм граматика на Бабиниотис и Кондос, издадена 
в началото на управлението на хунтата на полковниците в 
Гърция (Бабиниотис & Кондос 1967). Използва се и остарели-
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Заглавието е на реуудакцията

Държавните образователни стандарти за учебното съдържание по предмета „Химия и опаз-
ване на околната среда“: „…намират и използват данни за проучване на определен химичен 
проблем“.

Технологичната структура на разработения проект включва четири основни етапа: 
подготовка и планиране на проектната дейност; реализиране на проекта; презентация на 
резултатите от проектната работа; рефлексия върху дейността.

Подготовка и планиране на проектната дейност. Този етап включва актуалност на 
темата, определяне на целите, задачите и методите на изследване.

Актуалността на темата на проекта свързваме с факта, че сапуните са неизменна 
част от ежедневието ни. Синтетичните сапуни съдържат редица вредни вещества. Трябва 
да сме информирани с какво третираме кожата си, тъй като тя е орган с редица важни 
функции. Ръчно изработеният сапун не е вреден за нас и за природата.

Цел на проекта е да се осъвремени рецептата на баба за домашен сапун и да се пред-
стави технология за производство на сапун в домашни условия. 

Поставихме си следните задачи на изследване.
1. Да се проучат теоретичните аспекти на процеса осапунване на мазнини.
2. Да се създаде технология за приготвяне на сапун в домашни условия и да се състави 

рецепта с използване на различни добавки.
3. Да се изследва химичният характер на направените сапуни  и да се разгледат  тех-

ните предимства и недостатъци.
4. Да се потърси приложение на готовите сапуни.
Използвахме следните методи на изследване: теоретичен анализ и синтез; изследова-

телски подход; химичен експеримент.
Реализиране на проекта. Работата по проекта включва следните етапи и дейности. 
Подготвителен етап, в който учениците направиха интервю с баба, която е правила 

домашен сапун. Посетиха училищната библиотека и Регионалната библиотека в града и про-
учиха различни източници на информация за процеса осапунване на мазнини, за технологи-
ята на процеса, за механизма на измивното действие на сапуните. Набавиха необходимите 
за рецептата продукти.  

В продуктивния етап беше създадена рецепта и разработена технология за производ-
ство на домашен сапун, бяха направени сапуните, беше изследван химичният характер на 
направените сапуни. Учениците изработиха  лого и опаковка на сапуните.

Предлагаме рецепта за домашен сапун по студения процес.
Необходими продукти:
70 г сода каустик
100 г кокосово масло
500 мл олио
200 мл дестилирана вода
Приготвя се разтвор на натриева основа – 70 г сода каустик на люспи се разтварят в 

200 мл дестилирана вода. Получава се разтвор с концентрация 9М. Процесът на разтваряне 
на натриевата основа е силно екзотермичен и трябва да се извършва при непрекъснато раз-
бъркване. Освен това разтворът е силно разяждащ, затова трябва да се работи внимателно 
с подходящи предпазни средства.

Смесват се 500 мл слънчогледово олио или зехтин със 100 мл кокосово масло, което е 
предварително разтопено. Към сместа се прибавя разтворът на натриевата основа и се 
разбърква. 

За разбъркване на сместа от мазнини и разтвор на сода каустик се използва пасатор. 
Може и ръчно, но отнема значително повече време. Разбъркването продължава до получаване 
на хомогенна смес с консистенцията на кисело мляко. 

Сместа се разлива във форми и се прибавят различни добавки. Сапуните се втвърдя-
ват за около 30 дни и са готови за употреба.

Предлагаме и различни добавки, които сме използвали в нашите сапуни и действието 
им върху кожата.

Ментолов спирт – има успокояващо и охлаждащо действие. 
Лавандула – има успокояващо и ароматизиращо действие. 
Канела – има антисептично действие. 
Бадемово масло – използва се като антиоксидант  и има подхранващо действие. 
Маково семе, кафе, овесени ядки – имат ексфолиращо действие. 
Алое вера – има заздравяващо действие. 
Активен въглен – има почистващо действие, използва се при акне. 
Череша – има омекотяващо действие. 
След като сапуните се втвърдиха и станаха готови за употреба, беше направено 

сравнително разглеждане на сапуните и синтетичните миещи вещества (СМВ). Учениците 
представиха техните предимства и недостатъци. Недостатък на сапуните е, че те се по-

Откъс от „Езикова теория и езикова 
реалност – категориите вид, време, 

наклонение и залог в учебните помагала по 
новогръцки на гръцкото средно образование“

Борис Вунчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Елена Чаушева
Югозападен университет „Неофит Рилски“

1. Цел и обект на изследването
Целта на тази публикация е да направи критичен 

анализ на подхода при разглеждането на глаголните ка-
тегории вид, време, наклонение и залог в учебниците и 
методическите ръководства по новогръцки език (ната-
тък НГЕ) за гимназиалната степен в гръцките училища 
(седми до девети клас в българските училища). В лингво-
дидактичен аспект подобен анализ е много необходим, 
тъй като подходите към тези глаголни категории с 
всичките им предимства и недостатъци се транспо-
нират от пособията за гръцкото училище в учебни-
ците по новогръцки като чужд, съставяни от гръцки 
филолози и педагози. Публикацията е надстройка към 
предишна наша публикация (Vounchev, 2019). Глаголните 
категории вид, време, наклонение и залог в учебници-
те на гръцката образователна система. Чуждоезиково 
обучение, 46(5)), в която накратко и дескриптивно бе 
изложен подходът към интересуващите ни категории 
в учебните и методическите пособия на гръцката гим-
назиална степен. 

Обект на изследването са пет помагала: грама-
тика по новогръцки език за гимназиалната степен (на-
татък ГГС), методическо ръководство по новогръцки 
език за първи клас на гимназиалната степен (нататък 
МР1), методическо ръководство по новогръцки език за 
втори клас на гимназиалната степен (нататък МР2), 
учебник по новогръцки език за първи клас на гимназиал-
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лучават от природни мазнини, които биха могли да се използват като храна. Може обаче да 
се използват непотребни и вече употребявани мазнини. Изходна суровина за производство на 
СМВ са въглеводороди, получени при преработка на нефта. 

Водният разтвор на сапуна има основен характер. СМВ не се хидролизират  и разтво-
рът има неутрален характер. Недостатък на сапуните е, че те се пресичат в кисела и варо-
вита вода, докато СМВ не се пресичат и запазват измивното си действие. 

Голяма част от СМВ обаче не се разграждат в природата и замърсяват природните 
води и почвата. Сапуните са биологично разградими и не замърсяват околната среда. Това е 
тяхно основно предимство. 

Учениците изследваха химичния характер на направените сапуни. Установихме, че рН 
на водния им разтвор е около 8. За сравнение изследвахме и характера на синтетично напра-
вен сапун, купен от магазина, който се оказа с доста по-алкален характер. Резултатите бяха 
доста обнадеждаващи!

Преминахме към изработка на лого и опаковка на сапуните. Получихме 1 кг сапуни, 
които учениците опаковаха в ръчно изработени опаковки. 

Реалният бюджет за реализиране на проекта е 40 лв.
В заключителния етап направихме изводи за дейностите по проекта, анализирахме 

получените резултати, помислихме за реализацията и развитието на проекта.

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5/2019 г.

– Условия за развитие на корупционни практики
– Мотиви за участие – социологически и психологически теории
Модул 2. Политика, управление, корупция
– Власт и политика
– Прозрачност и отчетност на държавните институции
– Демокрация и гражданско участие
– Влияние на корупцията върху демократичното управление
Модул 3. Икономика на корупцията 
– Измерване на корупцията
– Икономически теории за включване в корупция
– Ефекти и последици от корупцията
Модул 4. Поведение, етика и спазване на нормите
– Корупция и социални норми
– Кодекси за поведение и професионална етика – публичен и частен сектор
– Принципи за корпоративна социална отговорност и антикорупция
– Участие на медиите и гражданите в управлението на рискове, свързани с корупция
Модул 5. Правна рамка и правоприлагане на антикорупционни политики 
– Политики за превенция и борба с корупцията и свързаните с нея престъпления
– Институции за борба с корупцията и международно сътрудничество
– Национална стратегия и мерки за борба с корупцията
– Участие на гражданите в превенция на корупционни практики
Предложените теми подлежат на допълнение и промяна в зависимост от целите на 

самия курс и групата, към която е насочен той.
Формите, под които е възможно да се предлага антикорупционно обучение в българ-

ските университети, са: като курсове в бакалавърска и магистърска степен на обучение; 
като самостоятелна магистърска програма; като програма за следдипломна квалификация; 
онлайн курсове; семинари и публични лекции с представители на държавни институции, 
бизнес и други заинтересовани страни, чиято дейност допринася за превенция и борба с 
корупцията. Антикорупционното обучение трябва да осигурява на студентите, от една 
страна, теоретични знания за феномена корупция и всички свързани с него аспекти. От 
друга страна, е необходимо то да се прилага чрез изграждане на интерактивна среда, в коя-
то обучаваните не са само реципиенти на информация, а активен участник в обучителния 
процес – чрез дискусии на спорни моменти; обсъждане на практически казуси, свързани с 
корупция; анализиране на дейности за превенция и борба с корупцията; запознаване с начина, 
по който работят институциите, отговарящи за борбата с корупцията и други. Целта е 
разширяване познанията на младите относно корупцията, разпознаване на различните є 
форми на проявление, убеждаване в сериозността на негативните ефекти от нея както за 
обществото, като цяло, така и за отделния гражданин и личните му интереси. Всичко това 
трябва да създаде основа за изграждане у българите на ценностна система на нетърпимост 
към нарушаване на общоприетите правила и на поведение, утвърждаващо правовите и мо-
рални норми в страната. 

Академия „Антикорупция“ на УНСС
Пример за въвеждане на антикорупционно обучение във висшата степен на образова-

ние в България са инициативите на Университета за национално и световно стопанство. 
УНСС работи в тясно сътрудничество с КПКОНПИ, както и с други държавни органи, анга-
жирани с проблема. Като резултат от тази съвместна работа, следвайки международните 
препоръки относно важността на антикорупционното образование, през 2018 г. ръководите-
лите на УНСС, на КПКОНПИ, на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси 
и парламентарна етика (КБККИПЕ) в 44-тото Народно събрание на Република България и 
Омбудсманът на Република България подписват Меморандум за сътрудничество. Инициати-
вата събира усилията на образователна институция, на законодателната власт, изпълни-
телната власт в лицето на КПКОНПИ и обществения защитник – Омбудсмана. 

Резултат от това сътрудничество е стартирането на Академия „Антикорупция“ в 
УНСС, чиято цел е популяризиране на противодействието на корупцията чрез организиране 
на лекции, събития, конференции, практически обучения, осигуряване на студентски прак-
тики, стажове и други. Сътрудничеството обхваща включването като лектори на предста-
вители от КПКОНПИ, от институцията на Омбудсмана и от парламентарната антико-
рупционна комисия в публични лекции и майсторски класове по актуални теми, свързани с 
борбата с корупцията, пред студенти от широк кръг специалности, както и в преподава-
телските екипи на различни учебни курсове в бакалавърска и магистърска степен в УНСС.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 6/2019 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Развитие на антикорупционно 
образование в българските висши училища“

Георги Петрунов
Университет за национално и световно стопанство

Въведение
Корупцията е една от основните заплахи пред 

развитието на държавите. Редица изследвания показват, 
че тя е свързана с повишаване на цените, намаляване 
производителността и инвестициите в страната (Tanzi, 
1998; Lambsdorff, 2005), води до неравномерно разпределе-
ние на ресурсите, изкривяване на отношенията между 
пазарните актьори (Nonchev, 2009) и до елиминиране на 
пазарните принципи (Stoyanov, 2018). Световната банка 
(World Bank, 2018) определя корупцията като една от ос-
новните пречки за икономическо развитие, като фактор, 
намаляващ стабилността на правителствата, подкопа-
ващ демократичните принципи и основи на обществата, 
утвърждаващ неравенствата, бедността и недоволство-
то, което създава условия за насилие и конфликти.

Редица изследвания (Kashukeeva-Nusheva, Hristova-
Valcheva, & Slavov, 2018) показват, че голяма част от бъл-
гарите са убедени, че корупцията е широко разпростра-
нена в множество публични сфери. Въпреки това много 
от българските граждани или не знаят къде, или не биха 
подали сигнал, ако се сблъскат със случай на корупция. 
Подобни резултати са показател за наличието на ат-
мосфера на търпимост към корупцията в българското 
общество. 

Ограничаване на корупцията може да се случи чрез 
включване на допълнителни мерки към съществуващите 
вече традиционни способи за нейното противодействие. 
А именно системни усилия за обучение и възпитание, кои-
то да повлияят върху общоприети ценности и норми, 
чрез които да се повиши нетърпимостта към този фено-
мен. Едва ли корупцията може да бъде изкоренена изцяло, 
но това, което може да се постигне, е значително нама-
ляване на нейния мащаб и форми на проявление. За целта 
особено внимание в последните години международната 
общност обръща на превенцията, като се утвърждава 

В резултат на тези законодателни промени през 2018 г. Комисията предприема конкретни 
действия за разширяване обхвата на антикорупционното образование и формирането на култура 
на нетолерантност към корупционно поведение от най-ранна детска възраст. Представители на 
Комисията предлагат и работят по въвеждане на гражданско обучение по антикорупция, което 
да започва още от детските градини и да преминава в следващите образователни степени. Идея-
та е приложена в няколко детски градини, като чрез разбираем за децата сюжет и под формата 
на игра те се учат да правят разлика между добро и зло, честно и нечестно. 

Вижда се, че съществуващата законова рамка дава възможност в учебните програми 
да се включат теми, свързани с превенция на корупцията. Реално обаче, в отчета за из-
пълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 
в Република България (2015 – 2020 г.) за периода до 31 януари 2019 г. е посочено, че антико-
рупционното обучение не само не е застъпено достатъчно в учебните програми, но и не 
обхваща всички нива на обучение. Висшите училища остават встрани от тези наредби и 
усилията за внедряване на антикорупционното обучение в образователната ни система. 

Антикорупционно обучение в българските висши училища
В България инициативите за внедряване на антикорупционно образование се откри-

ват основно в гимназиален етап на обучение и то все още не е залегнало в достатъчна 
степен в учебните програми на висшите училища. Последното произтича от характера 
на управление на университетите, които са автономни институции, и до голяма степен 
изпълнението на препоръките в това отношение зависи от инициативността на ръковод-
ството на университетите и преподавателите в тях.

В определени периоди е развивано антикорупционно обучение. Например във Факултета 
по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2004 – 2007 г. са осъществени няколко 
проекта, свързани с антикорупционно образование. Програмите във Факултета са били насо-
чени към повишаване на гражданската и антикорупционната компетентност на бъдещите 
педагогически съветници, учители, възпитатели, социални работници. Антикорупционни 
теми са включени и в програмите на Департамента за информация и усъвършенстване на 
учителите към Софийския университет, организирани са семинари за учители, на които се 
обсъждат методика на обучение и възможни учебни програми по гражданско образование и 
антикорупция. 

През 2016 г. УНСС реализира образователен проект, насочен към проблемите на анти-
корупцията, включващ серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение. Тази първа 
инициатива в УНСС е развита през 2018 г. и прераства в широк кръг от дейности на Уни-
верситета по проблемите на антикорупционното образование, включително създаване на 
специализирана Академия „Антикорупция“, която ще бъде представена в следващата част. 

Сложният характер на феномена корупция означава, че тя може да се разглежда с ин-
струментариума на различни дисциплини – през призмата на правото, на икономиката, на 
социологията, на бизнес управлението и корпоративната социална отговорност, чрез оптиката 
на етиката и други. Това, от една страна, показва, че обучението по антикорупция има място 
в различни специалности от университетското образование – право, икономика, бизнес и финан-
си, публична администрация, социални и политически науки, педагогика, национална сигурност 
и други. От друга страна, от значение в този случай би било в развитието и изпълнението на 
програма за антикорупционно обучение да се включат експерти от различни дисциплини, което 
да позволи проблемът корупция да бъде разгледан от множество гледни точки. По този начин 
става възможно изпълнението на основните задачи, към които според експертите на ООН 
(Horovitz, 2017) една антикорупционна програма за обучение трябва да се стреми.

– Развиване на отношение на нетолерантност към корупцията сред младите хора.
– Да поставя основи за изграждане на ценностна система на нетърпимост към раз-

личните прояви на корупция и престъпност изобщо.
– Утвърждаване ролята на гражданите за превенция и борба с корупцията в обще-

ството. Активното гражданско участие се базира на убеждението, че негативните ефекти 
от разпространението на корупционни практики вредят не само на общите, но и на лич-
ните интереси.

– Повишаване на осведомеността относно ролята на органите за борба с корупцията 
и тяхното значение за борба с този феномен, което да увеличи доверието в държавните 
институции.

Изпълнението на тези задачи изисква разработването и концентрирането върху от-
делни аспекти, свързани с проблема корупция. Примери за конкретни модули, които биха 
могли да се използват като основа за разработване на учебни курсове, са следните.

Модул 1. Запознаване със същността на изследвания проблем – определение 
и историческо развитие на концепцията за корупция 

– Историческо развитие на концепцията за борба с корупцията
– Дефиниране и видове корупция

Академия 
„Антикорупция“
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разбирането, че ключова роля за постигане на успех играе 
антикорупционното образование. 

Международни инициативи за развитие на 
антикорупционно образование

Антикорупционното образование има за цел разви-
тие на култура на нетърпимост към корупционни прак-
тики сред гражданите чрез запознаване със същността 
на корупцията, с нейните проявни форми, с негативните 
последици от съществуването є в дадено общество, както 
и с възможностите за активно участие на гражданите в 
усилията за запазване на обществения интерес. Именно 
поради това, препоръките на ООН и ЕС към отделните 
държави са за прилагане на успешни стратегии за анти-
корупционно обучение в различните нива от образовател-
ната система. 

Идеята за антикорупционно образование се налага и 
разпространява най-вече чрез Конвенцията на ООН срещу 
корупцията от 2004 г. В чл. 13 от документа е записа-
но, че всяка държава, страна по конвенцията, предприе-
ма подходящи мерки за осъществяване на: „дейности във 
връзка с публичната информация, които допринасят за 
нетолериране на корупцията, както и на образователни 
програми, включително в учебните планове на училищата 
и университетите“. Следващата, 2005 г. е обявена от Съве-
та на Европа за Година на демократичното гражданство 
чрез образование, което дава допълнителен стимул за въ-
веждане на различни инициативи в тази насока в европей-
ските държави. 

Антикорупционното образование, както посочват 
изследователите (Indawati, 2015; Blagoeva-Hazarbassanova, 
2011), не е само средство за трансфер на знания. Разби-
ра се, информацията и познанията, които младите хора 
получават чрез подобни образователни практики, са от 
съществено значение и са част от антикорупционното 
образование. Но трябва да се изтъкне, че от особена важ-
ност е фактът, че антикорупционното обучение има ка-
пацитет да формира нагласи и ценности за съпротива 
срещу корупцията, такива, които изграждат морална ос-
ъзнатост срещу нарушенията. Именно образователните 
институции са мястото, което спомага за изграждане на 
характер и поведение, водени от подобни морални норми. 

Изхождайки от това разбиране, през последните 
петнадесет години са развити редица международни ини-
циативи, които са насочени към интегриране на антико-
рупцията в образователните политики. Днес повече от 
40 държави по света осъществяват различни инициативи, 
свързани с антикорупционно обучение на всички степени 
от образователната система – начално, средно и висше 
(Horovitz, 2017). Внедряването на идеята и прилагането 
на практика на обучителни програми за антикорупция е 
в синхрон с Препоръките на ООН, които след 2004 г. са 
детайлизирани в няколко резолюции – през 2011 г., 2013 г. 
и 2015 г. – като във всички тях се набляга на значението 
на антикорупционното образование и държавите се насър-
чават да разработят програми за обучение, целящи раз-
витие на ценности за нетолерантност към корупцията и 
култура на зачитане на закона. 

В улесняване и ускоряване изпълнението на тези 
препоръки през 2014 г. Службата на ООН по наркотици-
те и престъпността (UNODC) създава платформа, целя-
ща насърчаване на академичните изследвания за развитие 
и обмен на антикорупционни материали за университе-
ти и други академични институции. Тази инициатива  

(Anti-Corruption Academic Initiative) представлява инструмент за подкрепа, осигуряващ ака-
демични публикации, изследвания на случаи и материали, които могат да бъдат използвани 
от университети и други образователни институции при разработване и поддържане на 
техните антикорупционни образователни програми. 

Заедно с това Организацията на обединените нации съвместно с ЮНЕСКО, в рамки-
те на инициатива „Образование за справедливост“, осъществяват дейности, подпомагащи 
учители и преподаватели в усилията им да предадат знания на следващото поколение 
за по-добро разбиране на проблема корупция. Младите хора се насърчават да проявяват 
своята активна гражданска позиция за преодоляване на проблема. Заложените цели на 
антикорупционното образование са: предаване на знания; утвърждаване на основни цен-
ности; развиване на умения – критично мислене, разрешаване на проблеми; насърчаване на 
активното участие в обществото. 

Развитие на антикорупционно образование в Република България
Следвайки препоръките на международните организации, през 2004 г. експерти от 

МОН съвместно с преподаватели от български университети и учители, с представители на 
неправителствения сектор разработват учебна програма за антикорупционно обучение, коя-
то се въвежда чрез свободно избираем предмет „Антикорупция“ за ученици от IX – ХII клас. 
Въпреки това този предмет не успява да се утвърди в учебните програми на българските 
училища. Той не е част от задължителната общообразователна подготовка и малко училища 
проявяват инициатива за неговото поддържане и финансиране. В този период усилията по 
посока внедряване на антикорупционно образование в българската образователна система са 
свързани най-вече с проучване на световния опит за прилагане на антикорупционно обучение 
и/или с временни инициативи, разработени в рамките на проекти, които приключват с края 
на финансирането. 

Едва десет години по-късно усилията по въвеждане на антикорупционно образование, 
като част от антикорупционните политики в България, отново се възобновяват. В Стра-
тегията за противодействие и превенция на корупцията (2015 – 2020) то е определено като 
една от ключовите мерки, чието прилагане може да има по-решителен антикорупционен 
ефект и става част от Приоритет 6 в документа „Създаване на среда на обществена 
нетърпимост към корупцията“. В мярка 3 от Приоритет 6 се предвижда: въвеждане на 
антикорупционно обучение като част от гражданското образование и включва: 

– повишаване на информираността на младите хора относно същността, сферите, 
формите и моделите на корупционно поведение; 

– повишаване на възможностите за разпознаване на разновидностите на корупцията, 
и на механизмите за реализирането им; 

– разбиране и анализ на причините и факторите за доминиране на користни интереси 
сред определени групи в различните сфери на обществения живот.

Политическата рамка за въвеждане на антикорупционно образование се изгражда и 
от Наредба № 13, с която се урежда Държавният образователен стандарт за гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование. Документът е приет в края на 2016 г. и 
предвижда образователните институции да приемат свои програми по заложените в наред-
бата теми, свързани с формирането на ценности и поведение на младите като отговорни 
граждани. Наредбата предлага превенция и борба с корупцията да се обсъжда в час на класа 
или като факултативна подготовка по един час годишно от V до VII клас и два часа годишно 
от VIII до XII клас. Въпреки приетите документи създаването на работещи учебни програми 
се оказва дълъг процес – предметът „Гражданско образование“ например ще стартира през 
учебната 2020/2021 г. за XI и XII клас. 

Важна стъпка в развитието на антикорупционното образование в България е напра-
вена през декември 2015 г. с подписания във Виена Меморандум за разбирателство и сътруд-
ничество в областта на антикорупционното образование между българското правителство 
и Службата на ООН за наркотици и престъпност (UNODC). Документът задава рамка за 
сътрудничество за осигуряване на антикорупционно образование и е последван от няколко 
инициативи, включително в български висши училища. 

От 2018 г. в резултат на приемането на новия Закон за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), и по-конкретно 
създаването на специален държавен орган за осъществяване на политиката по противодей-
ствие на корупцията (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество – КПКОНПИ), усилията за включване на антикорупционното 
образование на всички нива от образователната система се активизират. Нормативната 
уредба, свързана с превенция на корупцията, се урежда в глава четвърта от ЗПКОНПИ, като 
КПКОНПИ е натоварена със специална компетентност по антикорупционно обучение, за 
което може да си сътрудничи с други заинтересовани институции от държавния и частния 
сектор. 
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разбирането, че ключова роля за постигане на успех играе 
антикорупционното образование. 

Международни инициативи за развитие на 
антикорупционно образование

Антикорупционното образование има за цел разви-
тие на култура на нетърпимост към корупционни прак-
тики сред гражданите чрез запознаване със същността 
на корупцията, с нейните проявни форми, с негативните 
последици от съществуването є в дадено общество, както 
и с възможностите за активно участие на гражданите в 
усилията за запазване на обществения интерес. Именно 
поради това, препоръките на ООН и ЕС към отделните 
държави са за прилагане на успешни стратегии за анти-
корупционно обучение в различните нива от образовател-
ната система. 

Идеята за антикорупционно образование се налага и 
разпространява най-вече чрез Конвенцията на ООН срещу 
корупцията от 2004 г. В чл. 13 от документа е записа-
но, че всяка държава, страна по конвенцията, предприе-
ма подходящи мерки за осъществяване на: „дейности във 
връзка с публичната информация, които допринасят за 
нетолериране на корупцията, както и на образователни 
програми, включително в учебните планове на училищата 
и университетите“. Следващата, 2005 г. е обявена от Съве-
та на Европа за Година на демократичното гражданство 
чрез образование, което дава допълнителен стимул за въ-
веждане на различни инициативи в тази насока в европей-
ските държави. 

Антикорупционното образование, както посочват 
изследователите (Indawati, 2015; Blagoeva-Hazarbassanova, 
2011), не е само средство за трансфер на знания. Разби-
ра се, информацията и познанията, които младите хора 
получават чрез подобни образователни практики, са от 
съществено значение и са част от антикорупционното 
образование. Но трябва да се изтъкне, че от особена важ-
ност е фактът, че антикорупционното обучение има ка-
пацитет да формира нагласи и ценности за съпротива 
срещу корупцията, такива, които изграждат морална ос-
ъзнатост срещу нарушенията. Именно образователните 
институции са мястото, което спомага за изграждане на 
характер и поведение, водени от подобни морални норми. 

Изхождайки от това разбиране, през последните 
петнадесет години са развити редица международни ини-
циативи, които са насочени към интегриране на антико-
рупцията в образователните политики. Днес повече от 
40 държави по света осъществяват различни инициативи, 
свързани с антикорупционно обучение на всички степени 
от образователната система – начално, средно и висше 
(Horovitz, 2017). Внедряването на идеята и прилагането 
на практика на обучителни програми за антикорупция е 
в синхрон с Препоръките на ООН, които след 2004 г. са 
детайлизирани в няколко резолюции – през 2011 г., 2013 г. 
и 2015 г. – като във всички тях се набляга на значението 
на антикорупционното образование и държавите се насър-
чават да разработят програми за обучение, целящи раз-
витие на ценности за нетолерантност към корупцията и 
култура на зачитане на закона. 

В улесняване и ускоряване изпълнението на тези 
препоръки през 2014 г. Службата на ООН по наркотици-
те и престъпността (UNODC) създава платформа, целя-
ща насърчаване на академичните изследвания за развитие 
и обмен на антикорупционни материали за университе-
ти и други академични институции. Тази инициатива  

(Anti-Corruption Academic Initiative) представлява инструмент за подкрепа, осигуряващ ака-
демични публикации, изследвания на случаи и материали, които могат да бъдат използвани 
от университети и други образователни институции при разработване и поддържане на 
техните антикорупционни образователни програми. 

Заедно с това Организацията на обединените нации съвместно с ЮНЕСКО, в рамки-
те на инициатива „Образование за справедливост“, осъществяват дейности, подпомагащи 
учители и преподаватели в усилията им да предадат знания на следващото поколение 
за по-добро разбиране на проблема корупция. Младите хора се насърчават да проявяват 
своята активна гражданска позиция за преодоляване на проблема. Заложените цели на 
антикорупционното образование са: предаване на знания; утвърждаване на основни цен-
ности; развиване на умения – критично мислене, разрешаване на проблеми; насърчаване на 
активното участие в обществото. 

Развитие на антикорупционно образование в Република България
Следвайки препоръките на международните организации, през 2004 г. експерти от 

МОН съвместно с преподаватели от български университети и учители, с представители на 
неправителствения сектор разработват учебна програма за антикорупционно обучение, коя-
то се въвежда чрез свободно избираем предмет „Антикорупция“ за ученици от IX – ХII клас. 
Въпреки това този предмет не успява да се утвърди в учебните програми на българските 
училища. Той не е част от задължителната общообразователна подготовка и малко училища 
проявяват инициатива за неговото поддържане и финансиране. В този период усилията по 
посока внедряване на антикорупционно образование в българската образователна система са 
свързани най-вече с проучване на световния опит за прилагане на антикорупционно обучение 
и/или с временни инициативи, разработени в рамките на проекти, които приключват с края 
на финансирането. 

Едва десет години по-късно усилията по въвеждане на антикорупционно образование, 
като част от антикорупционните политики в България, отново се възобновяват. В Стра-
тегията за противодействие и превенция на корупцията (2015 – 2020) то е определено като 
една от ключовите мерки, чието прилагане може да има по-решителен антикорупционен 
ефект и става част от Приоритет 6 в документа „Създаване на среда на обществена 
нетърпимост към корупцията“. В мярка 3 от Приоритет 6 се предвижда: въвеждане на 
антикорупционно обучение като част от гражданското образование и включва: 

– повишаване на информираността на младите хора относно същността, сферите, 
формите и моделите на корупционно поведение; 

– повишаване на възможностите за разпознаване на разновидностите на корупцията, 
и на механизмите за реализирането им; 

– разбиране и анализ на причините и факторите за доминиране на користни интереси 
сред определени групи в различните сфери на обществения живот.

Политическата рамка за въвеждане на антикорупционно образование се изгражда и 
от Наредба № 13, с която се урежда Държавният образователен стандарт за гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование. Документът е приет в края на 2016 г. и 
предвижда образователните институции да приемат свои програми по заложените в наред-
бата теми, свързани с формирането на ценности и поведение на младите като отговорни 
граждани. Наредбата предлага превенция и борба с корупцията да се обсъжда в час на класа 
или като факултативна подготовка по един час годишно от V до VII клас и два часа годишно 
от VIII до XII клас. Въпреки приетите документи създаването на работещи учебни програми 
се оказва дълъг процес – предметът „Гражданско образование“ например ще стартира през 
учебната 2020/2021 г. за XI и XII клас. 

Важна стъпка в развитието на антикорупционното образование в България е напра-
вена през декември 2015 г. с подписания във Виена Меморандум за разбирателство и сътруд-
ничество в областта на антикорупционното образование между българското правителство 
и Службата на ООН за наркотици и престъпност (UNODC). Документът задава рамка за 
сътрудничество за осигуряване на антикорупционно образование и е последван от няколко 
инициативи, включително в български висши училища. 

От 2018 г. в резултат на приемането на новия Закон за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), и по-конкретно 
създаването на специален държавен орган за осъществяване на политиката по противодей-
ствие на корупцията (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество – КПКОНПИ), усилията за включване на антикорупционното 
образование на всички нива от образователната система се активизират. Нормативната 
уредба, свързана с превенция на корупцията, се урежда в глава четвърта от ЗПКОНПИ, като 
КПКОНПИ е натоварена със специална компетентност по антикорупционно обучение, за 
което може да си сътрудничи с други заинтересовани институции от държавния и частния 
сектор. 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Развитие на антикорупционно 
образование в българските висши училища“

Георги Петрунов
Университет за национално и световно стопанство

Въведение
Корупцията е една от основните заплахи пред 

развитието на държавите. Редица изследвания показват, 
че тя е свързана с повишаване на цените, намаляване 
производителността и инвестициите в страната (Tanzi, 
1998; Lambsdorff, 2005), води до неравномерно разпределе-
ние на ресурсите, изкривяване на отношенията между 
пазарните актьори (Nonchev, 2009) и до елиминиране на 
пазарните принципи (Stoyanov, 2018). Световната банка 
(World Bank, 2018) определя корупцията като една от ос-
новните пречки за икономическо развитие, като фактор, 
намаляващ стабилността на правителствата, подкопа-
ващ демократичните принципи и основи на обществата, 
утвърждаващ неравенствата, бедността и недоволство-
то, което създава условия за насилие и конфликти.

Редица изследвания (Kashukeeva-Nusheva, Hristova-
Valcheva, & Slavov, 2018) показват, че голяма част от бъл-
гарите са убедени, че корупцията е широко разпростра-
нена в множество публични сфери. Въпреки това много 
от българските граждани или не знаят къде, или не биха 
подали сигнал, ако се сблъскат със случай на корупция. 
Подобни резултати са показател за наличието на ат-
мосфера на търпимост към корупцията в българското 
общество. 

Ограничаване на корупцията може да се случи чрез 
включване на допълнителни мерки към съществуващите 
вече традиционни способи за нейното противодействие. 
А именно системни усилия за обучение и възпитание, кои-
то да повлияят върху общоприети ценности и норми, 
чрез които да се повиши нетърпимостта към този фено-
мен. Едва ли корупцията може да бъде изкоренена изцяло, 
но това, което може да се постигне, е значително нама-
ляване на нейния мащаб и форми на проявление. За целта 
особено внимание в последните години международната 
общност обръща на превенцията, като се утвърждава 

В резултат на тези законодателни промени през 2018 г. Комисията предприема конкретни 
действия за разширяване обхвата на антикорупционното образование и формирането на култура 
на нетолерантност към корупционно поведение от най-ранна детска възраст. Представители на 
Комисията предлагат и работят по въвеждане на гражданско обучение по антикорупция, което 
да започва още от детските градини и да преминава в следващите образователни степени. Идея-
та е приложена в няколко детски градини, като чрез разбираем за децата сюжет и под формата 
на игра те се учат да правят разлика между добро и зло, честно и нечестно. 

Вижда се, че съществуващата законова рамка дава възможност в учебните програми 
да се включат теми, свързани с превенция на корупцията. Реално обаче, в отчета за из-
пълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 
в Република България (2015 – 2020 г.) за периода до 31 януари 2019 г. е посочено, че антико-
рупционното обучение не само не е застъпено достатъчно в учебните програми, но и не 
обхваща всички нива на обучение. Висшите училища остават встрани от тези наредби и 
усилията за внедряване на антикорупционното обучение в образователната ни система. 

Антикорупционно обучение в българските висши училища
В България инициативите за внедряване на антикорупционно образование се откри-

ват основно в гимназиален етап на обучение и то все още не е залегнало в достатъчна 
степен в учебните програми на висшите училища. Последното произтича от характера 
на управление на университетите, които са автономни институции, и до голяма степен 
изпълнението на препоръките в това отношение зависи от инициативността на ръковод-
ството на университетите и преподавателите в тях.

В определени периоди е развивано антикорупционно обучение. Например във Факултета 
по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2004 – 2007 г. са осъществени няколко 
проекта, свързани с антикорупционно образование. Програмите във Факултета са били насо-
чени към повишаване на гражданската и антикорупционната компетентност на бъдещите 
педагогически съветници, учители, възпитатели, социални работници. Антикорупционни 
теми са включени и в програмите на Департамента за информация и усъвършенстване на 
учителите към Софийския университет, организирани са семинари за учители, на които се 
обсъждат методика на обучение и възможни учебни програми по гражданско образование и 
антикорупция. 

През 2016 г. УНСС реализира образователен проект, насочен към проблемите на анти-
корупцията, включващ серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение. Тази първа 
инициатива в УНСС е развита през 2018 г. и прераства в широк кръг от дейности на Уни-
верситета по проблемите на антикорупционното образование, включително създаване на 
специализирана Академия „Антикорупция“, която ще бъде представена в следващата част. 

Сложният характер на феномена корупция означава, че тя може да се разглежда с ин-
струментариума на различни дисциплини – през призмата на правото, на икономиката, на 
социологията, на бизнес управлението и корпоративната социална отговорност, чрез оптиката 
на етиката и други. Това, от една страна, показва, че обучението по антикорупция има място 
в различни специалности от университетското образование – право, икономика, бизнес и финан-
си, публична администрация, социални и политически науки, педагогика, национална сигурност 
и други. От друга страна, от значение в този случай би било в развитието и изпълнението на 
програма за антикорупционно обучение да се включат експерти от различни дисциплини, което 
да позволи проблемът корупция да бъде разгледан от множество гледни точки. По този начин 
става възможно изпълнението на основните задачи, към които според експертите на ООН 
(Horovitz, 2017) една антикорупционна програма за обучение трябва да се стреми.

– Развиване на отношение на нетолерантност към корупцията сред младите хора.
– Да поставя основи за изграждане на ценностна система на нетърпимост към раз-

личните прояви на корупция и престъпност изобщо.
– Утвърждаване ролята на гражданите за превенция и борба с корупцията в обще-

ството. Активното гражданско участие се базира на убеждението, че негативните ефекти 
от разпространението на корупционни практики вредят не само на общите, но и на лич-
ните интереси.

– Повишаване на осведомеността относно ролята на органите за борба с корупцията 
и тяхното значение за борба с този феномен, което да увеличи доверието в държавните 
институции.

Изпълнението на тези задачи изисква разработването и концентрирането върху от-
делни аспекти, свързани с проблема корупция. Примери за конкретни модули, които биха 
могли да се използват като основа за разработване на учебни курсове, са следните.

Модул 1. Запознаване със същността на изследвания проблем – определение 
и историческо развитие на концепцията за корупция 

– Историческо развитие на концепцията за борба с корупцията
– Дефиниране и видове корупция
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лучават от природни мазнини, които биха могли да се използват като храна. Може обаче да 
се използват непотребни и вече употребявани мазнини. Изходна суровина за производство на 
СМВ са въглеводороди, получени при преработка на нефта. 

Водният разтвор на сапуна има основен характер. СМВ не се хидролизират  и разтво-
рът има неутрален характер. Недостатък на сапуните е, че те се пресичат в кисела и варо-
вита вода, докато СМВ не се пресичат и запазват измивното си действие. 

Голяма част от СМВ обаче не се разграждат в природата и замърсяват природните 
води и почвата. Сапуните са биологично разградими и не замърсяват околната среда. Това е 
тяхно основно предимство. 

Учениците изследваха химичния характер на направените сапуни. Установихме, че рН 
на водния им разтвор е около 8. За сравнение изследвахме и характера на синтетично напра-
вен сапун, купен от магазина, който се оказа с доста по-алкален характер. Резултатите бяха 
доста обнадеждаващи!

Преминахме към изработка на лого и опаковка на сапуните. Получихме 1 кг сапуни, 
които учениците опаковаха в ръчно изработени опаковки. 

Реалният бюджет за реализиране на проекта е 40 лв.
В заключителния етап направихме изводи за дейностите по проекта, анализирахме 

получените резултати, помислихме за реализацията и развитието на проекта.

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5/2019 г.

– Условия за развитие на корупционни практики
– Мотиви за участие – социологически и психологически теории
Модул 2. Политика, управление, корупция
– Власт и политика
– Прозрачност и отчетност на държавните институции
– Демокрация и гражданско участие
– Влияние на корупцията върху демократичното управление
Модул 3. Икономика на корупцията 
– Измерване на корупцията
– Икономически теории за включване в корупция
– Ефекти и последици от корупцията
Модул 4. Поведение, етика и спазване на нормите
– Корупция и социални норми
– Кодекси за поведение и професионална етика – публичен и частен сектор
– Принципи за корпоративна социална отговорност и антикорупция
– Участие на медиите и гражданите в управлението на рискове, свързани с корупция
Модул 5. Правна рамка и правоприлагане на антикорупционни политики 
– Политики за превенция и борба с корупцията и свързаните с нея престъпления
– Институции за борба с корупцията и международно сътрудничество
– Национална стратегия и мерки за борба с корупцията
– Участие на гражданите в превенция на корупционни практики
Предложените теми подлежат на допълнение и промяна в зависимост от целите на 

самия курс и групата, към която е насочен той.
Формите, под които е възможно да се предлага антикорупционно обучение в българ-

ските университети, са: като курсове в бакалавърска и магистърска степен на обучение; 
като самостоятелна магистърска програма; като програма за следдипломна квалификация; 
онлайн курсове; семинари и публични лекции с представители на държавни институции, 
бизнес и други заинтересовани страни, чиято дейност допринася за превенция и борба с 
корупцията. Антикорупционното обучение трябва да осигурява на студентите, от една 
страна, теоретични знания за феномена корупция и всички свързани с него аспекти. От 
друга страна, е необходимо то да се прилага чрез изграждане на интерактивна среда, в коя-
то обучаваните не са само реципиенти на информация, а активен участник в обучителния 
процес – чрез дискусии на спорни моменти; обсъждане на практически казуси, свързани с 
корупция; анализиране на дейности за превенция и борба с корупцията; запознаване с начина, 
по който работят институциите, отговарящи за борбата с корупцията и други. Целта е 
разширяване познанията на младите относно корупцията, разпознаване на различните є 
форми на проявление, убеждаване в сериозността на негативните ефекти от нея както за 
обществото, като цяло, така и за отделния гражданин и личните му интереси. Всичко това 
трябва да създаде основа за изграждане у българите на ценностна система на нетърпимост 
към нарушаване на общоприетите правила и на поведение, утвърждаващо правовите и мо-
рални норми в страната. 

Академия „Антикорупция“ на УНСС
Пример за въвеждане на антикорупционно обучение във висшата степен на образова-

ние в България са инициативите на Университета за национално и световно стопанство. 
УНСС работи в тясно сътрудничество с КПКОНПИ, както и с други държавни органи, анга-
жирани с проблема. Като резултат от тази съвместна работа, следвайки международните 
препоръки относно важността на антикорупционното образование, през 2018 г. ръководите-
лите на УНСС, на КПКОНПИ, на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси 
и парламентарна етика (КБККИПЕ) в 44-тото Народно събрание на Република България и 
Омбудсманът на Република България подписват Меморандум за сътрудничество. Инициати-
вата събира усилията на образователна институция, на законодателната власт, изпълни-
телната власт в лицето на КПКОНПИ и обществения защитник – Омбудсмана. 

Резултат от това сътрудничество е стартирането на Академия „Антикорупция“ в 
УНСС, чиято цел е популяризиране на противодействието на корупцията чрез организиране 
на лекции, събития, конференции, практически обучения, осигуряване на студентски прак-
тики, стажове и други. Сътрудничеството обхваща включването като лектори на предста-
вители от КПКОНПИ, от институцията на Омбудсмана и от парламентарната антико-
рупционна комисия в публични лекции и майсторски класове по актуални теми, свързани с 
борбата с корупцията, пред студенти от широк кръг специалности, както и в преподава-
телските екипи на различни учебни курсове в бакалавърска и магистърска степен в УНСС.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 6/2019 г.
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Заглавието е на реуудакцията

Държавните образователни стандарти за учебното съдържание по предмета „Химия и опаз-
ване на околната среда“: „…намират и използват данни за проучване на определен химичен 
проблем“.

Технологичната структура на разработения проект включва четири основни етапа: 
подготовка и планиране на проектната дейност; реализиране на проекта; презентация на 
резултатите от проектната работа; рефлексия върху дейността.

Подготовка и планиране на проектната дейност. Този етап включва актуалност на 
темата, определяне на целите, задачите и методите на изследване.

Актуалността на темата на проекта свързваме с факта, че сапуните са неизменна 
част от ежедневието ни. Синтетичните сапуни съдържат редица вредни вещества. Трябва 
да сме информирани с какво третираме кожата си, тъй като тя е орган с редица важни 
функции. Ръчно изработеният сапун не е вреден за нас и за природата.

Цел на проекта е да се осъвремени рецептата на баба за домашен сапун и да се пред-
стави технология за производство на сапун в домашни условия. 

Поставихме си следните задачи на изследване.
1. Да се проучат теоретичните аспекти на процеса осапунване на мазнини.
2. Да се създаде технология за приготвяне на сапун в домашни условия и да се състави 

рецепта с използване на различни добавки.
3. Да се изследва химичният характер на направените сапуни  и да се разгледат  тех-

ните предимства и недостатъци.
4. Да се потърси приложение на готовите сапуни.
Използвахме следните методи на изследване: теоретичен анализ и синтез; изследова-

телски подход; химичен експеримент.
Реализиране на проекта. Работата по проекта включва следните етапи и дейности. 
Подготвителен етап, в който учениците направиха интервю с баба, която е правила 

домашен сапун. Посетиха училищната библиотека и Регионалната библиотека в града и про-
учиха различни източници на информация за процеса осапунване на мазнини, за технологи-
ята на процеса, за механизма на измивното действие на сапуните. Набавиха необходимите 
за рецептата продукти.  

В продуктивния етап беше създадена рецепта и разработена технология за производ-
ство на домашен сапун, бяха направени сапуните, беше изследван химичният характер на 
направените сапуни. Учениците изработиха  лого и опаковка на сапуните.

Предлагаме рецепта за домашен сапун по студения процес.
Необходими продукти:
70 г сода каустик
100 г кокосово масло
500 мл олио
200 мл дестилирана вода
Приготвя се разтвор на натриева основа – 70 г сода каустик на люспи се разтварят в 

200 мл дестилирана вода. Получава се разтвор с концентрация 9М. Процесът на разтваряне 
на натриевата основа е силно екзотермичен и трябва да се извършва при непрекъснато раз-
бъркване. Освен това разтворът е силно разяждащ, затова трябва да се работи внимателно 
с подходящи предпазни средства.

Смесват се 500 мл слънчогледово олио или зехтин със 100 мл кокосово масло, което е 
предварително разтопено. Към сместа се прибавя разтворът на натриевата основа и се 
разбърква. 

За разбъркване на сместа от мазнини и разтвор на сода каустик се използва пасатор. 
Може и ръчно, но отнема значително повече време. Разбъркването продължава до получаване 
на хомогенна смес с консистенцията на кисело мляко. 

Сместа се разлива във форми и се прибавят различни добавки. Сапуните се втвърдя-
ват за около 30 дни и са готови за употреба.

Предлагаме и различни добавки, които сме използвали в нашите сапуни и действието 
им върху кожата.

Ментолов спирт – има успокояващо и охлаждащо действие. 
Лавандула – има успокояващо и ароматизиращо действие. 
Канела – има антисептично действие. 
Бадемово масло – използва се като антиоксидант  и има подхранващо действие. 
Маково семе, кафе, овесени ядки – имат ексфолиращо действие. 
Алое вера – има заздравяващо действие. 
Активен въглен – има почистващо действие, използва се при акне. 
Череша – има омекотяващо действие. 
След като сапуните се втвърдиха и станаха готови за употреба, беше направено 

сравнително разглеждане на сапуните и синтетичните миещи вещества (СМВ). Учениците 
представиха техните предимства и недостатъци. Недостатък на сапуните е, че те се по-
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новогръцки на гръцкото средно образование“

Борис Вунчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Елена Чаушева
Югозападен университет „Неофит Рилски“

1. Цел и обект на изследването
Целта на тази публикация е да направи критичен 

анализ на подхода при разглеждането на глаголните ка-
тегории вид, време, наклонение и залог в учебниците и 
методическите ръководства по новогръцки език (ната-
тък НГЕ) за гимназиалната степен в гръцките училища 
(седми до девети клас в българските училища). В лингво-
дидактичен аспект подобен анализ е много необходим, 
тъй като подходите към тези глаголни категории с 
всичките им предимства и недостатъци се транспо-
нират от пособията за гръцкото училище в учебни-
ците по новогръцки като чужд, съставяни от гръцки 
филолози и педагози. Публикацията е надстройка към 
предишна наша публикация (Vounchev, 2019). Глаголните 
категории вид, време, наклонение и залог в учебници-
те на гръцката образователна система. Чуждоезиково 
обучение, 46(5)), в която накратко и дескриптивно бе 
изложен подходът към интересуващите ни категории 
в учебните и методическите пособия на гръцката гим-
назиална степен. 

Обект на изследването са пет помагала: грама-
тика по новогръцки език за гимназиалната степен (на-
татък ГГС), методическо ръководство по новогръцки 
език за първи клас на гимназиалната степен (нататък 
МР1), методическо ръководство по новогръцки език за 
втори клас на гимназиалната степен (нататък МР2), 
учебник по новогръцки език за първи клас на гимназиал-
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и формиране на определени личностни качества. Методът на проектите е педагогическа 
технология, която е насочена не към интегриране на фактически знания, а към тяхното 
използване и придобиване на нови такива. 

Според В. Гюрова и кол. разнообразяването на учебно-възпитателния процес изисква 
нова организация на времето. Една от възможностите за това е именно работа по инди-
видуални и групови проекти (Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 15). Освен 
това проектно базираното обучение дава възможност за активно включване в учебния про-
цес и на слабо мотивирани, отегчени или незаинтересовани от учебната работа ученици 
(Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 30). Според авторите, когато учениците 
имат свобода на избор на различни стратегии и подходи, това ги мотивира да се отнасят 
по-сериозно към учебната работа (Gjurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2006: 32). 

В своята публикация С. Николаева изтъква две основни причини, с които може да оправ-
даем все по-нарастващия интерес към обучението, базирано върху проектна дейност. От една 
страна, това са характерните за традиционните методи и форми на учебно-възпитателна 
работа еднообразие в преподаването и ученето, пасивно заучаване и възпроизвеждане на опре-
делени факти, откъснатост на академичните знания от реалния живот, което води до трайно 
ниска мотивация за учене, до ограничени възможности за пренос на знания от една сфера към 
друга, а в много случаи – и до ниски или нестабилни във времето постижения. От друга стра-
на, модерният живот изисква от всеки не просто да владее достатъчна по обем и съдържание 
информация, но и да притежава умения за нейното непрекъснато обогатяване, развиване, обра-
ботване, предлагане, споделяне. Ето защо, освен от фундаментални умения за четене, писане и 
смятане, съвременният човек неотложно се нуждае и от умения за работа в екип; за решаване 
на проблеми; за планиране, изследване и творчество; за критическо мислене; умения за синтез 
на информация от различни информационни носители; за ползване на високотехнологична апара-
тура (Nikolaeva, 2004: 23). Безспорен е фактът, че всичко това предоставя проектно базираната 
учебна дейност при разработване на проекти в училище. 

Проектната работа на учениците може да се разглежда като средство за активи-
зиране на познавателната им дейност, защото поставя акцент върху ученето, провокира 
дискусии, предоставя възможност на учениците да планират, прогнозират и реализират за-
мисленото. Резултатът от проектната дейност на учениците представлява техен собст-
вен продукт с личностна и социална значимост. 

Реализация на педагогическите условия за изследване ефективността на 
дейността при разработване на учебни проекти

След направения преглед на педагогическата литература по темата възникват след-
ните въпроси.

– Изглежда интересно, но осъществимо ли е?
– Не рискуваме ли да загубим контрола над учебния процес?
– Не изисква ли доста време?
– Няма ли риск за непокриване на учебната програма?
– Няма ли да възникнат затруднения при самостоятелното извършване на множество 

дейности?
– Защо да използваме метода на проектите в практиката на обучението по природни 

науки?
– Ефективна ли е експерименталната организация на дейността при разработване на 

учебни проекти по отношение на познавателната, социалната и емоционалната активност 
на учениците?

– Може ли същата да се използва като средство за активизиране дейността на уче-
ниците?

Предлагаме разработването на учебен проект на тема „От рецептата на баба до 
олеиновия сапун“ в условията на експериментална организация на дейността за ученици от 
първи и втори гимназиален етап на обучение с идея да отговорим на поставените въпроси. 
Работата по проекта „От рецептата на баба до олеиновия сапун“ беше осъществена в ча-
совете за извънкласни занимания с ученици от IX и XII клас през месеците октомври – но-
ември на учебната 2017/2018 година в Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил 
Иванов“ – Кюстендил. Темата на учебния проект е съобразена с Държавните образователни 
стандарти (ДОС) за учебното съдържание в културно-образователната област „Природни 
науки и екология“, които се реализират и успешно съчетават в IX и XII клас по учебния пред-
мет „Химия и опазване на околната среда“. В IX клас на гимназиалния етап на основната 
образователна степен ученикът следва „да описва процеса на осапунване и приложението 
му в практиката“ [ДОС, 2015], а в XII клас „да планира химичен експеримент за получаване 
на органични съединения“ [ДОС, 2015]. Темата на учебния проект „От рецептата на баба до 
олеиновия сапун“, целите, които се предвижда да бъдат постигнати, и неговото разработ-
ване се вписват в цялостната система от знания, умения и отношения, предвиждани в 

ната степен (нататък У1) и учебник по новогръцки език за 
втори клас на гимназиалната степен (нататък У2). Пособия 
от основната образователна степен и от втората степен 
на средното училище, наречена лицей, не се анализират, тъй 
като там се повтарят в сбит вариант тезите, застъпени 
в изследваните тук пособия. При цитирането на учебните 
материали не посочваме годината на издаване, тъй като тя 
не е налична в самите книги. 

2. Критичен анализ на представянето на кате-
гориите вид, време, наклонение и залог

2.1. Източници на теоретичната рамка и особености 
на терминологията 

Граматиките и теоретичните изследвания върху НГЕ, 
на които се опират проучените тук учебни и методиче-
ски пособия, са нееднородни по епоха на съставяне, теоре-
тични възгледи и терминология. В ГГС се забелязват две 
ясно разграничими тенденции. В т.нар. „морфологична част“  
(с. 74 – 76), в която се представят накратко глаголните 
категории, се забелязват консервативност и привързаност 
към помагала за изучаване на гръцки, списвани преди и около 
средата на ХХ век. Самото определение на глагола в грама-
тиката на новогръцкия език за гимназиалната степен на с. 
74 е взето почти дословно от граматиката на новогръцкия 
за началното училище (Grammar, 1995: 139), едно неактуално 
и изоставено от десетилетие помагало. Сред традиционни-
те и вече остарели в теоретично отношение описания на 
НГЕ, които се използват в тези учебни пособия, е и син-
таксисът на Дзардзанос (1996), на който се опира до голяма 
степен подходът в гимназиалната граматика спрямо на-
клоненията (ГГС: 77, in: Tsardtsanos, 1996: 279), глаголните 
времена (ГГС: 75, in: Tsardtsanos, 1996: 256) и залога и диате-
зата (МР2: 47–48, in: Tsardtsanos, 1996: 230 – 253). Използвана 
е също е граматиката на Триандафилидис (1993) в частта 
за делението на наклоненията на лични и нелични (ГГС: 75, 
in: Triandafilidis, 1993: 307 – 309). Триандафилидис е използван 
широко и при определението за диатеза и обособяването на 
четири диатези: активна, пасивна, медиална и неутрална 
(ГГС: 74, по Триандафилидис 1993: 304 – 305). 

В по-аналитичната и ориентирана в синтактикосе-
мантичен план част от ГГС на с. 123 – 129, както и в МР1 
и МР2 глаголните категории вид, време, наклонение и залог 
вече се разглеждат чрез включването на тоеретични тези 
от по-модерни описания на НГЕ. Така граматиката на Кле-
рис и Бабиниотис (Cleris & Babiniotis, 1999) се използва в ГГС 
в частта за модалността, при разглеждането на причасти-
ята и на залозите и в МР1 при разглеждането на глаголното 
време. При разглеждането и на четирите глаголни катего-
рии описанието на НГЕ на Холтън, Макридж и Филипаки-
Уорбътън (Holton et all, 1999) се използва и цитира широко в 
методическите ръководства (МР1 и МР2).

2.2. Неактуална терминология и неактуална теоре-
тична рамка

Нееднородният характер на използваната лингвис-
тична литература има за резултат употребата на оста-
ряла терминология и неактуална теоретична рамка, които 
се транспонират безкритично в изследваните пособия. Ето 
няколко характерни примера.

Глаголният вид в ГГС и методическите ръководства 
(МР1 МР2) е наречен „характер на действието“ (ποιόν ενέργει-
ας) – термин, зает от доста критикуваната за езиковия си 
консерватизъм граматика на Бабиниотис и Кондос, издадена 
в началото на управлението на хунтата на полковниците в 
Гърция (Бабиниотис & Кондос 1967). Използва се и остарели-
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в образователно-възпитателния процес, а учителят 
трябва да използва нови, различни методи на обуче-
ние. Защото крайна цел на училищната система е 
учениците постоянно да подобряват и разширяват 
своите интереси в различни области, да подобряват 
своите способности и да развиват характера си. 

И всичко това може да стане, като се позна-
ва проблемът за организация на експерименталната 
работа при разработване на учебни проекти и като 
същата намери практическа реализация в системата 
на българското образование.

Проектно ориентираното обучение се разглеж-
да като дейностно ориентиран модел за организация 
на обучението, базирано върху разработване на учеб-
ни проекти. Чрез настоящата разработка насочваме 
вниманието към обучението чрез проекти като един 
от възможните съвременни пътища за постигане на 
нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано 
към ученика и създаващо условия за по-пълно разгръ-
щане на личностния му потенциал в процеса на обу-
чението по природни науки. 

В основата на проектно базираното обучение 
стои разработването на учебни проекти. Работата 
по проекти предоставя възможност на учащите (са-
мостоятелно или в екип) да си поставят цели, да 
определят стратегии, да участват в изпълнението 
на разнообразни дейности, свързани с планиране, ор-
ганизиране, проучване, изпълнение и оценяване на фак-
ти, явления и процеси от заобикалящата действи-
телност, чрез събиране на информация от различни 
източници, осъществяване на разнопосочни комуни-
кации, поемане на различни роли, прояви на сътруд-
ничество, взаимопомощ и критично мислене (Mitova, 
2011). 

Методът на проектите, известен още като 
„учене чрез действие“ или „откривателско учене“, е 
възможност за осъществяване на връзка между тео-
ретичните знания на учениците и практическата им 
дейност в условията на активна мисловна дейност. 
Методът съдейства за развиване на познавателни 
навици, умения за самостоятелно конструиране на 
знанията и ориентиране в информационното прос-
транство. Проектната работа се разглежда като 
дейност, ориентирана към решаване на определен уче-
бен проблем или реални житейски проблеми. 

Разглежданата личностно ориентирана образо-
вателна парадигма измества фокуса на вниманието 
от преподавателя към образователните потребно-
сти на учениковата личност и нейната способност 
да създава, обменя и използва знанието. Методът на 
проектите е метод на активно обучение, който в 
голяма степен активизира самостоятелната позна-
вателна дейност на учениците, осигурява подготов-
ка, базирана на решаване на проблеми и самообучение 
и е добър начин за свързване на обучението с прак-
тиката. Методът на проектите се изгражда върху 
принципите на педагогиката на сътрудничеството и 
сравнително леко се вписва в утвърдената и доказала 
достойнствата си класноурочна система, без да зася-
га пряко съдържанието на обучението.

Съвременният училищен проект е дидакти-
ческо средство за активизиране на познавателната 
дейност на учениците, за развитие на креативност 

ят термин на Триандафилидис (1993) „начин“ (τρόπος, ГГС: 129). 
В ГГС (с. 75) в частта за глаголния вид вместо за свършени и несвършени форми се го-

вори за „сегашен конюнктив“ и „сегашен императив“ и съответно за „аористен конюнктив“ и 
„аористен императив“. Термините са неактуални и некоректни, понеже въпросните глаголни 
форми въобще нямат темпорална ориентация по оста минало – настояще – бъдеще. 

Неактуална е тезата за трети, перфектен вид в НГЕ, който обхваща перфекта, 
минало предварително и бъдеще предварително, вж. ГГС: 75, тъй като аналитичните фор-
ми на тези глаголни времена съдържат неизменяема форма, маркирана за свършен вид, а 
семантичните им особености имат отношение към темпоралната ориентация, а не към 
аспектуалността.

Остарял е и подходът в ГГС (с. 75), където в духа на Триандафилидис (вж. по-горе) на-
клоненията се поделят на лични и нелични. Като нелични наклонения са причислени инфини-
тивът и причастието – глаголни форми, които изобщо нямат модални употреби. 

2.3. Инкорпориране в материала на модерна теоретична рамка
Паралелно с остарялата терминология и остарелите теоретични тези изследвани-

те учебни и методически помагала използват и транспонират редица съвременни тези от 
гръцката и световната лингвистика. По правило подобен подход се регистрира в мето-
дическите ръководства и по-плахо в гимназиалната граматика, докато самите учебници 
остават в плен на теоретичната изостаналост. По-долу акцентираме върху някои харак-
терни примери.

В частта за модалността въз основа на Клерис & Бабиниотис (1999: 84 – 87) ГГС  
(с. 128 – 129) предлага анализ на инвариантното значение на епистемичната и деонтичната 
модалност и на частните значения на тези две основни модалности.

За вида на глагола, наричан в изследваните пособия най-често „характер на действието“, 
освен остарелия термин „начин“ (вж. по-горе) се въвежда и установеният вече термин вид (όψη), 
наложен най-вече чрез знаковия превод на аналитичното описание на НГЕ на Андре Мирамбел 
(Mirambel, 1988). Темата за вида е разширена в МР1 (69 – 70, 73 – 74), където е отбелязано, че 
глаголната морфология в НГЕ е организирана около видови по характер основи. Определението на 
вида се базира на Клерис & Бабиниотис (1999: 76) и Холтън и др. (1999: 113), където са възприети 
актуални теоретични постановки, включително заети от класическия увод в аспектологията 
на Комри (1976), вж. МР1: 73. В духа на съвременната аспектология се отбелязва и субективният 
характер на тази глаголна категория, следващ от възможността говорещият да избира аспек-
туалния си зрителен ъгъл (in: Moser, 1994; Klarins & Babiniotis, 1999: 76).

По отношение на диатезите ГГС (с. 123) подчертава, че морфологичното разграничение 
на залозите само частично съвпада с диатезите. Съвременният подход към залоговата се-
мантика продължава и в МР2 (с. 38 – 39), където се подчертава несъвпадението между залог 
и залогова семантика (диатеза) в НГЕ.

2.4. Разлики в представянето на едни и същи езикови явления
Поради компилативния характер, върху който са построени обзорите на интересува-

щите ни глаголни категории, в изследваните учебни пособия на места се забелязва непосле-
дователност в тезите в различните пособия. 

По отношение на перфекта, от една страна, ГГС в „морфологичната“ си част (с. 75, 
124 – 125) го класифицира като сегашно време, а от друга страна, в самия анализ на това 
глаголно време в „аналитичната“ си част (с. 125) го определя като време с минала темпорал-
на ориентация, неслучайно веднага след това се упоменава възможността за замяната му с 
аорист (вж. и по-долу, 2.5). 

Както вече споменахме, ГГС се придържа към М. Триандафилидис и твърди, че диате-
зите в НГЕ са четири, това се казва и в съответната част за диатезите в У1 (с. 88). В МР1 
обаче (с. 74) и по Клерис & Бабиниотис (1999: 152) диатезите, наречени „различни зрителни 
ъгли или перспективи, през които говорещият вижда връзката между глагола и субекта“, са 
само три: активна, пасивна и медиална. 

2.5. Инкорпориране на дискусионни или несъответстващи на езиковата реалност тези
В тази секция ще разгледаме с повече подробности някои спорни тези на авторите, 

както и недостатъци на дискусиите по конкретни проблеми. За по-добро структуриране на 
изложението проблематиката е поделена по глаголни категории.

Залог
В ГГС (с. 123) и по Клерис & Бабиниотис (1999: 263) авторите определят залозите 

като „групи морфологични форми на глаголите“, определение, което може да се отнесе и 
към други морфологични категории, тъй като при несвършените глаголни основи залогът 
в НГЕ се маркира чрез флективните морфеми тип „закачалка“, които носят информация за 
няколко категории: залог, време (минала – неминала темпорална ориентация), спрежение, 
лице и число. 

Като цяло, и ГГС, и МР1, и МР2, и особено учебниците твърдо стоят зад обособяване-
то на четири диатези. Подобно деление не отчита богатството от потенциални значения 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „От рецептата на баба  
до олеиновия сапун“ – формиране  

на познавателния интерес  
и развитие на творческите търсения“

Силвия Георгиева
Природо-математическа гимназия  
„Проф. Емануил Иванов“ –  Кюстендил

„Чувам – забравям, виждам –  
запомням, правя – разбирам.“

Конфуций

Въведение
Като че ли в педагогическата практика не се от-

делят достатъчно място и време за ученето чрез екс-
перимент въпреки неговата ефективност. Добре е да 
продължат изследванията в тази област и да се тър-
сят оптимални подходи за утвърждаването му. Защото 
наблюденията в масовата практика показват, че екс-
перименталната работа и проектното обучение, като 
организационни форми за развитие на творческите тър-
сения у учениците, не намират достатъчно приложение 
в ежедневната класноурочна работа в училище. 

Особено ефективна форма за активизиране на все-
ки ученик и за формиране у него на положително отно-
шение към ученето е експерименталната работа при 
разработване на учебни проекти в областта на при-
родните науки. Прилагането на методи като „ученици 
учат ученици“ укрепва мотивацията, повишава стреме-
жа за по-високи резултати и засилва вярата на ученика 
в собствените сили. Използването на тези подходи в 
процеса на обучение обвързва теорията с практиката 
и силно повишава познавателната активност на учени-
ците.

В съвременното училище ученето трябва да е ре-
зултат от активността и на двете страни, участници 

Учене чрез 
експеримент

на активните и медиопасивни форми на новогръцките глаголи. Сетатос (1997) например 
добавя поне още пет диатези към традиционните четири и изтъква разнообразната по-
тенциална семантика на залоговите форми в НГЕ в зависимост от лексикалното значение 
на глагола и редица синтактични фактори. Стесняването на обхвата на медиопасивните 
форми продължава нататък в МР 2 (с. 38) и се затвърждава в МР2 (48 – 49), където в ме-
тодическите указания към преподавателите се препоръчва като упражнение за усвояване 
на четирите диатези да се предлагат на учениците задачи за преобразуването на активни 
конструкции в пасивни – един методологично неправилен подход, загърбващ полисемията на 
медиопасивните форми, които могат да реализират не само пасивна, но и рефлексивна (или 
медиална), реципрочна и ергативна семантика.

Темата за изразяването на ергативност с медиопасивни и активни форми е съвсем 
слабо застъпена в анализираните учебни материали, което не отразява езиковите данни от 
НГЕ, сочещи, че стотици activa tantum глаголи реализират ергативна семантика (спонтанно 
биологично или физическо събитие) с интранзитивни активни форми и каузативна семанти-
ка с транзитивните си употреби, а отделно редица глаголи реализират ергативна семанти-
ка с медиопасивните си форми. В У2 дори (с. 63) в пример с глагол activum tantum с ергативно 
значение ергативната семантика направо е приравнена към пасивна диатеза – третиране, 
което не отчита в семантичните и синтактични разлики между ергатив и пасив.

Важен момент при разглеждането на залоговата проблематика в изследваните посо-
бия е въпросът за мястото на депонентните глаголи. Отново без осмисляне и съобразяване 
с даденостите на НГЕ авторите са предпочели една традиционна, но неиздържана теоре-
тично теза. Така за депонентните глаголи на различни места се твърди, че те носят пасив-
на морфология, но активно значение и само се маркира фактът, че някои депонентни глаголи 
са интранзитивни, а други имат транзитивни и интранзитивни употреби, вж. ГГС: 74 – 75 
и МР2: 39. Въпросът е от голямо значение при обучението в НГЕ и като майчин, и като 
чужд език, тъй като депонентните глаголи в НГЕ са хиляди, имат нееднородна семантика: 
рефлексивна, реципрочна, спонтанно събитие, когнитивна, перцептивна и пр. (вж. индика-
тивно Зомболу & Алексиаду 2014: 334 – 335) и са нееднородни в синтактично поведение: много 
от тях са интранзитивни, но процентът на транзитивните депонентни глаголи съвсем не 
е пренебрежим: според Зомболу & Алексиаду (2014: 335) транзитивните депонентни глаголи 
са 30% от общия брой. 

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 г.
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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:

Цена за първа 
страница:  
4 лв. на кв. см

Цена за последна 
страница:  
2 лв. на кв. см

Вестник „Аз-буки“

2. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 гр. – 80 лв. за 1000 бр.
3. 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 август 2016 г.
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