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истини
А збучни

Корени

Надя КАНТАРЕВА

Снимката е участник в четвъртото издание на Националния фотоконкурс на НИОН „Аз-буки“ „Моето училище е най-хубавото“.

Автор Радост Кирилова Василева, ОУ „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора

Държавата с лице
към науката

С два инструмента – проектен и програмен, се насочват
повече бюджетни средства с цел върхови постижения
Годишен доклад, представен и одобрен
от МС, показва състоянието и развитието на научните изследвания в научните
организации и висшите училища в България за периода 2017 – 2018 г. в съответствие с Националната стратегия за наука
(2017 – 2030). Анализът е изготвен на
основата на предоставена информация от
висшите училища, институтите на Българската академия на науките и от Селскостопанската академия. Направен е преглед на

финансирането, развитието на човешките
ресурси в системата на научните изследвания, състоянието на научноизследователската инфраструктура, европейското и
международното сътрудничество в областта
на науката. Освен рамковите програми като
„Хоризонт Европа“, в които България вече
има натрупан опит и постепенно повишава
активността и успешното си участие, са
налице добри позиции и в част от другите
текущи инициативи – Програмата за съ-

трудничество в областта на науката и технологиите (COST), схемите на съвместните
изследователски центрове, схемите за координация на националните проекти и др.,
става ясно още от документа.
Основна цел на националната политика
в областта на научните изследвания е създаване на благоприятна среда за върхови
научни постижения с подкрепа на държавния бюджет.
На стр. 2

„Господин кмете, без корени нищо няма да процъфти“ – обръщението е на сър
Уинстън Чърчил към кмета на
новоизграждашия се Тел Авив,
когато в началото на 20-те
години на миналия век посещава
града. За какво става дума.
Мълвата говори, че за да се
представят пред специалната
личност подобаващо, местните
управници докарали отраснали
дръвчета и ги наредили по пътя
на кортежа. Станало хубаво,
ведро. За беда духнал вятър и
едно от дръвчетата се килнало.
С ефекта на доминото понесло
и другите... Нямали за какво
горките здраво да се хванат.
Действително, азбучна
истина е, че каквото и да
започнеш, без здрав корен няма
да мине. Или поне, ако не гониш
резултат еднодневка.
Ние, българите, този проб
лем – безкоренния, не познаваме. Хилядолетна история;
най-старата държава в Европа,
непроменила име; музика,
която се носи в Космоса, за да
представи цивилизацията на
планетата ни; най-старото
златно съкровище на света;
Байкушевата мура, расла
повече от 1000 години... Стига
изреждане. Винаги ще изскочи и
още едно, и още едно.
Е, който го има, го има.
Остава въпросът – стъпили ли
сме така яко, че където и да
ни отвее житейският вятър,
да продължим напред. Ценим ли
достатъчно кои сме, от какъв
род, с каква история. И най-важ
ното – вярваме ли, че такива
корени трудно се отвяват.
Вярваме ли така, че да кажат
за нас: който го може, го може.
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Министерският
съвет
одобри механизма, по който
на учените от БАН ще се възлагат научни консултации.
Целта е да се осигури навременна, висококачествена и
независима научна експертиза по въпроси от стратегическа важност и при изпълнение
на държавни политики. Органите на изпълнителната
власт ще заявяват необходимостта от научни консултации, а министърът на образованието и науката ще
възлага тяхното изпълнение на БАН.
Финансирането на експертизите ще е целево и за
сметка на държавния бюджет. Изключение ще са случаите, когато се възлагат спешни задачи, за чието изпълнение се изисква използване на специфично оборудване,
закупуване на консумативи и командироване на специалисти. Необходимите средства в случая ще са за сметка
на възложителя, в чийто ресор е възникналото обстоятелство.

Нови ректори
Бригаден ген. Юлиян Радойски е началникът на
Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
Той встъпи в длъжност на 2 януари, като беше представен
пред преподавателския и курсантския състав на ВВВУ от
зам.-министъра на отбраната Атанас Запрянов.
ВВВУ „Георги Бенковски“ се откри с решение на Народното събрание през април 2019 г. Към момента в него се
подготвят близо 160 курсанти, а през есента ще стартира
и нова програма за обучение с граждански специалности.
***
Проф. д-р Николай Изов е новият ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“ с мандат на
управление 2019 – 2023 година. Досегашният ректор
проф. Пенчо Гешев връчи на наследника си академичните
регалии – огърлицата и жезъла, с пожелание за успех в
изпълнение на амбициозната управленска програма за
следващите четири години.
***
Проф. Илия Железаров застава начело на Техническия
университет в Габрово. От 2012 г. досега той е заместникректор по научноизследователската работа. Възпитаник е
на висшето училище със специалност „Механично уредостроене“. Академичното му развитие преминава през
всички степени – от асистент, старши и главен асистент
по „Метрология и измервателна техника“ до доцент и
професор в областта на метрологията и метрологичното
осигуряване. От 1999 г. е ръководител на Българо-германския институт по управление на качеството и промишлен
мениджмънт.
***
Проф. д-р Димитър Димитров застава начело на
Университета за национално и световно стопанство с
мандат 2019 – 2023 г. Той е бил ръководител на катедра
„Национална сигурност“ и декан на факултет „Икономика
на инфраструктурата“. Автор е на 104 публикации, автор и
съавтор е на 16 монографии, 4 учебника и учебни помагала.
От 1993 г. насам е записал участие в 59 научни проекта, от
които 18 международни.
***
Проф. Пламен Моллов е новият ректор на Университета по хранителни технологии.
Според него трябва да се осигури целево финансиране
на катедрите и да се премахне ограничението за минимален брой студенти за сформиране на група. Намеренията
му са да създаде фонд за закупуване на научна апаратура
и изграждане на научноизследователски център.

232 творби събра конкурсът
„Рождество на Спасителя“
Осмият национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество
на Спасителя“ събра 232
творби на ученици от цяла
България.
Церемонията по връчването на наградите се състоя в бургаския културен
център в зала „Петя Дубарова“. Част от събитието
бе и поетичен рецитал,
представен от учениците
от театрална школа „Детско царство“ към ЦПЛР
– Бургас, с ръководител
Атанасия Петрова.
Организатори на Кон-

курса са МОН, Националният дворец на децата, РУО
– Бургас, Община Бургас,
Сливенската митрополия
и Центърът за подкрепа
за личностно развитие –
Бургас.
По време на поетичния
рецитал прозвучаха найдобрите творби на учениците, участвали в Конкурса. Предстои те да бъдат издадени в сборник, в който
ще влязат произведенията
от конкурсите „Рождество
на Спасителя“ – 2018, и
„Христос возкресе – радост донесе“ – 2019.

Снимка Пресцентър МС

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
„Да ни тръгне Новата
година с Божията
помощ.“ Това заяви министър-председателят
Бойко Борисов при посещението си в Софийската духовна семинария
„Св. Йоан Рилски“.
С две постановления на
МС през 2017 г. правителството отпусна
2,4 милиона лева за
укрепване, преустройс
тво и основен ремонт на
Семинарията.
Тя е построена само за
една година през 1903 г.
благодарение на дарения. Премиерът Борисов
заяви, че за съжаление,
днес дарителите за
храмовете са малко. Държавата обаче активно
подпомага вероизповеданията

Десетокласниците
на матура
Задължителното оценяване е по български
и математика, а по желание –
по дигитални компетентности и чужд език
Задължителното външно оценяване по български език и литература и по математика в X клас ще
се проведе за първи път в края на
учебната 2019/2020 г. Изпитите ще
са на 9 и 11 юни. Те ще измерват
знанията и уменията, придобити
от първия гимназиален етап, т.е.
материал от VIII до X клас включително.
Над 51 000 ученици ще държат
изпитите през юни. Могат да се
явят по желание и на дигитални
компетентности и чужд език.
Получената оценка ще има значение само за учещите в 68-те
обединени училища. С получената
оценка ще се кандидатства в друго

средно училище или гимназия до
XII клас. Тези, които не искат да
продължават образованието си, ще
получат удостоверение за завършен
първи гимназиален етап независимо от резултатите на изпитите.
За всички останали десетоклас
ници получените оценки няма да
имат тежест.
Новият задължителен изпит се
въвежда със Закона за предучилищното и училищното образование, който разделя гимназиалната
степен на два етапа. През 2020 г.
X клас завършват първите ученици,
които се обучават по новите учебни
програми.
Изпитът по български език и

литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък
свободен отговор и създаване на
текст. На сайта на МОН е публикуван модел на изпитите след X клас.
Изпитът по математика включва
задачи с избираем или със свободен
отговор.
По желание учениците могат да
положат изпит и по чужд език и
ако постигнат 60% от максималния брой точки на оценяването,
да получат сертификат за ниво по
Общата европейска езикова рамка.
Десетокласниците могат да се
явят и на онлайн оценяване на
дигиталните си компетентности.

Държавата с лице към науката
От стр. 1
Чрез увеличаване на средствата се
цели подобряване на условията за
научна дейност и повишаване на възнагражденията. Дава се възможност на
нашите изследователи да повишават
квалификацията и да усъвършенстват
уменията си.
За преодоляване на фрагментацията в научноизследователската
система, консолидиране на научноизследователския потенциал в хора и
инфраструктура, както и за решаване
на важни за обществото проблеми
през 2018 г. стартираха 12 национални научни програми. Така за първи
път, освен финансиране на проектен
принцип (чрез Фонд „Научни изследвания“), учените от висшите училища
и изследователските организации
получиха възможност и за програмно
финансиране в областите „Информационни и комуникационни технологии
за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и
бита“, „Опазване на околната среда и
намаляване на риска от неблагопри-

ятни явления и природни бедствия“,
„Здравословни храни за силна био
икономика и качество на живот“,
„Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено
развитие“, „Електронно здравеопазване в България“, „Репродуктивните
биотехнологии в животновъдството
в България“, „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената
кръв в трансфузионната система на
Република България“, „Петър Берон.
Наука и иновации с Европа“, „Върхови
изследвания и хора за развитие на европейската наука – ВИХРЕН“, „Иновативни нискотоксични биологичноактивни средства за прецизна медицина“
(БиоАктивМед). Научната програма
„Млади учени и постдокторанти“ е израз на една от основните политики на
държавата за привличане и задържане
на млади изследователи и осигуряване
на добри условия за кариерното им
развитие. В изпълнение на тази политика държавата, чрез Министерството
на образованието и науката, осигури
финансиране за допълнителни въз-

награждения и стипендии за млади
учени и постдокторанти. Парите са
предоставени на държавните висши
училища и научните организации.
С това се създават условия както за
преодоляване миграцията на младите
изследователи, така и за развитие на
ново поколение учени с умения и
знания, отговарящи на потребностите
на бизнеса и изискванията на пазара
на труда.
В последните дни на октомври
2019 г. правителството одобри
17 128 000 лв. за изпълнението на
следните национални научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров
пазар в науката, образованието и
сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността); „Нисковъглеродна енергия за транспорта и
бита“; „Опазване на околната среда и
намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“;
„Здравословни храни за силна био
икономика и качество на живот“;
„Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено раз-
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20 години в подкрепа на талантите
Двадесетата ученическа конференция на Учeническия институт по
математика (УчИМИ) ще
се проведе от 24 до 26
януари 2020 г. в Плевен.
Конференцията е първата конкурсна сесия на
УчИМИ за учебната
2019/2020 г. В нея могат
да участват ученици от
VIII до XII клас от цялата
страна.
Ученическият институт
по математика и информатика вече двадесет години

открива и подкрепя развитието на млади таланти в
областта на математиката
и информатиката. В конференцията ще вземат
участие 58 ученици от цялата страна, възпитаници
на математически и професионални гимназии, на
средни училища от цялата
страна, както и техните
научни ръководители. Те
ще представят 46 авторски проекта в областта на
математиката, информатиката и информационните

технологии.
Наградените автори
на проекти получават
грамоти за отлично участие, медали и подходяща
литература, а ако не са в
XII клас – и правото да
участват в интервюто за
определяне на двамата
български участници в
6-седмичната школа на
Изследователския научен
институт в САЩ – RSI,
която се организира от
Center of Excellence of
Education и се провежда

през лятото в Масачузетския технологичен
институт в Бостън.
Другата награда за отличниците е участие в
следващата конкурсна
сесия на УчИМИ – Ученическата секция на пролетната конференция на
Съюза на математиците в
България, на разноски на
Ученическия институт.
Там те могат да представят подобрените си
проекти или да подготвят
нови разработки.

ВИХРЕН и „Петър
Берон“ в действие

Учени от Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ спечелиха проекти
по двете национални научни програми

витие“; „Електронно здравеопазване
в България“ (е-здраве); „Репродуктивните биотехнологии в животновъдс
твото в България“; „Разработване на
методология за въвеждане на NAT
технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на
Република България“; „Млади учени
и постдокторанти“; „Иновативни
нискотоксични биологичноактивни
средства за прецизна медицина“
(БиоАктивМед).
Визията за развитието на науката
в България за следващия програмен
период се свързва с повишаване
на качеството и международната
разпознаваемост на научноизследователската и иновационната
дейност. Акцентът се поставя върху
финансиране на научни изследвания
в приоритетни и конкурентни области за решаване на важни обществено значими предизвикателства,
подпомагане на млади учени и
осъществяване на съвместни научни
изследвания с български учени в
чужбина и привличане на водещи
млади изследователи.

тета в Бъркли, Калифорния, съвместно с Физическия факултет ще
изпълняват в рамките на 5 години
изследване на тема „Контрол на
неравновесна квантова материя“.
Финансирането е в размер на
1 043 900 лв.
В съответствие с насоките за конкурса „Петър Берон и НИЕ“ проектните предложения са оценени
от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по програмата
„Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Следвайки процедурите и насоките за Конкурса, оценяването е
проведено дистанционно на един
етап. Учени от Софийския университет печелят три от общо осем
финансирани проекта. Финансирането е на стойност 120 000 лв.
за период от 24 месеца.
Печелившите проекти са на д-р
Калоян Златанов – „Контрол на
лазерно-индуцирани състояния на
континуум чрез единични импулси“, който ще бъде изпълняван във

Физическия факултет на СУ; на д-р
Деян Радев – „Ефектът на вота за
Брекзит върху европейската банкова система и икономика: Увеличил
ли се е рискът за европейските банки и какъв е размерът на реалните
икономически ефекти от референдума?“, който ще бъде изпълняван
в Стопанския факултет на СУ; на
д-р Станимир Кисьов – „Ядрени
данни за астрофизиката“, който ще
бъде изпълняван във Физическия
факултет на Университета.
Общата цел на програмата „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие
в български висши училища и научни организации на перспективни
учени с международно признати
научни резултати. Програмата ще
стимулира развитието на изследователския потенциал в България
като необходима фундаментална
стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда
и за развитието на конкурентна
високотехнологична икономика в
България.

Снимка Пресцентър на СО

Учени от Софийския университет печелят два от общо пет финансирани проекта по Националната
програма „Върхови изследвания и
хора за развитие на европейската
наука“ (ВИХРЕН). Проектните
предложения са оценени от чуждестранни експерти на Европейския изследователски съвет (ERC)
в съответните научни области, по
които са подадени предложенията.
Следвайки процедурите на ERC и
насоките за конкурса, оценяването е извършено на два етапа. На
всеки етап се провежда заседание
на панела, а решенията са взети с
консенсус.
Проф. д.х.н. Николай Денков от
Факултета по химия и фармация на
Алма матер печели финансиране в
размер на 1 325 000 лв. с проекта
„Фазови преходи с ротаторни фази
в капки: нов подход за създаване
на активни микро- и наночастици“
в категорията „Водещ изследовател“. Проектът ще се изпълнява
60 месеца.
Д-р Марин Буков от Универси-

„До края на мандата ми в София ще има 10 електролинии, а до края
на 2021 г. от всички автобуси в столицата около 20% ще бъдат
електрически.“ Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова по
време на представянето на новата електробусна линия 123, която
вече е удължена и свързва кв. „Слатина“ и Симеоновския лифт
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Кампания на Института
за български език – БАН,
и в. „Аз-буки“

Събирам ум как да
им събера ума
Мария ТОДОРОВА*

Досещате се, че в това изречение не става въпрос
за неуморен берач на екзотичния плод ум, а за игра
на значения, постигната чрез два фразеологизъма.
Загадката на тяхното въздействие се крие в специфичната връзка между формата и значението им.
Нека опитаме да я разплетем.
Явно е, че словосъчетанията събирам ум и събера
ума не се различават само по граматично значение,
както е при събирам плодове и събирам плодовете,
а и по смисъл.
Можем да преобразуваме изречението Събирам
ум как да им събера ума, така че да запазим и смисъла, и формата, и ефекта му, като използваме други
фразеологизми: Дайте ми акъл как да им взема акъла. Виждаме, че събирам ум може да се замени с давам акъл, а събера ума — с взема акъла. Това, че са
взаимно заменяеми, ни кара да предположим, че са
синонимни. От друга страна, давам и вземам са антоними. Дали това означава, че събирам ум и събера ума също са антонимни? Тази хипотези отпадат,
щом преобразуваме изречението с нефразеологични съответствия: Търся съвет как да ги впечатля.
Оказва се, че при употреба на фразеологизми познатите ни правила за връзката между формата и значението придобиват нов смисъл.
Подобно на умната мома от приказката на Братя
Грим, която отишла при царя ни гола, ни облечена,
ни с кола, ни без кола, фразеологизмите хем са словосъчетания (комбинации от думи), хем не са, хем
са думи (имат единно значение), хем не са. Както
думите, така и фразеологизмите имат граматични
форми, но техните граматични значения невинаги
съответстват на граматичните значения на съставящите ги думи. В събирам ум (търся съвет) и да
събера ума (му) (да впечатля) формата за определеност на съществителното загубва граматичната си
стойност и става различител на значения.
Метаморфозите на фразеологичните форми често преплитат граматичните и смисловите правила и
ни напомнят, че пределите в езика се простират до
безграничността на представите и идеите.
*Гл. ас. д-р Мария Тодорова работи в Секцията за
компютърна лингвистика на Института за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Намереното поколение
Национален научнообразователен фестивал
под наслова „Намереното
поколение“ ще се проведе
в края на януари в НДК.
Сред организаторите е
Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Целта е да
се представят иновативни
методи и педагогически
подходи на професионалисти, работещи в сферата на образованието.
Паралелно с практическия
модул на събитието ще се
проведе и лекционен, в
който учени, изследователи и професионалисти
от различни области от
България и чужбина ще
разкажат повече за своя
опит, вдъхновяващи истории и премеждия по пътя
към успеха.
Сред гост-лекторите са
проф.д-р Филип Мачев
от Геолого-географския
факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ и доц.
Албена Йорданова от Ме-

дицинския факултет на Софийския университет, Темата на химика Наско Стаменов от „Корпус за бързо
гърмене“ при Софийския
университет е за връзката
между света и науката.
Прочутият преподавател
по физика Теодосий Теодосиев ще говори за система
за формиране на силов
интелект. За използването на информационните
технологии в училище ще
разкаже Ангел Христов , а
Светлин Наков – съосновател на Software University,
ще се спре на това как
да се изграждат умения.
Акцентът в лекцията на
Никола Каравасилев – ръководител на олимпийските отбори по астрономия,
физика и астрофизика и
редактор на научното списание „Химия. Природните
науки в образованието“ на
Национално издателство
„Аз-буки“ е за откриването
на таланти и тяхното мотивиране.
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Награда на ЕС
за жени иноватори
Тази награда признава жените предприемачи, които са
разработили и пуснали на пазара изключителна иновация.
За следващото издание на Наградата на ЕС за жени инова
тори ще може да се кандидатства онлайн от 11 февруари
2020 г., когато е Международният ден на жените и моми
четата в науката, до 21 април 2020 г.
Наградата е парична и се присъжда всяка година на че
тири невероятни жени предприемачи, които работят за
това да направят света по-добро място, и вдъхновяват

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК
В БЪЛГАРИЯ организира 9
януари 2020 г. брифинг на тема
„Състоянието на здравеопаз
ването в ЕС“ на във връзка с
докладите за състоянието на
здравеопазването в ЕС през
2019 г. В тях се представят
анализи за здравните систе
ми в 30 държави и тяхната
ефективност, достъпност и
устойчивост, здравето на на
селението и важните рискови
фактори. Лектори ще бъдат
Филип Домански от генерална
дирекция „Здравеопазване и
безопасност на храните" на
ЕК, и Ане Шпрангер – експерт
от Европейската обсерва
тория за здравни системи и
политики. Те ще очертаят
основните тенденции и пре
дизвикателства при тран
сформацията на системите
на здравеопазването в Европа
и в България.
***
ЕК СТАРТИРА НОВ ЦИКЪЛ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР,
който е първи за новия пред
седател Усрула фон дер Лайен.
Комисията представя амбици
озна обновена стратегия за
растеж, насочена към насър
чаването на устойчива кон
курентоспособност, с цел из
граждане на икономика, която
работи за хората и планетата.
В годишната стратегия за
устойчив растеж се предста
вят политиките във връзка
с икономиката и заетост
та на ЕС в съответствие с
приоритетите, залегнали в
Европейския зелен пакт. Тя об
хваща четири взаимосвързани
измерения – устойчивост на
околната среда, увеличение на
производителността, справед
ливост и макроикономическа
стабилност. Традиционно част
от есенния пакет на европей
ския семестър е и механизмът
за предупреждение по проце
дурата за макроикономически
дисбаланси. В него за България
ЕК отбелязва, че намира за
уместно да извърши задълбо
чен преглед с оглед остава
щите предизвикателства във
финансовия сектор.
***
ЕП ПРЕИЗБРА ИРЛАНДКАТА
ЕМИЛИ О’РАЙЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН за пери
ода 2019 – 2024 г. Тя е бивш жур
налист и е била първата жена
омбудсман в Ирландия, преди да
бъде избрана за Европейски ом
будсман през 2013 г. Омбудсма
нът провежда разследвания,
свързани с лошо администрира
не в институциите, органите,
офисите и агенциите на ЕС, по
собствена инициатива или въз
основа на жалби на граждани на
ЕС, които ще бъдат в центъра
на дейността Ӝ.

ЕВРОНОВИНИ
другите. Конкурсът е отворен за жени от целия ЕС и от
държави, асоциирани с програмата „Хоризонт 2020“. Фи
налистите се избират от жури от независими експерти
в областта на бизнеса, рисковия капитал, предприемачес
твото и академичните среди. Сред критериите за избор
е компанията, която е основана или съоснована от състе

зателя, да предоставя наистина иновативен продукт или
услуга, справящи се с конкретна обществена потребност
или предизвикателство, със значителни ползи за гражда
ните и икономиката.
Трите победителки ще получат по 100 000 евро, а 50 000
евро се присъждат на един изгряващ иноватор до 35 годи
ни, който е в началото на кариерата си.
В Европа има повече жени, отколкото мъжете, но
предприемачите сред дамите са само една трета от са
мостоятелно заетите в ЕС и едва 30% от начинаещите
предприемачи. Това показва, че женското творчество и
потенциал са недостатъчно използван източник на ра
ботни места и икономически растеж. ЕК работи за прео
доляване на пречките пред женското предприемачество и
насърчава повече жени да стартират свои компании.

Къде сме по медийна
грамотност
ЕК ще представи в началото на 2020 г. цялостна
оценка на ефективността на Кодекса за поведение
във връзка с дезинформацията

Ф
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инландия, Дания, Холандия, Швеция
и Естония
са начело на
класирането
в Индекса за медийна грамотност за 2019 г. Финладия, която
е на 1-во място сред 35 страни,
има значителна преднина пред
останалите държави със 78
точки по скала от 0 до 100. На
последните пет места в класацията са повечето балкански
страни: Северна Македония
(35 място), Турция (34 място),
Албания (33 място), Босна
и Херцеговина (32 място) и
Черна гора (31 място).
Индексът за медийната грамотност е създаден през 2017 г.
в отговор на разпространението на фалшивите новини,
за да оцени потенциала за
устойчивост към тях и да пред-

ложи решения. Той оценява и
класира 35 страни в Европа
според техния капацитет да устоят на негативните ефекти на
фалшивите новини. Индексът
предлага модел за измерване
на медийната грамотност,
според който в държавите, в
които медиите са по-свободни,
а хората – по-образовани, може
да се очаква по-голяма степен
на медийна грамотност.
За изготвянето на Индекса
се използват индикатори за медийна свобода, образование и
доверие между хората. Според
важността на индикаторите с
най-голяма тежест са тези за
медийна свобода (на Freedom
House и „Репортери без граници“) и тези за образование (на
PISA), като се дава приоритет
на четивната грамотност. Индикаторите „е-участие“ (на
ООН) и „доверие в другите“
(на „Евростат“) са със сравнително по-малка тежест.
Тенденциите от 2017 г. по-

казват, че страните от Централна и Източна Европа вървят назад в класацията, като Чехия,
Словакия и Полша отбелязват
най-голямо влошаване.
Резултатите показват определени географски модели,
като страните в Северозападна Европа имат най-добрите
предпоставки да издържат на
ефектите на дезинформацията,
а страните от Югоизточна Европа са най-уязвими към тях,
докато страните от Централна
и Източна Европа най-много
влошават представянето си.
България заема 29-о място
в класацията редом с Румъния
(28-о място), Сърбия (30-о
място) и Черна гора (31-во
място). Позицията на България
се подобрява с 1 място спрямо
2017 г. и 2018 г., когато е била
на 30-о място.
Според изследователите
подходът „обратно към основните неща“ е най-препоръчителен за справянето с

негативните ефекти на дезинформацията – от възстановяване на общественото доверие
и справяне с корупцията до
гарантиране на медийната
свобода и използването на
образователни подходи.
В края на 2019 г. ЕК публикува първите годишни доклади
за самооценка на Facebook,
Google, Microsoft, Mozilla,
Twitter и 7 търговски асоциации съгласно Кодекса за
поведение във връзка с дезинформацията. В тях се описва
постигнатият през последната
година напредък в борбата срещу дезинформацията онлайн.
Работата по цялостната
оценка на ефективността на
Кодекса от страна на ЕК продължава и ще бъде представена в началото на 2020 г.
В случай че резултатите се
окажат незадоволителни, ЕК
може да предложи по-нататъшни мерки, включително от
регулаторен характер.

Снимка ЕП

В НЯКОЛКО РЕДА

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

Председателят на ЕП Давид Сасоли връчи наградата „Сахаров“ за 2019 г. на дъщерята на Илхам Тохти, който излежава присъда
в Китай. Тохти е учен, борещ се за правата на уйгурското малцинство в Китай. Той е в затвора от 2014 г., когато получава
доживотна присъда по обвинения за сепаратизъм. От април 2017 г. над 1 млн. уйгури са били задържани в мрежа от лагери, където върху тях се оказва натиск да се отрекат от етническата си идентичност, от мюсюлманската си вяра и да се закълнат
в лоялност към китайските власти. Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта носи името на съветския физик и политически
дисидент Андрей Сахаров и се присъжда всяка година от ЕП. Тя е учредена през 1988 г. с цел да отличи хора и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Наградата се състои от грамота и парична премия от 50 000 евро

ДЕНЯТ

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.
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92% от учителите избират професията
заради контакта с младите
Според международното проучване TALIS 2018 нашите педагози
изтъкват нуждата от обучения за усъвършенстване на дисциплината
в класната стая и за работа с деца със СОП

В

България 72%
от учителите избират професията си като първо
желание, а почти
всички от анкетираните – 92%, посочват, че са
избрали именно учителството
заради възможността да изиграят
важна роля във формирането на
бъдещите поколения.
Това са част от заключенията
за България на едно от най-мащабните и авторитетни световни проучвания сред учителите
и директорите на училища за
2018 г. – TALIS (Teaching and
Learning International Survey). То
се извършва от Организацията за
икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР). Този път сред
акцентите в него са степента на
използване на информационни
технологии в обучението, както
и подготвеността и способността
на учителите да се справят с класове, в които има деца имигранти
или такива, за които майчиният
език не е официалният за дадената държава.
TALIS 2018 е третото издание
на проучването и

обхваща около
260 000 учители и
училищни ръководители в около 15 000
начални, основни
и средни училища
в 48 държави от 6 континента. То
отчита не само подготвеността
на преподавателите, но и средата,
в която работят в обществени и
частни училища. В средата на
2020 г. ще бъде публикуван вторият том на проучването от 2018
г., който е посветен на ръководителите в училище – какъв престиж имат, какви са кариерните
им възможности, отговорностите
и доколко са самостоятелни в
управлението на образователната
институция.
Международното изследване
на ОИСР има за цел да помогне
на страните да направят преглед
и да дефинират политики за
развитие на учителската професия. То изследва учители и
директори в страни от цял свят за
условията с принос към учебната
среда в съответните училища.
Информацията се събира чрез
въпросници, които се попълват
лично от всеки участник.
Центърът за оценяване в
предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към
Министерството на образованието и науката е координатор
на изследването в България от
самото начало. За първи път
изследването се провежда през
2008 г., след това през 2013 г., а
последното е от 2018-а.
Сред всички фактори, които
оказват влияние върху постиженията на учениците, качеството
на учителите е от изключително
значение. Нагласите, предвари-

телните знания и средата съпътстват учениците през целия им училищен живот и всички те влияят
върху възможностите им за учене.
Но зад вратите на училището
учителят е този, който има найголямо въздействие върху обучението на учениците със своите
способности да ги мотивира и
да ги насърчава да учат, като ги
насочва към предизвикателствата,
осигурява експертно познание
по съответния учебен предмет
и откликва на индивидуалните
потребности на всеки ученик.
TALIS събира данни за голям
брой описателни характеристики, които оформят профила
на прогимназиалните учители,
техните директори и училищата,
в които те преподават.

Как се разпределя
работата
на учителите?
Разпределението на работното време на прогимназиалните
учители в България е близко до
средното за TALIS 2018 и почти
няма промяна с това от предходните цикли на изследването.
Средният общ брой отработени
часове за една „пълна календарна седмица“ (такава, която не е
съкратена от празници, ваканции
или отпуск) е 39 астрономически
часа, от които 20 часа се използват за реално преподаване, а 8
часа – за планиране на уроците.
Прогимназиалните учители
прекарват половината от работното си време в учебните часове.
Средно за страните от TALIS
те посочват, че използват около
78% от времето си в учебните
часове за реално преподаване.
Българските прогимназиални
учители използват значително
по-голяма част от учебния час
за реално преподаване – 84%,
като данните показват лек спад в
сравнение с предходните цикли
на изследването.
Според резултатите от TALIS
1/3 от учителите в България губят прекалено много време в час
заради ученици, които нарушават
дисциплината в класната стая, а
22% от анкетираните специалисти пък споделят, че спешно се

нуждаят от умения за овладяване
на дисциплината в класната стая.
Изследването на училищната
среда посочва, че 8% от учителите в страната работят в класове с
деца, за които е установено, че се
нуждаят от специфичен подход
заради психически, ментални
или емоционални проблеми. От
тук идва и нуждата от обучения
за работа с деца с подобни проб
леми. Педагогическите специалисти изтъкват още и нуждата за
придобиване на умения за работа
с ученици със специални образователни потребности.
Анкетираните педагози посочват нуждата от обучения, провеждани от опитни специалисти, за работа със съвременни
информационни и компютърни
технологии.
По отношение на това как се
разпределя работата на директорите на училища, TALIS сравнява
данните, получени от директорите на училищата с прогимназиален етап, за да определи натовареността на училищните ръководители в ежедневната им работа.
Средно за страните директорите
използват почти половината от
времето си за административни
и управленски задачи и срещи
(49%), последвани от 18% за задачи и срещи, свързани с учебния
план и обучението. Данните за
България не са много по-различни
от средните – съответно 52% за
административни и управленски
задачи и срещи и 17% за свързани с учебния план и обучението
задачи и срещи. При сравнение
на данните с тези от предходния
цикъл на TALIS се забелязва увеличение на административната
натовареност за сметка на тази,
свързана с обучението.
Директорите на българските
училища, включени в анкетата, посочват нуждата от придобиване на
административни и управленски
умения преди встъпване в длъжност. При придобиване на висше
образование 14% от анкетираните
директори не са преминали курс,
свързан с администрирането на
образователната институция, а
29% не са получили и формално
обучение как да ръководят. Едва
32% от респондентите пък са преминали курс за директори.

Какви са образователните
предизвикателства пред България
според TALIS 2018?
В България предизвикателствата пред българската образователна система произтичат най-вече от:
• непрекъснато нарастващата средна възраст на учителите, главно поради недостатъчното включване на млади
учители в системата. 51% са над 50-годишни, а 16% сред
директорите са над 60-годишни. Това е и едно от основните обяснения защо българските учители са със средно 22
години стаж в професията, а директорите – с 13 години
(и двата показателя са над средния за проучването);
• възможността от нежелание за промяна и оказване на съпротива за нововъведения сред по-опитните учители;
• нехомогенното разпределение на ученици от различни непривилегировани групи от обществото – например с майчин език, различен от българския, или от социално слаби
семейства.
За справянето с тези предизвикателства или за намаляването на техния ефект е необходимо да се разработят
политики, насочени основно към:
• начини за привличане, поощряване и задържане на млади
учители;
• осигуряване на подкрепа на учителите, съобразена с техните нужди;
• осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа и ресурси за учителите, работещи с ученици, за които българският език не е майчин или които идват от социално слаби
семейства;
• възможности за училищна автономност за справяне със
специфични проблеми чрез подпомагане и популяризиране
на добри практики на местно ниво.

Кои ресурси затрудняват обучението
в училищата?
Безспорно е, че инвестираните
материални, човешки и финансови ресурси оказват влияние не
само върху обучението на учениците, но и върху учителите и
тяхното преподаване. Събраните
данни от директорите на училища, участващи в TALIS, показват
доколко липсата на ресурси
(човешки и материални) затруднява обучението на учениците в
прогимназиален етап.
Данните за България сочат, че
едва 9% от прогимназиалните
учители работят в училища, в
които обучението е затруднено
„донякъде“ или „много“ от липсата на квалифицирани учители.

За сравнение, средно за участвалите страни това е вярно за 22%
от учителите.
В предходните цикли на TALIS
процентът на учителите, работещи в училища, в които има
сериозен недостиг за почти всеки
от разглежданите ресурси, е значително над средния за страните.
През 2018 година процентът
на учителите, чиито директори
посочват, че обучението е затруднено „донякъде“ или „много“ от
недостига на някои от разглежданите ресурси, не само вече е
спаднал под средния за страните,
а е на нива, значително по-ниски
от средните. Това означава, че в
България политиките и мерките,
предприети за ресурсно осигуряване на училищата в последните
години на национално и местно
ниво, са дали резултат.

Таблица. Профил на прогимназиалните учители
Учителите в страните, участвали в TALIS 2018
69% са жени

Средна възраст 43 години

Учителите в България
80% са жени

Средна възраст 49 години

98% имат завършено висше образование

99% имат завършено висше образование

90% имат педагогическо образование;
89% са преминали учебна практика
по преподавания предмет

97% имат педагогическо образование;
94% са преминали учебна практика
по преподавания предмет

94% са се включили в дейности за професионално развитие
през последните 12 месеца

96% са се включили в дейности за професионално развитие
през последните 12 месеца

Имат 17 години преподавателски опит

Имат 22 години преподавателски опит

Преподават в класове със средно 24 ученици

Преподават в класове със средно 21 ученици

20% преподават в паралелки, в които езикът на преподаване
не е майчин за над 10% от учениците

40% преподават в паралелки, в които българският език
не е майчин за над 10% от учениците
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а сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на четири нормативни акта на МС – изменения и
допълнения в Постановление № 162 от 2001 г. за определяне
на диференцирани нормативи за издръжка на обучението
за един студент по професионални направления (обн., ДВ,
бр. 59 от 2001 г.), Постановление № 328 от 30.11. 2015 г. за
определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост
от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2015 г.), Постановление № 90 от 26.05.2000 г.
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и Постановление № 64 на Министерския съвет от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и
докторанти в държавните висши училища и за приемане на
Списък на приоритетните професионални направления и на
Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 69 от 2016 г.).

В Постановление
№ 162 на МС от 2001 г.
за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на
обучението за един студент по
професионални направления се
предлага промяна на някои от коефициентите, по които се умножава
базовият норматив за издръжка на
обучението.
– Увеличават се коефициентите
за професионални направления
„Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, и „Теория и управ
ление на образованието“ за първи
курс от 1,25 на 1,60 през настоящата
учебна година.
– Увеличават се коефициентите
за професионални направления
„Икономика“, „Администрация и
управление“ и „Туризъм“ за първи
курс от 1,15 на 1,60 през настоящата
учебна година.
– Увеличават се коефициентите
за професионални направления
„Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“,
„История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“,
„Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“,
„Политически науки“ за първи курс
от 1,85 на 2,00 през настоящата
учебна година.
– Увеличават се коефициентите
за професионални направления
„Математика“, „Информатика и
компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“,
„Физически науки“, „Науки за
земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
инженерство“, „Комуникационна
и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване
и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични
технологии“, „Биотехнологии“,
„Хранителни технологии“, „Горско
стопанство“, „Общо инженерство“
и „Материали и материалознание“
за първи курс от 2,80 на 3,00 през
настоящата учебна година.
– Увеличава се коефициентът за
професионално направление „Обществено здраве“ от 2,40 на 2,50
през настоящата учебна година.
– Увеличават се коефициентите
за професионални направления
„Растениевъдство“, „Растителна
защита“ и „Животновъдство“ за
първи курс от 4,80 на 5,00 през
настоящата учебна година.
– Увеличава се коефициентът
за професионално направление
„Национална сигурност“ за първи
курс от 2,80 на 3,00 през настоящата
учебна година, с изключение на
провежданото му обучение от военните академии, висшите военни
училища и Академията на МВР, за
които коефициентът е 7,81.

Предложените промени на коефициентите по групи професионални направления ще обхванат
студентите и докторантите в
I курс на обучение, приети през
учебната 2019/2020 година, и са
съответно:
– за професионални направления „Педагогика“, „Педагогика
на обучението по…“, и „Теория и
управление на образованието“ –
4353 студенти в редовна форма на
обучение и 1094 в задочна форма на
обучение, както и 204 докторанти в
редовна форма на обучение и 72 в
задочна форма на обучение;
– за професионални направления
„Икономика“, „Администрация и
управление“ и „Туризъм“ – 5952
студенти в редовна форма на обучение и 597 в задочна форма на
обучение, както и 204 докторанти
в редовна форма на обучение и 113
в задочна форма на обучение;
– за професионални направления „Социология, антропология и
науки за културата“, „Филология“,
„История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“,
„Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ – 5160 студенти в
редовна форма на обучение и 754 в
задочна форма на обучение, както
и 424 докторанти в редовна форма
на обучение и 128 в задочна форма
на обучение;
– за професионални направления
„Математика“, „Информатика и
компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“,
„Физически науки“, „Науки за
земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
инженерство“, „Комуникационна
и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване
и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични
технологии“, „Биотехнологии“,
„Хранителни технологии“, „Горско
стопанство“, „Общо инженерство“,
и „Материали и материалознание“
– 13 353 студенти в редовна форма
на обучение и 2908 в задочна форма
на обучение, както и 573 докторанти в редовна форма на обучение и
225 в задочна форма на обучение;
– за професионално направление
„Обществено здраве“– 392 студенти в редовна форма на обучение и
97 в задочна форма на обучение,
както и 18 докторанти в редовна
форма на обучение и 20 в задочна
форма на обучение;
– за професионални направления
„Растениевъдство“, „Растителна
защита“ и „Животновъдство“ –
555 студенти в редовна форма на
обучение и 394 в задочна форма на
обучение, както и 15 докторанти в
редовна форма на обучение и 7 в
задочна форма на обучение;

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

РЕФОРМИ
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По-ефективен прием, по-целенасочено
финансиране
На дневен ред е проект на правителствено постановление за промени във висшето образование
– за професионално направление
„Национална сигурност“ – 122 студенти в редовна форма на обучение
и 82 в задочна форма на обучение.
С предлаганите промени в

Постановление
№ 328 на МС от 2015 г.
се прецизират отделни елементи
и се усъвършенства механизмът
за диференцирано финансиране,
запазвайки концепцията, заложена
в Закона за висшето образование
(ЗВО) и подзаконовите нормативни
разпоредби. В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на
висшето образование в Република
България за периода 2014 – 2020 г.
е предвидено делът от средствата
за издръжка на обучението, които
се получават въз основа на комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда,
да достигне 60 на сто през 2020 г.
Тези параметри са заложени с последните изменения на ЗВО. Комплексната оценка за качеството на
образованието се формира на базата
на индикатори със съответна тежест,
групирани по основни дейности в
образованието, като учебен процес,
научни изследвания и реализация
на пазара на труда. За информационна база на индикаторите се
използва Рейтинговата система
на висшите училища в Република
България, администрирана от Министерството на образованието и
науката. В комплексната оценка са
включени индикатори, за които е
налице пълна, точна и проверима
информация. Една от водещите
политики на Министерството на
образованието и науката е свързана с оценката и развитието на
висшето образование в страната
и повишаване на ефективността
на публичните разходи в сектора.
В този контекст е отчетена необходимостта от инвестиции в определени области на висшето образование
за осъществяване на подготовката
на специалисти съобразно нуждите
на българската икономика.
С предложените промени, определящи финансирането на държавните висши училища в България, се
продължава политиката, заложена в
Стратегията за развитие на висшето
образование, за концентриране на
финансирането в професионалните
направления и висшите училища,
получили по-висока оценка за
качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, преструктуриране към професионални
направления, за които се очаква
бъдещ недостиг от кадри на пазара
на труда, и насърчаване на профилната оптимизация. Те са израз на
усилията, които Министерството
на образованието и науката полага,
за повишаване ефективността на
публичните разходи в системата
на висшето образование. Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между
отделните професионални направления възниква от създадения към
момента дисбаланс в държавното
финансиране и това е видно от
публично достъпните отчети за

Снимка МУ – Варна
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Промени в ПМС №64 предвиждат броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища
и по професионални направления да се определя като произведение от максимално допустимия брой за всички държавни висши
училища и разпределителен коефициент за всяко висше училище по съответното професионално направление
касово изпълнение на бюджетите
на държавните висши училища.
Притежаването на огромни наличности по сметките от определени
висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от
областите на висше образование,
е индикатор за неефективност на
публичните разходи.
На следващо място сред мотивите е уеднаквяване на образователната инфраструктура в страната с
европейската практика по отношение на държавното финансиране.
В изследване на Националния център за информация и документация
на тема „Модели на публично финансиране на висшето образование.
Нова програма на Европейския
съюз за развитие на висшето образование“ е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави.
Видно от него, съществува голяма
диференциация на финансиране,
най-вече на база постигнати резултати в областта и стимулиране на
иновациите. Различните области
на висше образование също биват
финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението
между най-силно финансираните
професионални направления и
най-слабо финансираните е не
по-голямо от 5 към 1. При сега
действащите разпоредби на Постановление № 162 на Министерския
съвет от 2001 г. се наблюдава наличие на почти двойно по-големи
диспропорции между отделните

професионални направления, тъй
като за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“
и „Фармация“ диференцираният
норматив е в размер 8,50, докато
при „Икономика“, „Администрация
и управление“ и „Туризъм“ е 1,15.
Предложени са и промени в

Постановление
№ 90 на МС от 2000 г.
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите
от държавните висши училища и
научни организации, с които се
предвижда студентите, приети
за обучение в годината на придобиване на средно образование
в държавни висши училища, за
които държавата осигурява средства за издръжката на обучението
им по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението
по…“, „Машинно инженерство“,
„Електротехника, електроника
и автоматика“, „Енергетика“,
„Транспорт, корабоплаване и
авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и
обработка на полезни изкопаеми,
„Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“
и по защитената специалност
„Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, да
получават стипендии в размер на

100 лв., когато отговарят на едно
от следните условия:
1. индивидуалният резултат от
държавния зрелостен изпит по
учебния предмет „Български език
и литература“ е в десет на сто от
най-високите резултати за страната
за учебната година на придобиване
на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или
от задължителния държавен изпит
за придобиване на професионална
квалификация е равен или е над
средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на
придобиване на средно образование;
2. индивидуалният резултат от
държавния зрелостен изпит по
учебния предмет „Български език
и литература“ е равен или е над
средния за страната за учебната
година на придобиване на средно
образование и индивидуалният
резултат от втория задължителен
държавен зрелостен изпит по
учебния предмет „Математика“,
„Физика и астрономия“ или „Химия и опазване на околната среда“
е в тридесет на сто от най-високи
резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за
учебната година на придобиване
на средно образование.
Средствата за този вид стипендии
се планират по висши училища
съобразно броя на такива студенти стипендианти от предходната
учебна година (индикативно 310
студенти).

Стипендиите се отпускат за
всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец
поотделно. Отпускат се от началото
на първата година на обучение със
заповед на ректора, като от втория
и следващи семестри на обучение
се изисква минимален среден успех
4.00. Стипендията се получава независимо дали студентът получава
други стипендии по реда на Постановление № 90 на Министерския
съвет от 2000 г.
Предлага се Министерството
на образованието и науката
да публикува резултатите от
държавния зрелостен изпит и
държавния изпит за придобиване
на професионална квалификация
за текущата учебна година на
официалната си интернет страница до края на месец юни. Видът
на документите за получаване на
стипендията и срокът за подаването им се определят от висшето
училище и се разглеждат от комисия, определена със заповед на
ректора. Средствата за стипендии
за учебната 2020/2021 година
се планират по висши училища
съобразно броя на студентите, отговарящи на описаните условията,
приети за обучение през учебната
2019/2020 година.
Предложените промени се предвижда да се прилагат за студентите, приети за обучение в
първи курс от учебната 2020/2021
година. Това изменение има за цел
да мотивира завършващите средно

образование с най-високи резултати
от държавния зрелостен изпит и
държавния изпит за придобиване
на професионална квалификация
да изберат и да се обучават за придобиване на висше образование по
специалности от професионални
направления с особена значимост
за развитието на страната.
Целевото предоставяне на стипендии на изявени ученици за
обучение по специалности от
професионални направления
„Педагогика“ и „Педагогика на
обучението по…“ е обусловено
от визията на Министерството,
че нивото на подготовка на педагогическите кадри, на учителите
на бъдещето, ще доведе до навлизането на нови технологии при
обучението, до утвърждаване на
компетентностен подход в модела на преподаването, ще повиши
качеството на продукта на образователната ни система, ще предпостави позитивната промяна в
обществото. Най-добре развити
индустриално и технологично са
държавите, в които най-добрите
ученици стават инженери. Това е
мотивът целевите стипендии да
бъдат предоставяни на зрелостници с високи индивидуални
резултати на матури по втория
задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет
„Математика“, „Физика и астрономия“ или „Химия и опазване
на околната среда“, избрали да
се обучават в държавни висши
училища по специалностите от
професионални направления
„Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“,
„Материали и материалознание“,
„Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми, „Металургия“, „Химични технологии“
и „Общо инженерство“.
Предоставянето на стипендии
за обучение по специалността
„Хидростроителство“ е особено
важно в национален план предвид
възникналата през последните години необходимост от висококвалифицирани специалисти във връзка с определени метеорологични и
климатични ситуации. Това е от
значение не само за компетентната
експлоатация на водните басейни и
безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение
и към националната сигурност.
Предложеният проект на акт ще обхване 33 държавни висши училища,
4 държавни висши военни училища
към Министерството на отбраната и
Академията на Министерството на
вътрешните работи, в които се обучават общо 178 098 студенти и 5090
докторанти в редовна и задочна
форма на обучение. В държавните
висши училища съответно 171 420
студенти, в държавните висши
военни училища – 5254 студенти,
в Академията на Министерството
на вътрешните работи – 1424 студенти.
След подробен анализ на действието на различните норми на

Постановление
№ 64 на МС от 2016 г.
относно условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в
държавните висши училища бяха
идентифицирани някои възможности за усъвършенстване на нормативната уредба, което да доведе
до подобряване на механизма за
изпълнението им, изразяващи се в
следните по-съществени изменения
и допълнения.
1. Заявките на висшите училища
за броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните
висши училища, за които държавата
осигурява средства за издръжката
на обучението им за предстоящата
учебна година, да се правят и внасят
в Министерството на образованието
и науката в срок до 10 февруари,
вместо, както досега, до 20 февруари.
2. Предвижда се броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища
и по професионални направления
да се определя като произведение
от максимално допустимия брой на
приеманите за обучение студенти
и докторанти по съответното професионално направление за всички
държавни висши училища и разпределителен коефициент за всяко
висше училище по съответното
професионално направление.
3. Максимално допустимият
брой на приеманите за обучение
студенти и докторанти по съответното професионално направление
за всички държавни висши училища
се определя въз основа на политиката за определяне на оптимален
общ брой на приеманите студенти
и докторанти, за които държавата
осигурява средства за издръжката
на обучението им, спрямо броя на
завършващите средно образование в
съответната учебна година и обвързване профилната структура на вис
шето образование с потребностите
на пазара на труда и на обществото.
Разработена е Методика за определяне на разпределителен коефициент за всяко висше училище
по професионално направление.
Предложените промени имат за
цел да надградят провежданата
от Министерството политика за
обезпечаване пазара на труда с
необходимите кадри, придобили
съответната степен на висше образование, в средносрочен и дългосрочен план. Те следва да ограничат
ефекта от множеството случаи, в
които акредитираните по предложение на висшите училища нови за
тях професионални направления и
специалности, често неефективни и
дублиращи подобни в други висши
училища, са довели до пренасищане
с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други.
С предложения акт ще продължи да
се регулира приемът, респективно
финансирането на определени про-

фесионални направления, в които
дадено висше училище не успява да
се конкурира успешно с останалите.
Това ще го мотивира да фокусира
усилията си главно в направленията,
в които обучението е с достатъчно
високо качество и добра реализация
на студентите. Водеща при определянето на приема в държавните
висши училища, за които държавата
предоставя средства за обучението
им, е оценката на потребностите на
пазара на труда в национален план.
Максимално допустимият брой на
приеманите за обучение студенти
и докторанти по всяко професионално направление ще бъде дял от
общия брой, определен въз основа
на броя на завършващите средно
образование в съответната учебна
година и обвързване на профилната
структура на висшето образование
с потребностите на пазара на труда
и на обществото. Това ще осигури
както предвидимост на приема,
така и възможност за прогнозиране
на очакваните кадри, които през
конкретни периоди ще се реализират
на пазара на труда. По този начин в
средносрочен план държавата няма
да разходва средства за издръжка на
обучение по специалности, за които
няма възможност за пълноценна
реализация на придобитото висше
образование.
Приемът за всяко висше училище
по дадено професионално направление както и досега е функционално
зависим от качеството на провежданото обучение, но е обвързан и
с определяне броя на приеманите
студенти по същото професионално направление в останалите
държавни висши училища и е част
от общия брой студенти, определен
като необходим за националната
икономика. При досега действащата
методика от учебната 2016/2017 г.
беше определян максимално допустим брой студенти по съответното
професионално направление за всяко
висше училище. Общият брой на
приеманите студенти в национален
план в държавните висши училища
по всяко професионално направление беше сбор от този, определен за
всяко висше училище по съответното
професионално направление.
Необходимите средства за предложенитепроменивПостановление№90
на Министерския съвет от 2000 г. са
в размер на 100 000 лв. и 8.7 млн. лв.
за изменението на Постановление
№ 162 на Министерския съвет от
2001 г. и Постановление № 328 на
Министерския съвет от 2015 г. Същите ще се реализират в рамките
на бюджета на МОН и утвърдените средства за държавните висши
училища със Закона за държавния
бюджет за съответната година.
Промените в четирите нормативни акта се предвижда да влязат
в сила от 1 януари 2020 г. предвид Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.,
според който следва средствата да се
предоставят от 1 януари 2020 година.

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС
могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“
на e-mail: mstoyanova@mon.bg до 20.01.2020 г. включително.

РАВНОСМЕТКА

www.azbuki.bg
Снимка Пресцентър на Президентството
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Над 1,9 млн. лв. събра последното издание
на кампанията под патронажа на президента Радев

„Българската
Коледа“
продължава
Над 1 910 000 лева
събра седемнадесетото
издание на благотворителната кампания
досега
През цялата 2020 г.
продължава набирането на средства в седемнадесетото издание
на благотворителната
инициатива „Българската Коледа“, което си
поставя за цел да подпомогне лечението на
деца и да осигури високотехнологична медицинска апаратура за
диагностика, лечение
и рехабилитация. Над
1 910 000 лева достигна
набраната сума след
края на благотворителния спектакъл, който се
състоя навръх Коледа в
Народния театър „Иван
Вазов“.
Към момента са изпратени 484 000 дарителски SMS на номер
1117 и гласови обаждания на 0900 1117 от началото на кампанията,
която е обявена от президента Румен Радев в
края на ноември. Оттогава досега в дарителската банкова сметка
на инициативата са
постъпили 1 395 000
лв., a 31 000 лв. са дарени чрез системата
ePay.bg.
На коледния благо
творителен спектакъл
„Българската Коледа“
присъстваха президентът Радев и неговата
съпруга Десислава Радева, Цвета Караянчева – председател на
Народното събрание,
Негово Светейшество
Българският патриарх
и Софийски митрополит Неофит, дипломати, дарители, посла-

ници на кампанията и
деца, подпомогнати от
„Българската Коледа“.
В подкрепа на децата на „Българската
Коледа“ от сцената на
Народния театър послания отправиха изявени български музиканти, певци, танцьори,
актьори, спортисти и
журналисти. Миро,
Орлин Горанов, Графа,
Любо Киров, Люси Дяковска, „Фондацията“,
Теодосий Спасов, Веско Ешкенази, Виктория
Георгиева, Печенката и
Деси Тодорова, Еделина Кънева, танцьорите
Джорджия Кънчева
и Антон Кандауров,
възпитаниците на Националното училище
за танцово изкуство
в София, д е т с кат а
вокална група „БонБон“ и Детският хор
на Българското национално радио посветиха
своите изпълнения на
нуждаещите се деца и
призоваха за подкрепа.
Сред застъпниците,
които апелираха оперираха за съпричастност
към децата в беда, бяха
и Гергана Малкоданска, актрисата Диана
Димитрова, певицата
Поли Генова, актьорите от Народния театър
Деян и Дарин Ангелови, Бойка Велкова,
Радина Кърджилова и
директорът на Театъра
Мариус Донкин.
Присъединиха с е
към каузата „Българската Коледа“ и националният ансамбъл по
художествена гимнастика, млади спортни
надежди на България,
пара- и спешълолимпийските атлети.

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

България – в топ 10 на страните
с най-много златни медали по математика
България е на 9-о място в световната класация
на страните с най-много
златни медали от Международната олимпиада
по математика за всички времена – 54. Това
показва статистиката,
публикувана на сайта
на организацията. Математическата олимпиада
е първата по природни
науки, а страната ни е
редовен участник още от
самото ѝ създаване през
1985 г.
Оттогава нашите

олимпийци са извоювали
за страната си освен 54
златни още 119 сребърни
и 73 бронзови медала.
През 2019 г. България заема 19-о място в
отборното класиране,
като всеки от шестимата
състезатели се завръща
с медал (пет сребърни и
един бронзов).
България, Унгария и
Румъния са единствените
държави, които са участвали във всички издания
на състезанието до днес.

МОН разшири
дуалното обучение
Очаква се промените в Закона за висшето
образование да бъдат приети в началото на
2020-а, се казва в отчета за миналата година

М

инист е р ството
на образованието
и науката продължи изпълнението на основните
правителствени политики
и приоритети в ресора за
повишаване качеството
на образование, намаляване на неграмотността,
развитие и модернизация
на професионалното образование, подкрепа на
учителите и обновяване
на материалната база, се
казва в отчета на МОН
за 2019 г. Същевременно
са предприети мерки за
създаване на нова законодателна уредба в сферата
на висшето образование,
както и за осигуряване
на повече инвестиции в
областта на науката.
МОН започна цялостна
промяна за префокусиране на образователната система към придобиване на
умения, компетентности,
формиране на нагласи и
мотивация за учене.
Изпълнението на политиките на МОН е насочено
към реализиране на дейности за насърчаване на
образователните иновации
и методите на преподаване, освобождаване на преподавателите от формални
задължения и увеличаване
на методическата подкрепа
от страна на регионалните
управления на образованието. Предстои промяна
в учебните програми и
изпитите, които ще бъдат в
по-голяма степен ориентирани към оценка на функционалната грамотност
и придобитите умения.
По отношение на квалификацията на учителите

и тяхната педагогическа
подготовка ще бъдат засилени сътрудничеството с
университетите и обменът
на практики между самите
училища.
През 2019 г. МОН увеличи приема в професионални паралелки и профили
и професии, свързани със
СТЕМ и ИТ специалности. Разшири се дуалната
форма на обучение, както
и списъците със защитени
специалности и такива с
очакван бъдещ недостиг
на пазара на труда.
През годината

близо 1000 училища в страната бяха обект
на ремонтни
дейности.
Всички учебни заведения вече имат wi-fi, като
паралелно стартира проект за дигитализация на
образователните ресурси
и учебните материали.
Активната работа по
Механизма за включване
на всяко дете в предучилищно и училищно образование показа устойчив
резултат, като до момента близо 50 хиляди деца
са върнати в системата.
Акцент през годината е
поставен върху увеличаване на ежедневната посещаемост на учениците,
като за допълнителна ангажираност в дейности по
интереси са отпуснати 25
млн. лв. С промени в законодателството е разширен
обхватът на помощи за
семействата, обвързани с
редовното посещение на
училище.
В резултат на необходимостта от засилване на

взаимодействието между
семействата и образователните институции е
разработена Стратегия за
възпитателната работа,
която да подкрепи отделните политики и дейности по отношение на
дисциплината в училище
и сътрудничеството с родителите.
Продължава изпълнението на правителствения
ангажимент за увеличение
възнагражденията на учителите, които са повишени
с 20% от началото на годината. Започна изпълнение
и на програмата „Мотивирани учители“, насочена към обезпечаване на
системата с педагогически
специалисти в най-проблемните дисциплини и
училища.
Над 400 неделни училища извън страната са
подпомогнати чрез увеличеното финансиране,
ко ето възлиза на над
12 млн. лв. за 2019 г. Предложени са промени за разширяване на достъпа на
ученици от историческите
и новите български диаспори до нашата система
на висшето образование.
МОН внесе изменения
в Закона за висшето образование, които имат за цел
да направят държавата и
ректорите по-отговорни за
развитието на държавните
висши училища. Текстовете са изготвени в режим на
консенсус, като се очаква
Законът да бъде приет в
началото на 2020 г. Министерството продължи
работата по преструктуриране на приема към
професионалните направления, важни за пазара на
труда, и политиката на
профилна оптимизация на

системата. Ще продължи и
политиката по отношение
на това висшите училища
да са свързани, да работят
със споделени ресурси и
да издават общи дипломи.

Значително се
увеличи
финансирането
за научни
изследвания в
области с висока обществена
значимост,
като з а ф и н а н с и р а н е
на национални научни
програми са осигурени
20 млн. лв. Направени са
мащабни инвестиции в
уникални научни съоръжения за 22,5 млн. лева.
5 млн. лв. допълнителни
стипендии са предоставени за младите учени.
В ход е изграждането на
14 центъра за върхови
постижения и компетентност, които трябва станат
основата за развитие на
съвременна наука в България. Спечелен е един от
най-значимите грантове
на Европейската научна
програма тази година и
са привлечени 50 милиона
евро за топ изследователски проекти.
Министерството на образованието и науката
изпълни финансовата цел
по Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“ и
не допусна риск от загуба
на средства. Общата стойност на сертифицираните
разходи към 17.12.2019 г.
се изчислява на
340 015 970,06 лв., което
към днешна дата означава
преизпълнение на финансовата цел за 2019 г.

РЕГИОНИ
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Зад всеки успял човек
стои учителят
Гимназията, която създава бъдещи педагози
с мотивация и инициативност
Снимка Владимир Риболовски

Боян СТОЙЧЕВ

Природо-математическата гимназия
„Акад. проф. д-р Асен
Златаров“ е профилирана, с общинско финансиране. Началото
Ӝ може да се проследи
до септември 1912 г.,
когато са открити
първите гимназиални
паралелки към прогимназията в Ботевград. Официалното
Ӝ откриване и отделяне е на 1 декември
1918 г. В началото на
1950/1951 година тя
приема името на големия български учен
и приятел на Ботевград – акад.проф.д-р
Асен Златаров. През
учебната 1970/1971 г.
е открита първата математическа
паралелка. От учебната 1986/1987 г.
гимназията става
природо-математическа с два профила:
математически и биологически. От учебната 1998/1999 г.
се открива паралелка
„Чуждоезиков
профил“.

От инициативата „Мениджър за един ден“ тръгват
добри надежди за българското образование

П

риродоматематическата
гимназия
„Акад.
проф. д-р
Асен Златаров“ е второто
по брой ученици учебно
заведение в Ботевград,
в което се подготвят 543
ученици в 23 паралелки на
двусменен режим. На два
етажа са разположени 13
класни стаи. Училището
разполага с мултимедийна
зала, компютърен кабинет,
кабинет по безопасност
на движението по пътищата (БДП), физкултурен
салон, просторен парк.
В гимназията се изучават
английски, испански, немски и руски езици.
Отчита се нуждата от още
кабинети по специализираните предмети, тъй като
често се налага преподавателите да разнасят оборудване от стая в стая. При
скорошното посещение на
министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев той е запознат с
този проблем – така че се
обмисля разширение на
настоящата сграда чрез построяване на допълнително
крило.
ППМГ е и иновативно
училище, като иновацията е
в СТЕМ науките. В проекта
е заложено учениците от
V и X клас да изучават допълнителни факултативни

Даниела Колева,
директор
учебни часове по природните науки.
Директорката Даниела
Колева споделя, че учениците в гимназията имат
засилен интерес към изучаването на биологията и
това е традиция от години.
От това училище са излезли
много лекари и Даниела
Колева вижда в този професионален избор дългогодишна традиция. Зад този
факт стои... учителят. Преподавателите по биология
така мотивират младите
хора, че те обикновено се
насочват към медицината,
фармацията, ветеринарната
медицина.
И елитното ботевградско
школо не е подминато от
проблема с намирането на
преподаватели. Най-трудно
е с предметите като физика
и химия. Но не е и тайна,
че има ли свободно място
в гимназията, кандидат-педагозите винаги я предпочитат като желано поле за
изява, където да се развиват
и преподават.

Директорката смята, че
е намерила решението за
обезпечаването на училището с педагогически
кадри. Всичко започва
в класните стаи, където
днешните ученици, и то
най-добрите, се мотивират
да изберат педагогическото
поприще. Даниела Колева
отбелязва, че разковничето
на проблема наглед е много
просто, но трябва да се
подходи с мисъл и такт. За
пример дава бивша възпитаничка на математическата гимназия. Завършила я
е преди 6 години, а днес
преподава български език
и литература. Успешен
подход към решението на
учениците за ранна ориентация е инициативата
„Мениджър за един ден“,
категорична е директорката. За съответната позиция
те кандидатстват с мотивационно писмо. Кандидатурите се разглеждат от
директорката и започва
мотивиращ диалог за избора на съответната позиция. Веднъж влезли в клас
като „учители“, веднага си
проличава дали това е тяхното поприще – как владеят
класа, как си представят
ролята на учителя.
Даниела Колева дава
друг пример с единадесетокласничка. Тя редовно
участва в инициативата
„Мениджър за един ден“ и
вече е начертала бъдещото
си развитие. Избрала е да
учи английска филология,
а после да преподава езика

на Шекспир, а защо не и в
родното училище. Наскоро
и две бивши ученички на
Природо-математическата
гимназия сега са студентки
с педагогически профил,
изявили желание да се
завърнат в любимата гимназия като преподавателки.
А как протича денят на
„директора“. От ранни
зори той е в директорския
кабинет и следи за цялата
работна динамика, решава
проблеми, носи тежестта
на отговорностите през
дългия работен ден. За Даниела Колева тази година
е 12-а на отговорния пост.
Поколенията се сменят
и всяко идва и си отива
със своите особености.
Безспорно последните
випуски са с подчертан
афинитет към модерните
технологии. Те са изключително важни. Но присъствието им в учебната програма не бива да надхвърля
30 – 40%. Не може да има
задълбочени познания без
основи. Даниела Колева
дава пример с 35-годишната си кариера на преподавател по математика – предмет, който се учи с писане и
логика. Проблем на новите
поколения е отсъствието на
логика, която да използват
в учебния процес. Те могат
да намират информация
отвсякъде, но тази улесненост пречи да се развива
мисленето. Защото лесно
придобитата информация
се ползва на момента, а
после се „изхвърля“.
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Снимка ДГ „Андерсен“– с Челопеч

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

В Челопеч осигуряват ведра обстановка за малките си
възпитаници, но държат и на възпитанието

С приказките
на Андерсен
На името на ненадминатия разказвач Ханс
Кристиян Андерсен са
нарекли своята детска градина в Челопеч.
Самата нея направили
като приказка – толкова
хубава, че и от съседните селища да идват
деца. Занималните,
спалните, гардеробчетата, украсите могат да
променят настроението
и в мрачен ден.
Да, децата трябва
да растат в подходяща
среда, но наред с нея
да получават подобаващо възпитание, споделя Лушка Бързакова
– директор на детската
градина на Челопеч.
Като педагог е категорична, че материалната база е само един
от „трите кита“, върху
които стъпва предучилищното образование.
Вниманието към детето, отношенията, които
се създават в групите
между самите деца,
възпитателите и не на
последно място с участието на родителите, са
от безусловна важност.
Дава красноречив
пример от практиката
си. Постъпило детенце
със специални образователни потребности.
Изисквала се специфична работа с него.
Включили се всички
възпитатели и... самите
деца. Упражнявали се
заедно с малчугана,
включвали го в игрите
си, иначе „неподходящи“ за него. „За два
месеца у детето настъпиха впечатляващи промени. Вниманието от
страна на връстниците
му не го отличаваше,
напротив. Резултатът
имаше и друго сигнално значение. От рязко
подобреното състояние
на детето най-доволни
бяха родителите. Говоря не само за неговите
родители, а и за тези на
другите деца в групата.
Възпитанието никога не
е еднопосочен процес“,

твърди директорката.
В „Андерсен“ залагат на изкуството като
един от най-добрите
инструменти както за
възпитание, така и за
развитие на фантазията
и уменията на малките възпитаници. Всяка
от трите групи носи
името на Андерсенова
приказка: „Малката русалка“, „Палечка“, „Дивите лебеди“. Оживили
приказките на сцената,
направили дори мюзикъл. За него работили
с професионални драматурзи и композитори.
Всяка пролет „Андерсен“ организира спортен празник. За участие
канят деца от съседните
Пирдоп, Мирково, Копривщица, Чавдар.... Идват чак от Карлово, от
детската градина „Гина
Кунчева“.
Включването в различни занимания е задължително за децата
тук. Плувен басейн,
спортни и народни
танци, художествена
гимнастика, обучение
по чужд език, карате...
всяко може да избира.
„Ние сме средищна детска градина и осигуряваме достъп например
за спорт и на ученици.
Имаме възпитаници и
от Мирково, Златица,
Пирдоп... Общината
им е осигурила безплатен транспорт. Всъщност едва 30 процента
от общо 100-те деца в
„Андерсен“ са от Челопеч – обяснява Лушка
Бързакова. – Определено сме предпочитани.
Обсъждахме с кмета
възможност за преустройство на сградата,
така че да сформираме
още една група.
Наскоро чествахме 60
години предучилищно
възпитание в Челопеч.
Имахме гости откъде
ли не. Датското посолство е наш традиционен
партньор. Празникът
надскочи пределите на
селото“.
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Д-р ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители:

Време е и директорите да изпълняват задълженията
си в рамките на мандатно стта
Според лидера на СБУ – най-многобройната професионална организация у нас, обучението на бъдещите учители трябва да се извършва по единен стандарт,
единни учебни програми и планове и в 12-те университета с педагогически факултети

на образователните институции
зависи изключително много какво
ще бъде средното образование.
Ако все още имаме дефицити
при този бюджет, с тази добра
материална и дидактическа база,
при тези усилия, които полагат
социалните партньори, това се
дължи на онези 20% от директорите, които не умеят да управляват образователните институции.
– Какво трябва да се направи?
– На ход са управляващите. Те
трябва да помислят за въвеждането на мандатност за директорите.
В мандатността е разковничето.
Не може директорът да бъде
безконтролен. В една държава, в
която и премиер, и президент, и
председател на Народното събрание подлежат на контрол, изпълняват функциите си в рамките на
мандатността, дават отчет за това
как се следва и как се изпълнява
националната политика, да има
безконтролие само в средното
образование. Безконтролието
води до изкривяване на демократичните процеси.
Европа казва, че три са основните принципа на демократичната
държава – начинът на управление
и зачитане правата на човека, доб
рият социален диалог, грижите за
развитието на институциите.
Българското училище има нужда от визионерство. То има нужда
от перспективно виждане. То
трябва да познава бъдещите поколения. Не можеш да задържиш
със стари подходи вниманието на
деца, които усвояват материала
чрез звук и картина.
Българската образователна
система открай време е много
модерна. И в тази си модерност
тя всъщност стъпва на традиции,
които отдавна се използват от
много други образователни системи. Но когато попитах университетски преподаватели кои са найценните образователни традиции
на нашата образователна система,
които се ползват например от американската, финландската, полската образователна система, само
двама професори ми отговориха.
– Стигнахме до важния въп
рос – кой и как подготвя бъдещите учители?
– Темата е изключително важ
на, а разговорът за това как се
подготвят бъдещите учители, не
търпи отлагане. Затова поисках и
министърът да сформира работна
група, която да разработи единен
стандарт, единни учебни програми и планове за подготовка на
бъдещите учители в 12-те университета, които имат педагогически
факултети. Новите учебни програми трябва да имат повече часове

за най-важните дисциплини.
По мое настояване на 20 декември министър Вълчев организира
среща и с преподавателите от
висшите училища, които са съставители на букварите и читанките за ограмотяване на децата от
I – IV клас. Очаквам и подкрепа от
родителите, защото 83% от учителите в България са на мнение, че
новата методология и списването
на буквара и читанката забавят
ограмотяването на децата и те се
научават да четат едва в края на II
клас, докато при старата методология в края на I клас децата вече
можеха да четат.
Срещаме известно неразбиране
от страна на висшите училища.
Но имаме подкрепата на министъра на образованието и на тази
огромна част от обществото,
които, донякъде и от собствен
опит и наблюдение, виждат, че
ограмотяването куца. А от V клас
нагоре децата напускат училище,
защото не разбират написаното
в учебниците. Така се появява
функционалната неграмотност.
Това е нещото, което ще бъде
приоритет на Синдиката на българските учители през 2020 г.
Българският учител е изтормозен
до безкрайност да оправя грешките на другите, и повече не може
и не бива да поема вината върху
себе си.
– Говорите за единен стандарт
при подготовката на бъдещите
учители, как това ще се съчетае с автономията на висшите
училища?
– Когато държавата плаща,
не може да има автономност
на 100%. Държавата отпуска
милиони на висшето образование. Това, че някой мисли, че
може безконтролно да управлява
държавни средства, е далеч от
същността на истинската академична автономия. Да вземете
пари назаем от брат или сестра,
автоматично ви прави зависими.
В главата ви е мисълта как и кога
трябва да ги върнете. Да не говоря за заемите от банката, в каква
зависимост поставят те човека.
Не може държавата да дава пари
и да бъдеш на 100% автономен и
независим.
Мисля, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за
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подготвените си връстници.
Друг пример, който ще успокои родителите, че е рано четиригодишните деца да ходят на
училище. Става дума за игровия
метод, който е с традиции в пред
училищното ни образование. Чрез
него децата усвояват нови умения
(социални, здравни, природни,
хигиенни, работа в екип и т.н.),
трупат знания чрез сюжетно-ролеви игри. И докато се води спор,
изпускаме поколения. В много
образователни системи децата
постъпват на 3-годишна възраст
и чрез игри ги подготвят утре да
бъдат ученици.
Друг пример, т.нар. бинарни
уроци, които също са с традиции
в българската образователна система. Сега ни ги препоръчват като
нещо ново и модерно в обучението. Само че аз мога да ви посоча
хиляди български учители, които
преподават предметите си именно
чрез този метод и така са го правели винаги. Продължавам с примера за дуалното обучение, или
казано по друг начин – обучение
чрез работа в професионалните
ни училища, което предизвикваше

възхищение от образователната
ни система още миналия век.
На базата на тези традиции и
на натрупания опит трябва да
осъвременяваме нещата и да ги
развиваме. Осъвременяването е
най-важният процес, който природните закони и развитието на
обществото ни провокират да не
спираме да правим в образованието. Правим ли го? Не съвсем.
В професионалното образование
например използваме учебници,
написани в средата на миналия
век. Защо? Защото учениците са
малко и издателствата нямат интерес. Може ли да подцениш нещо
толкова важно за обществото като
образованието, защото няма да
получиш много пари. Така мислят
издателите и съставителите на
учебници.
Стане ли дума за образование,
комерсиалната част трябва да
отстъпи на заден план. За да
може то да се развива успоредно
и с темповете, с които се развиват
обществата, икономиките, светът.
В противен случай младите
хора ще бъдат осакатени. Дал ли
ни е някой това право?
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висше образование ще се поставят
ясни граници между академичната автономия и отговорността
пред обществото.
Обществото очаква качествена
подготовка на бъдещите учители, която не може без единен
стандарт.
– В началото на интервюто
поставихте добра оценка на
изминалата година с времева
граница „до днешна дата“. Какво имате предвид?
– Изключително притеснена
съм от негативното отношение
към задължителната предучилищна подготовка от 4-годишна
възраст. Когато тя стане факт,
ще означава, че държавата поема
издръжката на децата в детските
градини и по този начин общините се облекчават финансово. Да не
говорим, че държавната издръжка
е много по-висока от местната,
което ще позволи да се подобрят
храненето, образователната инфраструктура непрекъснато да
се обновява и подобрява обслужването.
И днес около 80% от четиригодишните посещават детска градина. Родителите с удоволствие

През 2019-а българският учител
си даде сметка с каква важна
общественозначима роля е натоварен
от обществото.
и спокойно поверяват децата си
на системата на предучилищното
образование и възпитание. Но има
едни двайсетина процента деца от
рискови групи и семейства, които
не ходят на детска градина, не
знаят български език, изостават,
отпадат, и това е огромна трагедия
за цялото ни общество. Само че,
ако днес говорим за 20 – 22% и не
вземем мерки, утре тези деца ще
станат 50%.
Затова държавата в бюджет
2020 отпуска целеви средства, за
да осигури присъствието в детските градини на тези двайсетина
процента деца, най-вече от рискови групи. Само за построяването
на нови детски градини в столицата и в някои населени места в
Сливенско са заделени 70 млн. лв.
Ако искаме утре децата и внуците ни да живеят в добра социална среда със стабилно развиваща
се икономика, трябва още днес

да вземем подходящите мерки.
Това се случи в Словения, случи
се и в Словакия, и то в условията
на широк обществен консенсус.
Защо да не се случи и у нас.
Трябва да мислим в перспектива
за това в какво общество искаме
да живеем. Явно, отговор на този
въпрос имат в онези 20 общини,
в които семействата на децата,
посещаващи детска градина, са
освободени от такси. В 44 общини
таксите са минимални. Според
директива на ЕС до 2030 г. всички
детски градини трябва да бъдат
безплатни, като държавата поеме
издръжката.
– Не мога да не задам въпрос,
който мнозина си задават – в
крайна сметка, как се представят българските ученици
в международното изследване
PISA. Имаме ли повод за сериозна тревога?
– Ако съм доволна, нямаше да

Научно списание

The Pedagogy Journal articles are indexed by Google
Scholar, Primo® (Ex Libris) and Summon® (ProQuest)

ISSN 0861 – 3982
Цена 9 лв.

 година

XCI  книжка 9, 2019

PEdagogy
Bulgarian Journal оf Educational rEsEarch аnd PracticE
 volumE

9

91  numBEr 9, 2019

www.pedagogy.azbuki.bg

-р Такева, каква беше
2019 г. за предучилищното и училищното образование?
– До днешна дата
(23 декември, б.а.) 2019 г.
е добра за българското образование, за българския учител, за
хората, работещи в системата на
предучилищното и училищното
образование.
Видяха се положителните и
недотам работещите инструменти
в новия Закон за предучилищното
и училищното образование. През
2019-а и със съдействието на Синдиката на българските учители
над 600 училища у нас вече разполагат с възможно най-висок клас
информационни технологии, които се използват в учебния процес.
Но за да влязат тези технологии в
клас, стотици учители трябваше
и получиха възможността да се
квалифицират, за да работят с тях.
Можете да си представите как се
промени училищната среда, което
мотивира и учители, и ученици.
И още един факт – с помощта и на
СБУ бяха ремонтирани, построени, оборудвани много спортни
площадки и физкултурни салони,
за да спортуват учениците в подходяща и безопасна среда.
През 2019-а българският учител
си даде сметка с каква важна, общественозначима роля е натоварен от обществото. Без учителя не
може да се изгради личността. Без
учителя не можем да говорим за
добро образование, а българското
е такова.
През изминалата година бяха
постигнати и много добри финансови параметри. МОН и СБУ договориха над 500 млн. лв. повече
средства в бюджет 2020 спрямо
този за 2019-а. Имаме над 600
млн. лв. в републиканския бюджет
за развитието на образованието
под най-различни форми – 25 млн.
лв. за извънкласни дейности, 130
млн. лв. за приобщаващо образование, над 60 млн. лв. за безплатно
пътуване на учениците, над 24
млн. лв. за безплатно пътуване на
учителите и т.н.
Всички тези устойчиви програми, по които целево се финансира
средното образование, са повод
за гордост за СБУ. Извоювани са
от нас през 2004 г. по време на
учителската стачка, устойчиви са
и до днес и ще бъдат и в бъдеще.
Повод за задоволство е и наличието на добър социален диалог с
министър Красимир Вълчев. Неслучайно неговата диалогичност
го нарежда по популярност на

четвърто място сред министрите
от кабинета Борисов 3.
– Остават ли неща, които
трябва да бъдат свършени? Да
задам традиционния въпрос –
какво предстои?
– Чака ни още работа. На първо
място, да се отворят всички учебни програми, като се започне с
тази за ограмотяване I – IV клас,
мине се през програмата по математика в прогимназиалната степен – не може в VII клас да се учи
материал, подходящ за възрастта
на учениците от IX – X клас. Не
може и не бива да се „надскача“
природата. Колкото пъти сме
правили подобни опити, толкова
пъти те са завършвали с неуспех.
Просто сме бъркали.
Продължава на дневен ред
да бъде и разговорът за академичната автономност на българския учител в класната стая
и в групата в детската градина.
Според мен недопустимо много са контролиращите органи
и контролните функции върху
работата на българския учител.
Това е фатално.
Трябва да се справим и с административната тежест, легнала на
раменете на учителя. Това вече
е договорено между социалните
партньори. Но не се случва навсякъде. Все още има директори,
които не се съобразяват и създават
изключително много проблеми.
Наскоро запознах министър Вълчев с длъжностната характеристика на главните учители от едно
столично училище. Тя е разписана
и подписана от един млад, уж
перспективен директор. В рамките на 6 страници се разпростираха
задълженията на главния учител.
Пропуснато е само къпането на
децата в училище… Когато сами
си правим такива номера, никой
не може да ни спаси. Затова
смятам, че министърът на образованието трябва да бъде безкомпромисен към директорите, които
унижават българския учител,
нарушават неговите права – не
само професионални, но и чисто
човешки. Създават прецеденти
и лош имидж на работещите в
средното образование.
Безспорно има и други неща,
които трябва да променим във
вътрешната организация на работа в училище, с цел преодоляване
на някои негативни тенденции
– например дисциплината и отговорността на ученици и родители. Създаването на по-добро
взаимодействие между обектите
и субектите в образователната
система – ученици, родители,
учители, административно ръководство. От ръководителите

поискам среща със съставителите
на учебниците и учебните помагала, методологията и методите на
преподаване в началната степен,
т.е., когато става ограмотяването
на децата. Колкото и TALIS да
отчита, че имаме добра базисна
подготовка I – IV клас, в крайна
сметка, налице е поколение с
голям процент функционална
неграмотност.
Знаете ли защо представянето
ни в TALIS е добро. Защото от
I до IV клас децата не могат да
повтарят. А всички те, които не
са се справили добре в началните
класове, изостават и отпадат в
прогимназиалната степен. Не
могат да четат, не разбират текстовете. Да не говорим, че имаме
учебни планове и програми, които направо пречат на децата да
продължат нагоре. И те са един
сериозен процент – 35 – 40. Това
направо е страшно!
Затова, когато говорим за усъвършенстване на образователната
система, трябва да тръгнем от I
клас и да продължим нагоре. А не
да решаваме проблемите на парче.
Необходимо е да оправим всичките тези 28 стандарта, свързани с
учебни планове, програми, учебно
съдържание, развитие, оценяване.
Казах – оценяване. Много отдавна стандартизираните тестове
за оценяване на учениците отпаднаха по света. А ние продължаваме да работим сTheтях.
Защо? Защо
journal is listed, indexed and abstracted in:
си играем на „тука има – тука
of Science Core Collection
няма“,Web
учим
децата да налучкват.
Това е пагубно за образователната система, а ние го приемаме за
модерно.
Модата в образованието преминава най-много за две години.
Ние трябва непрекъснато да се
променяме, да се усъвършенстваме. Обществените процеси текат
с огромна скорост. Променят се
в рамките на едно денонощие.
Образованието трябва да се развива паралелно с развитието на
обществените процеси. Но при
нас това не се случва. Например все още не сме променили
професиите в професионалното
образование, което уж сме извели
като приоритет. Все още сме на
стадий разсъждаване как да се
развива дуалното обучение.
Светът се развива и никой няма
да ни чака да разсъждаваме какво
да правим, накъде да вървим.
– Да, но казваме, че образователната система е нещо консервативно, стъпва на традициите.
Това не противоречи ли на
скоростта, с която тя трябва
да се променя и развива, за да
не изостава от обществените
процеси?
– За противоречие и дума не
може да става. Ето няколко примера как се съвместяват традиции с модерност. Къде и кога се
роди методиката деца помагат на
деца. Отговорът е – в България,
т.нар. взаимно учителна методика.
Днес казваме така – по-добрите
ученици да помагат на по-слабо

Е-mail: pedagogy@azbuki.bg
тел. 02/ 425 0470; 02/ 425 0471
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Интервюто взе
Татяна ДИКОВА

Д-р Янка Такева е магистър по педагогика и магистър
по икономика – управление на човешките ресурси.
Професионалната си кариера започва като учител, била е
директор и експерт в образованието на ниво община. През
1990 г. е избрана за заместник-председател на Синдиката
на българските учители. През 1994 г. застава начело на
СБУ – най-голямата синдикална организация у нас. Член
е на Изпълнителния комитет на КНСБ. Председател е на
Националната комисия за работа с жените, младежите и
децата към КНСБ, на „Обществен женски парламент – XXI век“
към КНСБ, член е на Националния съвет за закрила на детето.
Д-р Такева е регионален координатор на Организацията на
жените към Международната конфедерация на профсъюзите.
Вицепрезидент е на Женския комитет на Паневропейския
регионален съвет на Международната профсъюзна
конфедерация.
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Със съдействието на Синдиката на
българските учители над 600 училища
у нас вече разполагат с възможно найвисок клас информационни технологии,
които се използват в учебния процес.

2019
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В книжка 9/2019 г. четете:
Статията „Дизайнът – иновативна проекция на разбирането за
комуникацията в процеса на обучение“ с автор доц. д.п.н. Нина Герджикова разглежда същността на понятието „дизайн“, което се използва все по-често в научните публикации по дидактика. Позицията,
която се защитава тук, е свързана с трансформациите в теорията
за обучението и с разширяващото се влияние за ролята на ситуативността при осъществяване на взаимодействието учител – ученик.
Комуникацията между тях е свързана с експертността, в която
сложните отношения между стратегическо мислене и действие водят до възникването на реалността „обучение“. Особено важни отличителни черти на дизайна са креативността и перформативността.
Благодарение на тях учителят проектира цялостно хода на обучението и предвижда различни сценарии за неговото протичане. В това
отношение познаването и използването на теориите за ученето се
оказват важна предпоставка за реализиране на дизайнерския подход
в преподаването.

Годишен абонамент 87 лв.

УЧИЛИЩЕ В МУЗЕЯ

Когато историята оживява

Една прекрасна инициатива
на Парламентарната комисия по образованието и науката
прерасна и в национална програма на МОН – „Осигуряване
на съвременна образователна среда“. „Училището в музея, музеят в училището“ обхваща все повече културни
и образователни институции в цялата страна. Идеята е
учебните занятия и извънкласните форми да се провеждат в музеи, в галерии и библиотеки. Няма как да говорим
за модерно образование, без да дадем възможност на децата да учат чрез преживяване, чрез практики и игри. Именно те правят знанията трайни.
В този брой в. „Аз-буки“ разказва за експонати на Националния политехнически музей, свързани с историята на
съвременните технологии, без които не можем да си представим нашето ежедневие.

УЧИЛИЩЕ В МУЗЕЯ

Да видиш на живо и да „пипнеш“ различни технологии и природните процеси, които ги
управляват – всеки може да научи нещо ново в Националния политехнически музей

Ч

Николай КЪНЧЕВ

овек винаги се стреми
към новото и модерното. Но понякога се
и плаши от него – защото трудно го разбира или не е очаквал
промяната. Има моменти, в които
си спомняме за времето преди 5, 10
или 20 години. Понякога с носталгия към отминали хубави моменти
или със спомени за успешно преодолени предизвикателства. Тогава
историята наистина оживява – в
мислите и разказите. Или в музея,
където и днес се пазят огромен
брой свидетелства за отминали
събития – както добри, така и не
толкова щастливи. Но при всички
случаи – обективни, достоверно
представящи историята и пътя, по
който вървим към бъдещето.
Ако като малки сте се увличали
по джаджите или пък и днес се
интересувате от развитието на
технологиите, мястото ви е в Националния политехнически музей.
Там има експонати и истории, които
ще ви държат в залите с часове.
Понякога куриозно, махалото на

историята се връща доста бързо
и застига ежедневието ни. Само
преди 25 години терминът „портативен“ при телефоните е означавал
апарат с шайба или с модерните за
времето си бутони, преди 15 години
– мобилен апарат с цветен дисплей
и размери на цигарена кутия, а
днес, под натиска на максиекраните – смартфон с големината на
ученически бележник.
Политехническият музей е пазител не само на историята, но
и на постиженията на родните
изобретатели и инженери. Наред
с емблематични за света модели и
марки в залите и експозициите са
подредени образци на български
изобретения, които и днес продължават да разнасят славата ни
далеч извън пределите на страната.
Изключително талантливите ни
занаятчии не само са се интересували от новостите по света, но и
бързо са успявали да ги направят
сами у нас. Ярък пример за това е
новозагорецът Гено Стоянов-Арабаджията, който през 1880 г.,
воден единствено от илюстрации,
изработва от дърво първия български велосипед. Всички сме чували

за Джон Атанасов и изобретения
от него компютър, но малко хора
знаят, че автоматичната скоростна
кутия също е българско откритие.
Pyмeн Aнтoнoв продава патента си
на световно известни автомобилни
производители, сред които „Хонда“,
„Рено“, „Пежо“, „Роувър“, „Крайс
лер“, „Сузуки“. През лятото на 1915
г. пък Асен Йорданов създава първата си летателна машина, наречена
„Експрес“. Министерството на войната признава машината за негово
изобретение и оттогава датата 10
август 1915 година се счита за начало на българското самолетостроене.
Изобретателят му прави впечатляваща кариера за „Боинг“, а трудовете му в областта на теоретичната
подготовка и пилотирането и днес
са настолна библия за пилотите по
цял свят. Българско изобретение
е и първият електронен часовник.
Създаденият от Петър Петров през
1968 г. прототип е наречен Pulsar, а
един от първите екземпляри днес е
изложен в Смитсъновия институт.
Не по-малко известни са електронните калкулатори „Елка“, превърнали се в нарицателно име за този
тип сметачни машини за поколения

Една от най-големите е колекцията „Часовници“ на НПТМ.
Тя наброява повече от 400 единици. Носимите часовници
(повечето джобни) години наред са били предпочитан
подарък за близки хора. Затова рисунките или релефите
върху циферблатите и капаците им често са съобразени
с любимите занимания или професия на човека, на когото
са били подарени. На снимката: джобен часовник, произведен от английската Markwick Markham ок. 1793 – 1813 г. от
метал, стъкло, черупка на костенурка. Междинният капак е
с допълнително гравирани масонски символи – пергел, слънце
и луна, меч и отвес

През 1890-те години звукозаписната технология се променя от цилиндъра на фонографа към
много по-лесната за тиражиране плоска и кръгла грамофонна плоча. Грамофоните стават
много популярни и разнообразни по вид. Колекцията на Музея включва различни грамофони,
повечето от които са механични – с пружина, навивана на ръка с манивела. С навлизането на
електричеството се появяват и електрически грамофони. На снимката: джобен механичен
грамофон Mikiphone, произведен от Paillard AG (Швейцария), през 1925 – 1927 г. В затворено
положение той е с диаметър едва 110 мм и дебелина 45 мм

Колекцията от дворцови предмети (часовници, полилеи,
свещници, вази, съдове, стъклени изделия, картини с
техническа тематика, сервизи и много други ценности
с техническа насоченост) във фонда на НПТМ включва
повече от 1200 броя, притежание на царското семейство
до конфискуването им през 1947 г. До началото на
1970-те са предоставени на Киноцентъра, където са
ползвани като реквизит. На снимката: кутия за цигари
от ковано сребро с ажурни апликации с рубини, сапфири и
рисувани цветни емайли, изработена във Виена по проект
на художника Харалампи Тачев. Подарък на цар Фердинанд
по повод 25-годишнината от възшествието му
на българския престол, 1912 г.

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.
Снимки НПТМ
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Най-старият експонат в колекцията „ Фототехника“ е от 1888 г. – компактна дървена
камера Hans Pöeck, притежание на известния художник Ярослав Вешин. Музеят съхранява и
единствената, серийно произвеждана в България, фотокамера „Еделвайс“ (1956 г.),
използваща ролфилми. На снимката: Minox A III от 1950 г. – представител на най-малките
„детективски“ микроформатни и миниатюрни фотокамери. Произвеждан в Рига, той е с размери 87 х 28 х 18 мм (затворен), 104 х 28 х 18 мм (отворен). Това е и най-известният микроформатен фотоапарат, използван от шпионите по света

техни ползватели.
Дори и да не разбирате толкова
от техника обаче, няма как да пропуснете изложените в експозициите на Музея образци, произведени
от световно известни и днес производители. Пишещите машини
с марка Imperial например. Или
изглеждащата архаично днес, но
изключително новаторска преди
100 години пералня на немската
Miele. По същото време модерните
домакини вече са чистели с прахосмукачките с перяща торбичка
„Вампир“ на AEG или с подолъскачките на шведската Electrolux.
Дори няма нужда да споменаваме
за ролята на Siemens за развитието
на съобщителната техника. Множество експонати на телефонни
апарати и централи също са част
от експонатите на Музея.
Тук е и първата българска телевизионна камера. Разработена
през 1955 г. в София от екипа на
тогавашния ректор на МЕИ проф.
Саздо Иванов, тя полага основите
на телевизията в България. Началото на телевизионните апарати у
нас пък идва с българския телевизор „Опера 1“ от 1960 г. Името на

първия български широкоъгълен
телевизор от 1963 г. е „Кристал“, а
първият телевизор родно производство с печатна платка е „Вихрен“
от 1970 г. В периода между двете
световни войни започва родното
производство на радиоапарати.
Малка част от тази продукция се
сглобява с вносни компоненти и
по чужди лицензни технологии в
неголеми работилници в София.
В Бургас през 1927 г. възпитаникът на френския Политехнически
институт инж. Светозар Пренеров
създава фабрика „Тулан“ и започва
да произвежда радиоапарати с тази
марка. Интересна е историята на
името – прагматичният инженер
закодирал в него своето верую:
„Трудолюбието и упоритостта
лансират активност и напредък“.
Екипът на Националния политехнически музей обаче разбира,
че и най-редките екземпляри са
безполезни, ако не бъдат видени от
хората. Затова освен че са изложени
в експозициите, от 2015 г. насам
голям брой от експонатите, особено
тези от раздела „Битова техника“,
са част от пътуващата изложба
„Техниката у дома през първата по-

Богатата колекция от
телеграфни и телефонни
апарати е най-голямата
в страната. Тя включва
жични и безжични морзови
апарати, както и апарати
с клавиатура, пишещи и
печатащи съобщенията с
букви на кирилица и латиница. Музеят разполага и
с десетки български апарати, произвеждани между
1950 и 1990 г. На снимката:
учрежденска аналогова
телефонна централа за
900 поста, произведена
от Siemens през 1930 г.
Размери: 1500 х 900 х 770
мм, материали: дърво,
бакелит, метал, проводници. Телефонната централа
е работила от деня на
монтажа си до 2000 г. в
сградата на Софийската
съдебна палата

През 60-те г. на XX в. започва формиране на колекцията „Изчислителна техника и пособия за смятане“. Сред най-ценните
експонати е пултът за управление на българска аналогова
електронноизчислителна машина „Аналог 1“, създадена в завод
„Електроника“ през 1963 г. и предназначена за изследване и
моделиране на различни динамични системи и решаване на диференциалните им уравнения. На снимката: първият български
електронен калкулатор „Елка 6521“ – четвъртият произведен в
света (1965 г.) и първият, който има функцията коренуване

ловина на ХХ век“. Изложбата вече
е гостувала в повече от 15 различни
града. Че Музеят е образователна
институция, показват и множеството образователни програми тук,
които превръщат младите зрители
в активни участници в атрактивни
демонстрации в сферата на природните науки, музиката, техниката и
занаятите. Няма по-подходящ начин
да се разкаже на децата например
какво представлява и откъде идва
светлината, има ли тя цвят и можем
ли да я „видим“ без очи. Или за
основни физични закони и явления
и ежедневните им проявления в
живота на човека. За значението на
водата за живота на Земята, нейните
свойства и кръговрат и за пагубните последици от замърсяването
на водните пространства. Музеят
и неговите експонати ни учат не
чрез сухо четене на учебника, а чрез
възможността не само да видим,
но и да пипнем и сами да опитаме
как работят нещата. Да разберем на
живо кои природни сили ги движат.
И всички заедно – малки и големи,
да се превърнем в откриватели, които сами търсят и намират отговори
за живота.

НПТМ притежава единствената в страната
пълна колекция от миньорски
лампи, използвани по нашите
земи. Повечето са чуждо
производство – най-често
германско и австроунгарско
и по-рядко френско. Сред
образците, произвеждани
у нас по време на Първата
световна война, са някои
карбидни лампи, за чиито
корпуси са използвани употребени гилзи от гранати.
На снимката: маслена лампа
„жабка“, изработена от метал в края на ХIХ – началото
на ХХ в. Диаметър –
80 мм, височина – 120 мм. На
плочка е изписан немският
миньорски поздрав Gluck auf
(„Щастие нагоре“)

В България шевните машини започват да се появяват
през 70-те години на XIX в. – купувани и внасяни предимно
от Турция, Гърция и Русия. Музеят съхранява 65 машини,
най-старият експонат е Little Wanzer, произведен през 60-те
години на XIX в. На снимката: крачна машина за илици Singer
automat, клас 23, произведена в началото на ХХ в. Предназначена за изработване на илици с „око“ – за връхно и горно
облекло. Изпълнява верижен шев, в който участват вертикална игла-кука, два плетача и два бримкодържача

Колекцията пишещи машини е най-богатата и разнообразна
в България и обхваща образци от последните 130 г. Присъстват някои от първите американски механични пишещи
машини, голяма част от европейските модели от началото
до средата на ХХ в., източноевропейски модели от времето
на Студената война, представители на най-късните електронни пишещи машини. Тук се пазят и част от най-значимите образци на пишещи машини българско производство
– модели на „Марица“, „Хеброс“, „Бултекст“ и „Булрайт“. На
снимката: механична пишеща машина Imperial Model B от
1915 г. Клавиатурата е разположена по дъга. Машината е с
горно удрящи буквени лостове отпред

Появилата се през XIX в. мода за транскрибиране на симфонични произведения за пиано довежда до появата на механични пиана, каквито се използват и в началото на XX век.
Музеят съхранява две такива пиана, снабдени с механизми
за автоматично възпроизвеждане на запис. На снимката:
едното пиано, собственост на известния български композитор и певец Георги Минчев. Снабдено е с пневматичен
механизъм за възпроизвеждане на музикален запис
от хартиена ролка с перфорации. Въздухът в системата се
подава от два педала, които се изваждат през вратичка
в корпуса под клавиатурата

Началото на колекцията „Кинотехника“ е поставено през
1977 г., когато Българската национална филмотека предава
на Музея няколко камери и прожекционни апарати, събрани
от пионера на българското кино Васил Гендов. Колекцията
включва около 30 кинокамери (киноснимачни машини), около
50 киномашини (кинопрожекционни апарати) и около 20
киноприспособления и аксесоари. На снимката: произведена
ок. 1922 г. от германската Ertel Werke киноснимачна камера
Ertel. Материалът е дърво, размерите са 320 х 310 х 180 мм.
Работи със стандартен 35 мм кинофилм с размер на кадъра
18/24 мм и капацитет на зареждащата касета 60 м филм
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Проф. д-р инж. Ник
Сигримис от Атинския
аграрен университет,
Гърция, бе на работно
посещение в Русенския
университет. Визитата
му е свързана с участие
в проекта „Подкрепа за
развитието на човешките
ресурси в областта на
научните изследвания и
иновации в Русенския
университет „Ангел
Кънчев“.
Сътрудничеството на
проф. Сигримис с висшето училище стартира преди много години. Резултатите от
досегашната съвместна
работа са обсъдени на
среща с ректора на РУ –
чл.-кор. проф. д.т.н.
Христо Белоев. Планирани са и бъдещите задачи
и нови инициативи. Очертана е ролята на прилагането на смарт технологии и знания в селското стопанство, като
е отделено специално
внимание на опазването
на околната среда в бъдещите технологии. Проф.
Сигримис е бил част от

Снимка МУ – Варна

Смарт технологиите
влизат в селското
стопанство
екипите за изграждане на изследователски
комплекси в Китай и
Саудитска Арабия. Той
сподели свой опит и насоки във връзка със стартиралото изграждане на
Учебно-изследователски
комплекс (Технопарк) в
Русенския университет.
Посещението на проф.
Сигримис продължи с
провеждане на работна
среща за обсъждане на
резултатите от изпълнението на съвместната
изследователска работа
по проекта; участие в
семинар относно изискванията за проектиране на публикации на
високо ниво с фактор на
въздействие и посочени
в Web of Science или
Scopus; подготовка на 5
нови съвместни публикации и провеждане на
научен семинар на тема
„Новите тенденции и
методи за развитие на
интелигентно земеделие
и прилагане на уеб базирани информационни
технологии в селското
стопанство“.

Последният модел на робота Da Vinci Xi е инсталиран във варненската Университетска болница „Св. Марина“.
Той е снабден с четири подвижни ръце

Da Vinci оперира
вече и във Варна
Студентите се обучават в модерния
Център за роботизирана хирургия

С изложби посрещат
в ЮЗУ новата година

В

университетската
болница
„Св. Марина“ –
Варна, се
проведе Ден на отворените врати в Центъра за
роботизирана хирургия
към катедра „Обща и
оперативна хирургия“.
Извършена е демонстрация на първата във Варна
роботизирана система
Da Vinci Хi.
Центърът за роботизирана хирургия е създаден
по проект, съфинансиран
от Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“
и Европейския фонд за
регионално развитие. Ра-

общи неща – интереса
към различните експерименти с техники и материали, цвета в живописта
и скулптурата. И двете
експериментират смело с
образи, жанрове, изразни
средства и материали“,
каза той.
„За да придобием академичната длъжност „доцент“, зад нас застанаха
институцията, в лицето
на Югозападния университет, колегите, студентите и приятелите ни.
Това не е успех само на
една личност, а на много
хора“, сподели развълнувана доц. Покровнишка. Доц. Захариева също
благодари на ръководството на Факултета по
изкуствата, на колегите
си и на студентите за
подкрепата.
Изложбата е отворена
във фоайето на Първи
учебен корпус до края на
януари 2020 г.

От ляво надясно: доц. д-р Анна Покровнишка,
проф. д-р Емил Куков, доц. д-р Диана Захариева

ботата му е насочена към
диагностика и лечение
на широк спектър хирургични заболявания в
областта на храносмилателния тракт, органите на
коремната кухина, урологична и гръдна хирургия
и други, като се прилагат
успешно и пълноценно
съвременните методи в
научноизследователската
дейност, в клиничната
практика и в обучението
на студенти. С неговото
стартиране на територията на Североизточна
България се предоставя
възможност за дистанционен достъп на повече
специалисти от различни специалности, които
да извършват съвместно

лапароскопски операции.
В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, е инсталиран последният модел
четвърта генерация робот
Da Vinci Xi. Това е наймодерната и най-напреднала компютърно асистирана технология за
минимално инвазивни
операции в България. Тя
позволява да се използват
последните генерации
хирургичен инструментариум, чрез който се
извършват изключително
елегантни и щадящи пациента операции. По този
начин се гарантира неговото бързо възстановяване с минимална травма,
болка и следоперативен
контрол, както и снижен

риск от инфекции и подобър козметичен резултат. Da Vinci Xi е снабден
с четири подвижни ръце,
осигуряващи едновременен достъп до четири
работни квадранта. Предимство на системата Da
Vinci Xi е и наличието на
тъчпад и гласов асистент.
Първата робот-асистирана хирургична интервенция е извършена
от проф. д-р Красимир
Иванов, ректор на МУ
– Варна. Екипите са преминали обучение във
водещи европейски клиники и имат амбицията
да подготвят висококвалифицирани лекари за
роботизирана хирургия.

1030 бакалаври дипломират в Свищов

Снимка ЮЗУ

В Югозападния университет „Неофит Рилски“
са подредени две изложби – „Живопис“ на доц.
д-р Диана Захариева и
„Скулптура“ на доц. д-р
Анна Покровнишка. Те
са свързани с придобиването на академичната
длъжност „доцент“ от
двете преподавателки от
Факултета по изкуствата.
Творците изнесоха публични академични лекции
пред студенти и преподаватели. Доц. Захариева
представи „Живописта в
нейната същност – творческа концепция, идеи
и търсения“, а темата на
доц. Покровнишка е „Художественост и социално
поведение на творбата“.
Ръководителят на катедра „Изобразително
изкуство“ проф. д-р Емил
Куков подчерта, че двамата творци се допълват.
„Доц. Захариева и доц.
Покровнишка имат много
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Абсолвентите на Стопанската
академия „Димитър А. Ценов“ от
випуск 2019 в ОКС „бакалавър“
получиха дипломите си на тържествени церемонии. Дипломираха
се 1030 абсолвенти, като 102 от
тях завършват ОКС „бакалавър“ с
отличен успех от 5.50 до 6.00. Със
среден успех от следването 6.00 и
оценка от държавния изпит 6.00 са
Марина Спасова и Севилян Османова – „Счетоводство и контрол“,
Ивана Димова – „Стопански и
финансов контрол“, Север Баръш
– „Финанси“, и Симона Иванова –
„Стопанско управление“.
Приветствия към випускниците отправиха ректорът доц. д-р
Иван Марчевски, зам.-ректорът по
учебна дейност проф. д-р Марияна
Божинова, деканите на съответните
факултети и ръководителите на

катедри. Те увериха абсолвентите,
че дипломата, която получават,
им открива много възможности
за успешна кариера в сферата на
икономиката и управлението на
фирмено, общинско и държавно
ниво. По думите на доц. Марчевски, икономиката е най-големият
работодател, а през следващите
5 – 10 години икономическите
специалности ще бъдат в топ 3 на
най-търсените специалности. „Не
си търсете работа като икономисти,
а бъдете хора, които създават работни места, бъдете предприемачите на
България. Вие сте хора, които имате
квалификацията и компетентността
да бъдете лидери и да водите други
след себе си“, каза доц. Марчевски.
„Вярвайте в себе си, имайте куража
да следвате мечтите си, и бъдете достойни възпитаници на едно от най-

старите и елитни висши училища в
България – Стопанската академия
„Димитър А. Ценов“, пожела на
абсолвентите проф. Божинова.
По традиция на церемониите бе
изпълнен ритуалът по полагане на
Галилеевата клетва. Свищовската
академия е сред първите висши
училища в България, откликнали
на хуманния призив, отправен на
митинг в чест на Галилео Галилей
на 7 януари 1989 г. от едноименния
площад пред църквата „Санта Кроче“ във Флоренция. Призивът е да
се въведе във всички университети
и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се
произнася тържествено обещание
за използване на науката единствено за борба с болката и страданието,
в името на хуманизацията на света.

НАУКА

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

www.azbuki.bg

23

Над 600 млн. евро дава
ERC за наука
Средствата са за най-добрите предложения на 301 европейски
изследователи от Стария континент

К

ак промените в климата
ще оформят
земната пов ъ р х н о с т.
Какви са
дългосрочните ефекти на
хранителните добавки върху здравето. Как онлайн
инструментите могат да
променят политическото
застъпничество и какво би
означавало това за демокрацията. Това са само част от
въпросите, които изследователи от цяла Европа са
предложили да проучат, и
сега ще могат да го направят
благодарение на новоотпуснато финансиране от ЕС.
В началото на декември
Европейският съвет за научни изследвания (ERC) обяви

победителите в последния си
конкурс за безвъзмездна помощ – 301 най-добри учени в
цяла Европа. Финансирането
на тези изследователи е част
от програмата за изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“
и е на обща стойност 600 милиона евро. С тази подкрепа
те ще имат шанс да изградят
своите екипи и да постигнат
дългосрочен ефект.
По този повод Мария
Габриел – европейски комисар за иновациите, научните изследвания, културата,
образованието и младежта,
заяви: „ Натрупаните в тези
нови проекти знания ще
ни позволят да разберем
на по-фундаментално ниво
предизвикателствата, пред
които сме изправени, и може

да направят пробиви и иновации, каквито дори не сме
си представяли. Инвестицията на ЕС в погранични
изследвания е инвестиция
в нашето бъдеще, поради
което е толкова важно да
постигнем споразумение за
един амбициозен бюджет на
„Хоризонт Европа“ в следващия многогодишен бюджет.
Повече достъпни средства
за изследвания биха ни позволили да създадем повече
възможности навсякъде в
ЕС – отличните постижения
не трябва да са въпрос на
география“.
Президентът на Европейския съвет за научни изследвания проф. Жан-Пиер
Бургуньо, чийто мандат приключи на 31 декември след

шест години на поста, коментира: „Имал съм огромната
привилегия да видя хиляди
светли умове на целия континент да получават доверие
и подкрепа, за да преследват
своите най-дръзки идеи. Това
беше вълнуващо преживяване – имах безброй лични
срещи с много от тях, имах
възможността да чуя техните
истории и да бъда вдъхновен
от тях. Тъй като става въпрос
за топ гранични изследвания,
не е изненада, че огромна
част от тях вече направиха
пробиви, които ще продължат да допринасят значително за справяне с предстоящите предизвикателства.
На сбогуване с организация,
която винаги ще остане близо до сърцето ми, отново

съм силно впечатлен, когато
виждам учените, спечелили
финансиране от Европейския
съвет за научни изследвания.
Това, че ERC им дава такива
възможности, ме кара да се
гордея, че съм европеец!“.
Изследователите, получили безвъзмездната финансова
помощ, ще изпълняват своите проекти в университети и
изследователски центрове в
24 страни в Европа, като Германия (52 проекта), Обединеното кралство (50), Франция (43) и Холандия (32)
са водещи държави. В този
конкурс изследователи от 37
националности получават
финансиране, сред които се
отличават германци (55 стипендии), французи (33), холандци (28) и италианци (23).

Изследователските проекти, предложени от новите
кандидати, обхващат широк
спектър от теми в областта на
физическите и инженерните
науки, на науките за живота,
както и на социалните и хуманитарните науки.
Този път ERC получава
2453 изследователски предложения, от които приблизително 12% ще бъдат финансирани. Тридесет и един
процента от безвъзмездните
средства са предоставени на
жени кандидати. Отпуснатите нови средства трябва да
създадат около 2000 работни
места за постдокторанти,
докторанти и друг персонал,
работещ в екипа на изследователите, получили финансиране.

Учените могат да обяснят различни житейски явления
Може ли изгнилата ябълка да
развали ябълките, останали в
кошницата?
Изразът „една гнила ябълка разваля останалите“ не е случаен. Но
има ли истина в него? Да, разбира
се, че има. Причината е следната.
Щом една ябълка зрее, загнива
или е натъртена, тя произвежда
газ – етилен. Етиленът предизвиква
промени – хлорофилът се разгражда и се синтезират други пигменти.
Скорбялата в плода се превръща
в прости захари. Така ябълката
променя цвета си и става посладка. В същото време пектинът
– съставка, която свързва стените
на клетките като лепило, започва
да се разгражда. Плодът омеква.
Етиленът, отделен от една ябълка,
дава начало на верижна реакция,
която засяга останалите ябълки. Те
зреят по-бързо и накрая загниват.
Това загниване (или зреене)
обикновено не е желано. Освен ако
не искате да ускорите зреенето на
бананите. Как да стане това? Слагате зелен банан в полиетиленова
торбичка заедно с нарязана зряла
ябълка и наблюдавате какво става.
И готово! Бананът е пожълтял.
Подобно зреене може да се прави
с търговска цел. Продукти, които
лесно се развалят или трябва да
се транспортират надалече, като
бананите или доматите, могат да се
събират, преди да са узрели. После
те се третират с етилен по време на
транспорта.
Вярно ли е, че една гореща
напитка в жегата облекчава поуспешно от една студена?
Вероятно е вярно, но зависи
къде живеете. Горещата напитка
може да помогне да се охладите в
сух климат, такъв като в Аризона,
но няма да помогне във влажния
Ню-Йорк.
Като начало, малко допълнителна информация.
Изпаряването на течност из-

Натъртените и загнилите ябълки произвеждат газ етилен, който предизвиква верижна реакция
исква енергия под формата на
топлина. Само помислете си какво
става, когато сипете малко лакочистител или алкохол на ръката си. Не
минава много време и чувствате
охлаждане! Така е, защото топлината, необходима за превръщането
на течността в газ, идва от тялото.
Такъв е и принципът на хладилника. Моторът сгъстява газ, наречен
фреон, до течност. После налягането се освобождава, течността се
изпарява, като взема от топлината
във вътрешността на хладилника.
Газът отново се сгъстява, втечнява
и цикълът се повтаря.
Изпотяването е механизмът за
охлаждане на тялото. Изпаряването на водата (потта е главно вода)
изисква топлина, а тази топлина
се взема от тялото. Но степента
на изпарение на водата от повърхността на кожата зависи от няколко
фактора. Колкото повече от кожата
е покрита от облекло, толкова по-

трудно е изпарението. Ако няма
много облекло, тогава потта може
да се стича надолу, преди да се
изпари; така тя не може да участва
в охлаждането. Но най-важният
фактор е колко водна пара има
във въздуха наоколо, т.е. колко е
неговата „относителна влажност“.
Тя се изразява като процент, отнесен към количеството водна пара,
необходимо да насити въздуха при
същата температура.
Горещата напитка стимулира
нервите в устата и по езика. Те изпращат сигнал към мозъка, че идва
жега и трябва да се включи охлаждащ механизъм, за да се поддържа
телесната температура. Отговорът
е изпотяване. Обаче, ако околният
въздух вече е наситен с влага (100%
относителна влажност), потта няма
да се изпарява лесно и няма да има
охлаждане. От друга страна, ако
въздухът е сух, пиенето на гореща
напитка действително може да има

охлаждащ ефект. Между другото,
храните с подправки също могат
да стимулират изпотяването. Това
обяснява защо подобни храни често са популярни в топлите страни.
Във всеки случай, що се отнася до
обилното потене, най-важното е да
се възстанови изгубената течност.
А дали това ще бъде с гореща или
студена напитка, не му мислете
много.
Защо Ханука се нарича „Празник на светлините“?
Около 175 г. пр. Хр. Израел попада под властта на цар Антиох
Сирийски, който иска да заличи
еврейската религия. Юда, предводител на Макавеите – отряд
еврейски войни, повежда въстание срещу сирийците. Начело на
армия от шест хиляди души Юда
побеждава сирийската армия от 47
000 войници. Накрая Макавеите

освобождават Йерусалим и повторно освещават Йерусалимския
храм. Те правят това, като палят
ритуалния седемсвещник менора.
Неговото непрекъснато горене
символизира единството на евреите, както и вечното присъствие
на Бога.
В онези дни само най-чистият
зехтин е трябвало да се използва
за горене в свещника, но от него
много малко било останало в Йерусалимския храм. Необходими са
поне осем дни, за да се приготви
ново количество. Независимо от
това запалват менората и по чудо
малкото масло гори цели осем
дни, докато не е приготвено ново.
Празнуването на Ханука от евреите
по цял свят ознаменува това чудо и
победата над преследванията. Днес
обаче вместо зехтин се използват
свещи. Използва се и ханукия –
свещник като менора, но с девет
ствола, за да гори осем дни, а не
със седем ствола, както са представените в Йерусалимския храм.
Паленето на тези свещи е нещо
повече от просто спомен за Макавеите. Това символизира също
запалването на огъня на познанието, великодушието и надеждата,
изгонването на тъмнината на
невежеството. Традиционно е да
се сервира храна, приготвена в растително масло, като картофените
палачинки латке. И както науката
казва, зехтинът в случая може би
е най-здравословен за употреба.
Това мононенаситено растително
масло не повишава холестерола
и може да обясни защо гърците и
италианците, които употребяват
много мазнини, но главно зехтин,
имат по-малко сърдечни заболявания.
Материалите са превод от рубриката „Вие питате“ на електронното издание на офиса „За науката
и обществото“ на Университета
„Макгил“ в Монреал, провинция
Квебек, Канада.
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Проф. Николай Спасов по време на теренни проучвания

Пропорциите на открития скелет са сходни с тези на шимпанзето бонобо

Прародителят Данувиус
е на над... 11 млн. години
Новият фосилен род показва още веднъж важната роля на Европа
в еволюцията на човекоподобните маймуни и човека
Неотдавна списание
„Нейчър“ публикува информация от Германия за
откриването на скелетни останки от човекоподобна маймуна на 11,62
млн. години. Това коренно
променя представите ни
за ранната еволюция на
човешкото семейство. Откритието на неизвестния
досега примат, движещ
се на два крака, милиони
години по-рано, отколкото
се смяташе, променя научните представи, че цялата
човешка история и предистория са свързани само с
Африканския континент.
Впечатляващото откритие е на международен
екип от учени от Германия,
Канада, България и Съединените щати. Фосилните
останки на новия за науката род и вид Danuvius
guggenmosi са намерени
от екипа на проф. Мадлен
Бьоме от Университета в
Тюбинген, в глинестите
отложения до Хамершмиде (района на Алгау) в
Бавария. Водещите автори
на статията проф. Мадлен
Бьоме, проф. Дейвид Бигън от Университета в
Торонто и проф. Николай
Спасов – директор на Националния природонаучен
музей при БАН, наричат рода „Данувиус“ – на
името на келтско-римския
бог на река Дунав, поради близостта на палеонтологичното находище
Хамершмиде до изворите
на европейската река. Откритието на изследователите е свързано с начина на
придвижване на Данувиус.
Според тях човешкият вървеж на два крака вероятно
се е появил, макар и за
придвижване по дърветата,
преди повече от 12 млн. години. „Можем да кажем, че
той е тази изходна форма,

Проф. Мадлен Бьоме
от която по-нататък започва, от една страна, еволюцията на човекоподобните
маймуни, които живеят
днес, а от друга страна –
еволюцията на линията,
водеща до съвременния
човек“, коментира проф.
д-р Николай Спасов.
При разкопките в Хамершмиде екипът на проф.
Бьоме попада на уникална
находка от почти 40 кости,
принадлежали на четири
индивида – един мъжки,
два женски и едно младо
същество.

Най-пълен е
скелетът на
мъжкия индивид.
Неговите пропорции са
сходни с тези на шимпанзето бонобо. Благодарение
на запазени кости от крайниците, от пръстите и прешлените изследователите
успяват да възстановят
начина, по който Данувиус
се е придвижвал. „За нас
беше учудващо да установим колко по-близки са
някои от костите до човешките в сравнение с тези на
днешните човекопокобни
маймуни“, отбелязва проф.
Мадлен Бьоме.
В сравнение с днешния
човек Данувиус е бил доста по-дребен, достигал е на
височина около 1 м. Изчис-

ленията, направени по данни от бедрени кости, сочат,
че женският индивид е бил
около 18 килограма, а мъжкият – около 31 килограма.
Имал е плосък и широк
гръден кош и удължени
поясни прешлени, по-скоро като при човека, което
допринася за поставяне
на центъра на тежестта
над изправените бедра при
придвижване на два крака.
Според учените откритието е свързано с начина
на придвижване на Данувиус. Изводът на изследователите е, че човешкият
вървеж на два крака вероятно се е появил, макар и за
придвижване по дърветата,
преди повече от 12 млн.
години.
Още от времето на Дарвин човешката еволюция
и тази на нашите роднини
– съвременните големи
човекоподобни маймуни
(орангутана, горилата и
шимпанзето), биват активно дискутирани. Един
от основните спорни въпроси е за произхода на
изправената походка на
човека: дали произлиза
от четирикраки дървесни
предци, сходни по придвижване на маймуните,
които стъпват на дланта
си, или от предшественици, придвижващи се по
дърветата като орангутана,
предимно с помощта на
предните крайници, или
от такива, които по земята
се придвижват подобно на
шимпанзето, опирайки се
на подвитите си пръсти на
ръцете. През последните
150 години редица хипотези са предлагани в това
отношение, но до момента
палеонтологически доказателства практически липсват. Множеството фосилни
останки от новоописаната
човекоподобна маймуна от

Германия променят тази
ситуация и дават нови
данни за произхода на
двуногия вървеж.
За първи път авторите имат възможност да
анализират почти изцяло
запазени дълги кости на
скелета от човекоподобни
маймуни с такава възраст.
Анализите на четирите
скелета показват уникално
съчетание на елементи, даващи възможност за придвижване по дърветата, във
висящо положение с предните крайници, подобно на
днешните човекоподобни
маймуни, с такива, които
показват възможност за
изправено придвижване
на изпънатите задни крайници, както го правим ние.

Тези двигателни умения са
толкова уникални, че изследователите
създават за
тях нов термин
– катерене с изпънати
крайници. Дейвид Бигън
от Университета в Торонто
прави извода, че този вид
локомоция би трябвало да
представлява начинът на
придвижване на нашите
най-късни общи предци с
големите човекоподобни
маймуни, защото „комбинира човешкия начин
на ходене на два крака с
този на днешните човекоподобни, които използват
основно предните си крайници при придвижване по
дърветата“.
Резултатите от изследванията на големия пищял и
ставните му повърхности
– долната, наречена дистална, и горната – проксимална, показват, че той
наистина е можел да ходи с

изпънати задни крайници,
така както се придвижват
хората. Като първи такива
опити и предвид начина
му на живот предимно
по дървета, най-вероятно
Данувиус се е придвижвал изправен на двата си
задни крака по почти хоризонталните клони на
гигантските дъбове, които
са растели тогава. „Същевременно Данувиус е
притежавал по-силен палец на крака от този на покъсните хоминиди, с който
е бил способен с лекота да
се захваща не само за големи, но и за тънки клони“,
пояснява проф. Спасов.
Според учените откритието e важно събитие
в палеоантропологията,
защото променя редица
наши представи. Новият
фосилен род Данувиус
показва още веднъж важната роля на Европа в
еволюцията на човекоподобните маймуни и човека.
Находките и анализите
разкриват скелетните белези и локомоцията, които са
изходни за съвременните
човекоподобни и човека:
„Тези фосили показват,
че европейските предшественици на африканските
човекоподобни маймуни
и човека се отличават от
днешните горила и шимпанзе и ни позволяват да
разберем от кой момент
нататък започва дивергенцията на африканските
човекоподобни маймуни и
човека“, отбелязва Дейвид
Бигън. Сега имаме сериозни основания да смятаме,
че съвременните африкански човекоподобни
маймуни имат вторична,
допълнителна специализация към дървесен начин
на живот.
„Дървесното двуного
придвижване би трябвало

да представлява за бъдещата еволюция един вид
преадаптация при преминаването към наземна изправена походка в саванните
условия. Известно е, че
редица видове бозайници
придобиват изправен стоеж в откритите пространства – отбелязва Николай
Спасов. – Нови находки
сочат, че изправеният стоеж на Данувиус е могъл
впоследствие да прерасне в
двунога походка в първичната савана на Балканите и
Източното Средиземноморие, където първият (според нашите изследвания)
потенциален предчовек
– грекопитекът, е живял
преди 7,2 млн. години –
допълва още Спасов. – И
още нещо е особено важно
в това откритие. Съвсем
доскоро се смяташе, че
цялата човешка история и
предистория са свързани
само с Африканския континент. Преди две години наш
екип публикува две статии,
които показаха, че грекопитекът, който е живял на
Балканите, описан с две
известни находки – едната
от Гърция, другата от България, би трябвало да бъде
първият хоминин (според
научната зоологична класификация), тоест първият
предчовек. Това означава,
че не Екваториална Африка, а Източното Средиземноморие би трябвало да е
свързано с произхода на
първите предшественици,
които водят към човека.
Находката от Германия
потвърждава тезата, че Европа е била изключително
важна за първите стъпки,
водещи към човека“, добавя директорът на Националния природонаучен
музей.
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Гладът за кислород
с Нобелова награда
Хормонът ЕПО – тайният допинг

К

Доц. Лъчезар
КАРАГЬОЗОВ

арл Шееле – шведски аптекар и химик, открива кислорода преди 2,5
века. Той го нарича
„огнен въздух“, защото поддържа горенето. Днес
знаем, че кислородът е необходим
и за дишането. Всяка клетка на
организма трябва да диша, за да
може да извлича енергия от съставките на храната.

Дишане и кръв
Кръвта се състои от кръвна
плазма с бели и червени кръвни
клетки и кръвни плочици. Червените кръвни клетки, или еритроцитите, са пълни с хемоглобин –
червен желязосъдържащ белтък.
Той е важен за дишането, в белия
дроб се свързва с кислорода от
въздуха. Движението на кръвта
разнася еритроцитите из цялото
тяло. Когато еритроцитите се
промъкват през тесните капиляри, хемоглобинът освобождава
кислород.

Нобеловите лауреати 2019 за физиология или медицина (от
ляво надясно): сър Питър Ратклиф, Грег Семенза и Уилям Кейлин
Нуждите на организма от кислород са по-големи при физически усилия. Дишането става подълбоко и по-често, а пулсът се
ускорява. Множество процеси в
тъканите и клетките на организма
са точно регулирани в зависимост
от присъствието на кислород.
За изясняване на механизмите
на „усещането“ на нивото на
кислорода трима учени получиха
през 2019 г. Нобелова награда за
физиология или медицина – американците Уилям Кейлин и Грег
Семенза, както и британецът сър
Питър Ратклиф. Това е резултат от
тяхната работа, извършена през
последните две-три десетилетия.

Кръвни клетки: ляво – еритроцит;
среда – тромбоцит; дясно – левкоцит.
В един кубически милиметър кръв се съдържат: червени кръвни
клетки (еритроцити) – от 4 до 6 милиона; бели кръвни клетки
(левкоцити) – от 4 до 11 хиляди; кръвни плочици (тромбоцити)
– от 200 до 500 хиляди. Обемът на еритроцитите в кръвта (хематокритът) е около 45%. Кръвната плазма (течната съставка) е около 55%. Тя съдържа 8% белтъци – албумин, антитела

Всичко започва
от високите планини
При много спортове издръжливостта е от решаващо значение
– колоезденето, бягането на дълги
разстояния, гребането, ски бягането, биатлонa. Издръжливостта
зависи от способността на кръвта
да пренася кислород от белия дроб
към мускулите. Ако в кръвта има
повече еритроцити, тази способност е по-голяма.
Отдавна е забелязано, че хора,
които продължително се намират
в планините на голяма височина,
където въздухът е по-разреден,
имат повече еритроцити в кръвта.
Следователно състезателите имат
начини да подобрят спортната си
форма. В това е и смисълът на високопланинските спортни лагери.
Даже има спортисти, които живеят
постоянно в планините и слизат от
тях само за състезания.
Някои обаче прибягват до нераз
решено подобряване на физиологичните си характеристики чрез
преливане на еритроцити. Процедурата започва няколко седмици
преди състезанието. От спортиста
се взема голямо количество кръв
(около 1 л), която се центрофугира, за да се отдели плазмата
от кръвните клетки. Плазмата се
връща обратно, а еритроцитите
се поставят в хладилник. В този
момент нивото на еритроцитите
в кръвта на спортиста е по-ниско,
но бързо се възстановява. Точно
преди състезанието запазените
еритроцити се преливат в кръвта
на спортиста. Той вече има повече
еритроцити, повече хемоглобин и
по-големи възможности за победа.
Еритроцитите се произвеждат
в костния мозък. От какво зависи
това и как става така, че при намален кислород костният мозък
произвежда повече еритроцити?

Ролята
на хормона ЕПО

Хипоксия-индуцираният фактор ХИФ-1 алфа при различно
съдържание на кислород
Ляво – при високо съдържание на кислород. Една от аминокиселините (пролин) на ХИФ-1 алфа се хидроксилира от кислорода.
С помощта на пет белтъчни молекули към така променения
ХИФ се прикача убиквитин. Убиквитинът
насочва ХИФ-1 алфа към разграждане
Дясно – при ниско съдържание на кислород. ХИФ-1 алфа и
ХИФ-1 бета навлизат в ядрото на клетката и се свързват с
регулаторния участък. Това активира транскрипцията
(четенето) на кода на ЕПО

Колко еритроцити се произвеждат от костния мозък, зависи
от концентрацията в кръвта на
хормона еритропоетин (ЕПО).
Той е белтък, който се образува в
някои тъкани на тялото, преминава
в кръвта и циркулира в нея. Повече
ЕПО в кръвта – повече еритроцити.
След много усилия през 1977 г.
ЕПО е пречистен. При човека този
хормон има 165 аминокиселини,
чиято последователност е определена. Генът на ЕПО е идентифициран, а неговият код – разшифрован
(1985 г.). С използване на рекомбинантни ДНК технологии може да се
направи изкуствен ген и хормонът

да се произвежда в желаните количества.
Днес рекомбинантният ЕПО се
използва за лечение на различни
видове анемии (малокръвие). На
пациентите през определени интервали интравенозно се инжектира
ЕПО, което кара костния мозък да
произвежда повече еритроцити.
Излишно е да се казва, че рекомбинантният ЕПО може да служи
като допинг. Известен е случаят с
Ланс Армстронг, който единствен
в света печели седем пъти поред
най-престижното колоездачно
състезание – „Обиколката на Франция“. През 2012 г. Американската
антидопингова агенция го лишава
от всички титли и му забранява
завинаги да участва в състезания.
Решителен момент в разкриването
на незаконните действия на Армстронг е повторното изследване на
стари проби, което с новите методи
доказа използването на рекомбинантен ЕПО хормон.
ЕПО повишава концентрацията
си, ако организмът е в условията
на кислороден глад – хипоксия.
Ето защо живеещите по високите
части на планините имат повече
еритроцити. Откритието на начина,
по който клетките „усещат“ нивото
на кислорода, носи Нобеловата
награда. Учените са успели да установят детайлите на молекулния
механизъм на зависимостта на
синтезата на ЕПО от кислорода.

Четенето на кода
на ЕПО зависи от
белтъчни фактори
С умело замислени експери-

менти учените показват, че в
гена на ЕПО има характерен къс
участък от петдесет букви, който
регулира прочитането на кода на
гена. При условия на недостиг на
кислород (хипоксия) в клетката
присъстват два белтъчни фактора, предизвикани от хипоксията.
Двата хипоксия-индуцирани
фактора се означават като ХИФ-1
алфа и ХИФ-1 бета. Когато тези
два фактора са свързвани с регулаторния участък, кодът на ЕПО
се чете и хормонът се синтезира
с пълна сила.

Кислородът прави
единия от ХИФ факторите нестабилен
Ако обаче в клетките има достатъчно кислород, синтезата на
ЕПО е пределно слабa. Оказва
се, че единият от факторите на
хипоксията (ХИФ-1 алфа) при
наличие на кислород е нестабилен.
Специфични ензими го променят и
го насочват към разграждане. Другият фактор (ХИФ-1 бета) не може
да действа сам и кодът на ЕПО не
може да се чете.
Вече има открити съединения,
които не позволяват разграждането
на фактора ХИФ-1 алфа независимо от присъствието на кислород.
Скоро лекарите ще могат по-успешно да се справят с анемиите,
като точно контролират нивото
на червените кръвни клетки. Този
напредък на науката обаче има и
обратна страна: агенциите, които
контролират допинга и се борят за
чист спорт, ще имат нови задачи.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО,
ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО
Обявяват
Национален музей „Васил Левски“
ПУ „Паисий Хилендарски“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СУ „Св. Климент Охридски“
Фондация „Васил Левски“
Медиен партньор
Национално издателство „Аз-буки“
Под патронажа на министъра
на културата Боил Банов
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
 Участниците трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет.
 Текстът трябва да е на български език; непубликуван в
печатни или интернет издания; да не надвишава 3 стандартни страници: (5400 знака; подравняване: Justify, Times
New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 ).
 Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка.
 Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им.
 Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г.
на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg;
 Обявяване на резултатите – 18.02. 2020 г.
НАГРАДИ:
Първа награда – 800 лв.
Втора награда – 500 лв. Трета награда – 300 лв.
Десет избрани есета ще бъдат публикувани
в сборник „Текстът Левски – прочити в свой
и в чужд контекст“.
Предвиждат се и възможности за безплатен стаж
в български държавен културен институт.

Виж България
в Европа
Под това мото е уникалната
двуезична книга-календар,
създадена от екипа на столичното 144. СУ „Народни будители“. Всеки месец на 2020 г.
разказва с думи и илюстрации
за официални празници и
народни обичаи, исторически
събития, за сънародници, с
които се гордеем.
„Включили сме и факти
от далечното ни и по-близко
минало, които са ценни, но
не твърде познати, особено
за младото поколение – обяснява идеята за създаване на
книгата-календар Величка Николова, директор на СУ „Народни
будители“. – А тези факти и личностите, свързани с тях, са достойни да ги съхраним. Още повече че те представят България
като богата и културна европейска държава с чувствителна дан
в световната цивилизация. Затова всеки текст е на български и
на английски език. Вече събираме материали и за втора подобна
книга-календар. В нея ще разказваме за събития и личности
от европейската история. Отсега се очертава да бъде не само
интересна, но и полезна.“
А докато излезе от печат и вторият календар на 144. училище,
ето редове от страниците на първия.
Златното съкровище от
с. Наги Сен Миклош
Това е прабългарско златно
съкровище, открито в областта Банат в днешна Румъния
през 1799 г. Тежи близо 10
кг, а златната проба е 18 – 22
карата. Съдържа 22 съда с
различна форма и големина
– кани, чаши, купи... Според
надписите, изображенията
и орнаменталните мотиви
съкровището се датира в периода края на VIII – началото
на IX век. Днес оригиналът
се намира в Художественоисторическия музей във Виена.
Христофор Жефарович,
български зограф
Името му за първи път се
споменава в Белград през
1734 г., където е бил известен като добър зограф. Първото запазено негово произведение са стенописите в
храмовете на манастирите
Боджани във Войводина
(1737 г.) и Шиклош (1739).
Негово дело са и иконостасните икони в църквата „Св. Николай“
в Кожани. След 1740 г. започва да се занимава изключително с
гравюра на мед и илюстриране на книги. Най-голямо значение
за южнославянското възраждане е неговата „Стематография“,
издадена във Виена през 1741 г.
8 октомври (927 г.)
В църквата „Св. Богородица Пигийска“ в Цариград
с тържествена церeмония е
сключен брак между Мария
– внучка на византийския
император Роман I Лакапин,
и цар Петър I. Сватбата на
византийската принцеса с
чужд владетел е прецедент
във византийската история.
Чрез този династичен брак
се скрепява договорът между двете страни...
Българско средно общообразователно училище
„Христо Ботев“, Братислава
С протокол от 5.11.1948 г.
за решение за откриване на
българското училище в Братислава започва историята
на българската гимназия
„Хрито Ботев“ в словашката
столица – едно от най-дълго
съществуващите български училища зад граница. Възникнало
от необходимостта в него да се обучават децата на българите,
останали да живеят постоянно в Словакия, училището бързо
определя своята основна роля на крепител на българския дух и
културни традиции в средата на Европа.

ПОЩА „АЗ-БУКИ“

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

Обществото
чака резултати
Преходът от закон към практика,
или прилагането на
компетентностния подход в училище

В

Карамфила МИЛЧЕВА

ъв връзка с изпълнението на плана за
квалификационна
дейност и решение
на Педагогическия
съвет при СУ „Васил Левски“ – Крумовград, със
съдействието на РУО – Кърджали, Националният център за
повишаване на квалификацията в
Банкя проведе изнесено обучение
на педагогически специалисти.
Темата е „Прилагане на компетентностния подход от педагогическите специалисти за успешно
развиване на ключови компетентности от учениците за качествен
и ефективен образователен процес“. Основната цел е промяна
и развитие на професионалните
нагласи и ценности за преориентиране на традиционния метод на
преподаване на знания, формиране на умения и навици към създаване на условия за овладяване на
комплекс от компетенции.
Компетентностният подход
придоби актуалност в редица
изказвания на министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев, както и в неговото обръщение към учителите и училищните директори от 29.11.2019 г.
– „Обществото изисква от нас подобри резултати“.
Компетентностният подход
датира в педагогическата литература още от 60-те години на XX в.
Но днес той е обвързан с нормативната уредба. Това определя и
избора на темата за обучението
на педагозите от Крумовград.
В работните документи на ЕК
за гарантиране на качествено и
модерно образование, нужно за
XXI век, се посочва, че тъй като
глобализацията продължава да
изправя ЕС пред нови предизви-

Детско помагало по
рисуване за опознаване и получаване на
цветовете ни изпрати Дора Дякова от
далечна Австралия.
Това е петата книжка
за деца на кубратската авторка. Тя от
доста време живее в
Австралия, но пише и
издава книгите си в
България. В изданието „Искам да рисувам“
са включени и мотиви
от детски рисунки на
талантливи деца от
учителската практика на авторката.
Предпечатната подготовка и дизайнът
са на дъщерята и на
внучката на авторката – Елица и Тонка Ангелови, а художественото оформление е
нейно дело

Снимка СУ „Васил Левски“ – Крумовград
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Над 70 педагози работят в крумовградското училище
кателства, всеки негов гражданин ни общество, за да се създадат у
се нуждае от широк набор от учениците ключови компетентнокомпетентности, за да може да сти за ефективната им реализация,
се приспособява гъвкаво към което ще подобри и резултатите от
бързо променящия се и по-сло- PISA, НВО и ДЗИ.
В СУ „Васил Левски“ работят
жен свят, в който творчеството,
способността да се мисли раз- креативни и мотивирани учители.
ностранно, комплексните умения С активното си участие в обучеи приспособимостта вече са по- нието те заявиха категоричната
ценени от простия обем от знания. си позиция, че днес новата параСтремежът към адекватност със дигма изисква училището да се
съвременните реалности предпо- превърне в учеща се организация
лага преход на образованието от – където учителят постоянно се
квалификационния подход към учи, като определя начините за
компетентностен. В осем присъст- достигане на стандартите, начинивени часа педагозите се запознаха те за диалог с ученика, начините
с новата визия за българското об- на взаимодействие с колегите
разование в лабиринта на норма- си за улесняване развитието на
тивната уредба и възможностите ученика. Тази категоричност
за прилагане на компетентностния прозвуча и в думите на директора
подход в училищната практика, на училището Цветан Терзиев, че
т.е. как да се осъществи преходът училището следва да се превърне
в истинска общност на учещи се,
от закон към практика.
В еволюционното развитие на в която ръководители, учители и
компетентностния подход до днес ученици се учат как да вършат
и на свързаните с него понятия по-добре своята работа заедно,
„компетентност“ и „компетенция“ за да може всеки да напредва опмогат да се разграничат четири тимално. Обучението приключи
основни етапа. Последният от с разработка и представяне на
тях изисква усилията на цялото иновативни уроци.

ДАЛЕКОГЛЕД

www.azbuki.bg
Снимка СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен
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Когато обичаш
работата си,
можеш да запалиш
интереса на учениците към природните науки дори и да
са от училище по
изкуства. Доказателството за това
е ИТ преподавателят Ангел Ангелов

Възгледите на един
учител
Съвременният педагог е екипен играч, който
добросъвестно си изпълнява задълженията

В

Светлана КРУМОВА

СУ „Сава Добро
плодни“ – Шумен,
имам среща с Ангел
Ангелов – препода
вател по „Инфор
мационни техно
логии“. Той е първият носител на
Наградата за принос в образова
нието и науката на името на акад.
Благовест Сендов. Създадена по
инициатива на Университета по
библиотекознание и информа
ционни технологии (УниБИТ) с
участието на Синдиката на българ
ските учители и Министерството
на образованието и науката, На
градата се връчва за първа година
в две категории – „Университетски
преподавател“ и „Учител“.
За Ангел Ангелов това е по
редното признание. Носител е
на Наградата на Шумен – „Учи
тел на годината“ в сферата на
природните, математическите и
техническите науки. Получава и
Почетното отличие „Неофит Рил
ски“ на МОН, оценка за профе
сионалната му дейност. Отличен
е като дарител от Община Шумен,
носител е на още много регионал
ни, национални и международни
признания, като това на Microsoft
за най-иновативен учител в света.

Цени всяка своя
награда, защото
те са свързани
с работата му
с ученици, родители, с общността,
с професионалната му дейност.
Именно заради професията шу
менци го наричат ангел вдъхно
вител. Възхваляван от родителите,
обичан от децата, но изключи
телно земен човек, при когото
всичко е планирано до секунда
в календара му. Признава, че не
е искал да стане учител. Доктор
Бисерка Йовчева, която ръководи
най-старата школа по математика
и информатика в Шумен, го под
тиква да предприеме тази крачка.
Започва там, като води часове,
свързани с начална компютърна

грамотност, после и по графика
и анимации. Решава, че иска да
работи с по-широк кръг от деца, не
само с даровити, но и с различни
заложби. С подкрепата на Донка
Иванова и Мадлена Христова
започва работа в СУ „Сава До
броплодни“, известно в града като
училището по изкуства. „Щастлив
съм, че работя в него. Правя това,
което винаги съм правил – да уча
децата в клас, да подготвям за
състезания тези с изявени дарби“,
казва учителят, който преподава
на деца от детските градини до
XII клас. Участва със свои колеги
не само от Европа, но и от цял
свят, в различни проекти, които да
направят технологиите достъпни и
желани, така че да ангажират уче
ници и учители. Пише учебници
и помагала, сборници със задачи,
обучава преподаватели за текуща
и продължаваща квалификация.
Цяло щастие е, че човек с такъв
капацитет все още е в училище.
А от учителите по информацион
ни технологии изискванията са
големи. Ангелов ми дава пример
с новостите само през учебната
2020/2021 г., заложени в програ
мата за XI клас. От учителите
се иска да знаят комплекс от
програмни езици, софтуери за
графика и анимация, управление
на бази от данни и прочее. Факт
е, че компютърен специалист на
такова ниво, работещ в частна
компания, ще взема заплата в пъти
повече от един учител. Затова
Ангелов цени високо политиката
на Министерството на образова
нието и науката за увеличаване
на учителското възнаграждение
и за превръщане на професията
в по-желана. „Много качествени
хора напускат образованието. За
щастие, голяма част от колегите,
които преподават по информатика
и информационни технологии, не
са в училище заради заплатата.
Тръгват си, на първо място, заради
бумащината, в която сме затънали,
и заради непривлекателността на
професията – следствие на роди
телско-ученическо отношение към
учителите. Заради това голяма

част от младите хора, стъпили в
учителското поприще, веднага
напускат. Не могат да възприемат
начина, по който някои родители
и ученици общуват с тях“, комен
тира Ангелов. И припомня, че в
крайна сметка и учители, и родите
ли искат едно – децата да са добре
обучени, добре образовани и добре
възпитани. Когато се върви в една
посока, неминуемо интересите се
срещат, разсъждава преподавате
лят по информационни техноло
гии. Разговорите му с колеги от
страната го правят оптимист. Учи
тели ще има, защото настоящата
политика на правителството,
чийто приоритет са образованието
и промените, въведени във ви
сшите училища, правят така, че в
момента има много хора, желаещи
да работят тази професия. Върнал
се е интересът към педагогически
те специалности. През учебните
2018 и 2019 г. на такъв интерес се
радват специалности, които през
последните 10 – 15 години са били
трайно без студенти. „Надявам се
след 5 – 6 години

днешните студенти
утре да станат
учители.
Мотивирани да дават всичко от
себе си“, прогнозира Ангелов.
На мен обаче ми е любопитно
как се преподава нещо толкова
динамично и бързо развиващо се.
„Наше задължение, като учители,
е да се квалифицираме и самоква
лифицираме. Учителската профе
сия изисква постоянно развитие.
Училището разполага с бюджет,
който осигурява квалификация,
но тя е крайно недостатъчна. Наше
задължение е да се квалифици
раме и мисля, че голяма част от
колегите го правят“, категоричен
е преподавателят по информатика.
Но аз имам съмнения относно
материалната база – на места тя
е твърде оскъдна, за да позво
лява адекватното преподаване
на предмета. „Хората, работещи
в малки региони, много трудно
наваксват подобен тип изостава

не. В момента МОН финишира
много програми, свързани с ИКТ
оборудване, включително изграж
дане на wi-fi мрежи. А учебният
предмет „Компютърно модели
ране“ е задължителен от III клас.
Той развива логическото мислене,
изчислителните умения, които са
необходими и по останалите учеб
ни предмети, както и решаването
на някакъв проблем. Идеята е обу
чението да започва още от I клас.
То ще е свързано със занимания
по-скоро с технологиите, ученици
те да имат знанията и уменията за
визуално блоково програмиране,
да се справят с рутинни дейнос
ти, като безопасно използване на
дигитални устройства и безопасна
работа в интернет. Играейки на
някаква компютърна игра, детето
да извлича максимална ползва от
играта, като развива умения за
писане на буквички и цифри на
пример“, обяснява учителят.
За него няма опасност при това
ранно обучение компютърът да
замени книгата, защото се сменя
средството на преподаване, а не
типът. Допълва, че първа цел на
докосването на децата до инфор
мационните технологии е те да
могат да ги ползват по предназ
начение, безопасно и умерено.
Дава пример с час по „Околен
свят“. Чрез дигиталните средства
учителят може да покаже филмче
за гущерите, които могат да бягат
по вода, надграждането в час по
информационни технологии ще
стане със задача да се изработят
роботи, които да извършват същия
тип движения, а за да тръгне обек
тът, трябва да бъде програмиран.
Така чрез електронното обучение
ученикът ще се докосне до много
повече ресурси.
„Информационните технологии
би трябвало да се разглеждат като
помощно средство, което е свърза
но с останалите учебни предмети.
Преподаването кой бутон за какво
служи, е грешно, защото при
смяна на софтуера децата няма да
могат да се оправят“, категоричен
е Ангелов.
И понеже сме свикнали да се

27

сравняваме с другите, го питам
на какво ниво е нашето образова
ние по информатика и информа
ционни технологии спрямо това
например в Европейския съюз.
Все пак непрекъснато чуваме за
успехите на нашите деца на све
товни състезания и олимпиади.
Разбирам, че учениците ни, като
знания и умения, са на топ ниво.
Като умения, свързани с практи
чески дейности, които са част от
обучението, децата са по средата,
което пак е повече от добре. Но
има и различия в образователните
модели. В повечето държави няма
отделни учебни предмети по ИКТ,
както е при нас. Задължително
е учителят по биология, химия,
история например да преподава в
компютърен кабинет или в такъв
с дигитални устройства, като
този начин на предоставяне на
информация трябва да заема 30%
от времето по определения учебен
предмет. Същият този учител
трябва научи децата най-малкото
да правят презентации.
„У нас учителят по информа
ционни технологии учи децата
как да правят презентации. Това
означава да обвърже своя предмет
с друг предмет, следователно се
изисква от колегите много повече
допълнителна подготовка“, споде
ля Ангелов. Според него плюсо
вете са, че българските учители

могат да се профилират много
по-добре в определени знания
и умения.

Минусите са, че могат да бъдат
изградени вредни навици при
работата с информационни тех
нологии, считайки, че останалите
преподаватели не са специалисти.
Положителното на една обща
дисциплина е, че ученикът може
в реални условия да прецени
кога и дали в дадения казус може
да използва за помощ информа
ционните технологии. „Така се
постига нещо, което е значително
много по-трудно за постигане при
нас, а именно изграждането на
междупредметни връзки“, казва
учителят.
Научната му дейност е реализи
рана и в защитен дисертационен
труд към ПУ „Паисий Хилендар
ски“ на тема

„Компетентностен
модел за развитие на
изчислителни умения
у учениците“.
Нарекъл е метода си на препода
ване учене чрез действие – всичко,
което програмират в час, първо
трябва да бъде създадено от сами
те деца, най-често това става от ма
териали, които са за рециклиране.
Определя себе си като екипен
играч и е щастлив, че познава и
работи с изключително амбици
озни и можещи колеги. „Затова
подобни награди, като тази на
името на акад. Сендов, ме задъл
жават имено към тези хора, с които
работя в екип.“
Признава, че голяма част от
успехите му се дължат и на атмос
ферата, в която работи. Чувства
пълна и абсолютна свобода в начи
на на поднасяне на информацията,
във възможността да създава и
работи в групи по интереси, с
методите, които използва в рабо
тата си. Сигурен е, че ако в едно
от тези неща е ограничен или не
среща подкрепата на колегите и
ръководството, няма да постигне
това, което е успял. „Когато са
налице условията, учениците,
с които работя, а те са страшно
готини млади хора, подкрепата на
семейството ми, нямам причина да
не си гледам работата. Това правят
и всички колеги – просто си гледат
работата“, завършва учителят.

Снимка Пресцентър на ММС

СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

Педагози мерят
сили на игрището
Над 100 учители от Шуменско участват
в традиционния турнир по минифутбол
Светлана
КРУМОВА

У

чителският турнир
по минифутбол се
провежда
от 2003 г.
в Шумен. Началото поставя проф. Добромир
Добрев – преподавател в
ШУ „Епископ Константин
Преславски“, в битието
си на началник на Регионалното управление
по образование. Идеята
бързо събира ентусиасти
и вече в продължение
на 16 години отбори от
цялата област се срещат
на игралното поле, за да
обменят опит и енергия
в навечерието на Коледа.
Тази година спортният празник, организиран
от РК „Спорт и здраве“
– Шумен, БРФ „Спорт
и здраве“, РС на КНСБ
– Шумен, ОС на БФС
– Шумен, и Община Шумен, съвпада с този на
студентите. Традиционен
домакин на Турнира е СУ
„Йоан Екзарх Български“.

18 състезатели ще представят България на зимните
младежки олимпийски игри в 8 вида спорт

България на зимната
младежка олимпиада
„Желая Ви да покажете
най-доброто от това, за което
се готвите с години. Вярвам,
че ако го направите, успехите ще дойдат сами.“ Това
каза заместник-министърът
на младежта и спорта Стоян
Андонов на церемонията по
изпращането на българските
спортисти на третите Зимни
младежки олимпийски игри.
Зимните младежки олимпийски игри ще се проведат
в Лозана, Швейцария, от
9 до 22 януари 2020 г. България ще бъде представена
от 18 състезатели, които

ще спорят за отличията в 8
вида спорт.
На изпращането на българските спортисти присъстваха посланикът на
Швейцария Н.Пр. Мюриел
Берсе Коен, председателят
на Комисията по въпросите за децата, младежта и
спорта Славчо Атанасов,
ректорът на Националната
спортна академия проф.
Пенчо Гешев, посланици,
председатели на федерации,
знаменити български спортисти и спортни деятели.

Снимка Личен архив

По пътя на
спорта и мечтите

Хандбалистката Мари Томова от Белене
вече е международна звезда
Ралица
ГОСПОДИНОВА

Мари Томова – една от
талантливите ни млади
хандбалистки, вече е международна звезда. Тя се
завърна от лагер във Виена
на Европейската хандбална
федерация, проведен по програмата Respect your talent.
„Изключително съм щастлива, че бях част от този
лагер. Там се събрахме 29
състезателки – девойки до
17 години“, сподели момичето. По време на лагера
тя получава възможността
да се срещне с едни от найдобрите състезателки по
хандбал в света и хандбални
експерти в Европа.
Поканата да се включи

в тридневния лагер, е за
успеха ѝ на тазгодишното
Европейско първенство
с домакин грузинската
столица Тбилиси. Тогава
тя стана голмайстор на
първенството със своите
55 попадения.
Мари Томова е от Белене.
Започва спортната си кариера в местния ХК „Дунав“ с
треньорки Магдалена Вълкова и Рафаела Врайкова.
Днес се състезава за ХК
„Бъки“ – Габрово, и е част от
националния отбор на България за девойки до 17 и до
19 години. Мечтае да играе
за голям отбор по хандбал.
Но засега се подготвя за
спортната си кариера в големия спорт и продължава да
учи в родния си град.

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

Осемте отбора са разпределени в две групи по
4. В група „А“ попадат:
Професионалната гимназия по строителство
и архитектура – община
Нови пазар, Професионалната гимназия по селско стопанство и химични технологии и Средно
училище „Йоан Екзарх
Български“. В група „Б“
жребият събира община
Никола Козлево, Професионалната гимназия по
механотехника, електроника, телекомуникации
и транспорт „Христо Ботев“. Другите две попълнения са колективите на
средните училища „Сава
Доброплодни“ и „Панайот
Волов“. В две от групите
отборите играят на принципа всеки срещу всеки.
Победителите се класират
за финал, а вторите оспорват трето и четвърто
място. След емоционален
феърплей, подкрепян от
атрактивни агитки, крайното класиране изглежда
така – първо място е за отбора на Професионалната
гимназия по строителство
и архитектура. На второ се

класира Средно училище
„Сава Доброплодни“. Третото е заето от община
Никола Козлево. Купите
на отборите бяха връчени
от гостите на турнира. Отборът победител получи
наградата си от народния
представител Димитър
Александров. Заместниккметът по икономическо развитие на община
Шумен Росица Антонова
връчи приза за второто
място, а заместник-кметът
по строителство и екология инж. Боян Тодоров
награди отбора, заел трето
място. Купата за феърплей
грабна екипът на Нови
пазар.
В индивидуалните награди за най-добър вратар
е обявен Атанас Върбанов от Професионалната гимназия по строителство и архитектура.
Ивелина Михайлова от
Професионалната гимназия по механотехника,
електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ грабна приза за
най-полезен състезател.
Наградите им бяха връчени от проф. Добромир

Добрев. За голмайстор
е обявен Петър Петров.
Той получи наградата си
от директора на училището домакин СУ „Йоан
Екзарх Български“ Валентина Тодорова.
„Тази година турнирът
е най-масовият от създаването си. За първи път
се включиха и отбори от
Професионалната гимназия по механотехника,
електроника, телекомуникации и транспорт
„Христо Ботев“ и средните училища „Йоан Екзарх
Български“ и „Панайот
Волов“. Учителите го
припознават като своя
инициатива и се състезават с удоволствие. Найголямото постижение
на този спортен формат
е изявата на колегите.
Спонтанността, която
обединява участници и
присъстващи, колективният отборен дух, който сплотява колегите, са
онези елементи, които
правят събитието от изключително значение за
учителската общност“,
споделя за „Аз-буки“
проф. Добромир Добрев.

Волейболен турнир за купата „Д-р Петър Берон“
Под патронажа на министъра на
образованието и науката Красимир
Вълчев, със съдействието на Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и с домакинството
на СУ „Д-р Петър Берон“ се проведе
първият волейболен турнир за купата „Д-р Петър Берон“. Турнирът е
открит от директора на училището
Станка Пашова. Шест отбора юноши и девойки се събраха за участие

18 отбора от 11
столични училища се включиха в
надпреварата за
Купата на Ректора
на Химикотехнологичния и металургичен университет.
Турнирът е по два
вида спорт – баскетбол и волейбол (през
февруари).
По традиция ректорът на висшето
училище проф. Сеня
Терзиева награждава
победителите.
А състезателите
могат да се запознаят отблизо с Университета и възможностите, които той
предлага за обучение
и професионална
подготовка с гарантирана житейска
реализация

в обновения и модернизиран физкултурен салон.
От учебната 2019/2020 година
училището разполага с функционален салон, нови четири класни
стаи и обновена външна спортна
площадка с минифутболно игрище. Материалните придобивки са
постигнати с финансовата подкрепа
на МОН.
Първо място в провелия се турнир

отвоюваха учениците на училището
домакин, а второто е за отборите на
Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик.
След тях се нареждат юношите и
девойките на СУ „Георги Брегов“
– Пазарджик.
Валентина Кайтазова, началник
на РУО – Пазарджик, награди спортистите и им пожела нови успехи
през 2020-а година.
Снимка ХТМУ
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175 г. от рождението на капитан
Петко войвода
Ученици и учители
от варненското ОУ „Капитан Петко войвода“
отбелязаха 175 години
от рождението на патрона на своето училище,
като проведоха открит
урок-викторина на тема
„Животът и делото на
капитан Петко войвода“

в залата на кметство Аспарухово.
Във викторинат а
участваха и ученици от
НУ „Васил Левски“, ОУ
„Панайот Волов“, СУ
„Димчо Дебелянов“ и
СУ „Любен Каравелов“.
Всички показаха завидни знания по темата и

получиха заслужени
награди, осигурени от
ръководството на ОУ
„Капитан Петко войвода“
и Тракийско дружество
„Капитан Петко войвода“
– Варна.
Гости на събитието
бяха Румяна Вълчева –
председател на Тракий-
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ско дружество „Капитан
Петко войвода“ – Варна,
и представители на клуб
„Миноносец „Дръзки“,
чиято експозиция на бойно снаряжение, характерно за периода, през който
е живял капитан Петко
войвода, впечатли всички
присъстващи.

Гимназия „Н.Й. Вапцаров“ почете своя патрон
Наричат Никола Вапцаров „поетът на морето и машините“. Творчеството му е преведено
на 92 езика. Пламенният
непокорен творец е роден
на 7 декември 1909 г., но
и до днес не спира да

вдъхновява.
Учениците от Професионалната гимназия
по механоелектротехника „Н.Й. Вапцаров“
– София, честваха рождението на своя патрон
с поднасяне на цветя на

паметника на Вапцаров,
рецитал по негови стихове и конкурс за есе на
тема „Морето и машините“. Победителят в
Конкурса е Сехер Дуран
Емин от XIа клас.
Училищното ръковод-

ство и ученическият комитет на ПГМЕ внесоха
своята подкрепа на предложението за учредяване
на президентска награда
– Вапцаровска международна премия „Морето и
машините“.

Децата от ихтиманското ОУ „Димчо Дебелянов“ изпълниха „Танц на снежинките“ в РУО – София-област, и МОН

„Да бъде...!“
В навечерието на коледните и новогодишните празници деца и ученици от ОУ
„Димчо Дебелянов“ – Ихтиман, заедно с директора
на училището Вероника
Христова изнесоха представления пред служителите
на РУО – София-област, и
Министерството на образованието и науката. Децата
от подготвителната група
изпълниха „Танц на снежинките“, учениците от
трети клас бяха коледари,

Доброто ражда
добро
Това е философията на тополовградското
начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

Награди за „Вале“

Снимка Община Тополовград

И

Боян СТОЙЧЕВ

през изминалата
година в
Начално
училище
„Св. св.
Кирил и Методий“ в Тополовград, област Ямбол,
се вършиха добри дела
от ученици и учители.
Директорът Милена Коджаманова споделя, че
работят по обичайните
проекти за всяко българско училище, както и по
някои тематични инициативи с акцент върху
добротата между хората.
За пример дава инициативите „Коледна изненада“
и традиционния Коледен
базар. Целта им е децата
да се възпитават в добронамереност, да помагат
на нуждаещи се не само

със средства, а най-вече
с отношение.
Старши учителят Доб
рин Парнаров ръководи
Клуб по предприемачество. Целта е да се разширят познанията на
учениците за управление
на личните и семейните
финанси, какви са работещите решения в различни
житейски ситуации, какъв
е паричният израз на една
стока.
Една от изявите на
Клуба е изработването на
картички за инициативата „Коледна изненада“.
Изненадата в случая е изпращането на празнични
честитки до италианския
град Перуджа, където има
българска общност. Изборът на града е повлиян
от гражданин на Тополовград, който живее в
Италия и лично занася

ценните картички с детски пожелания на нашите
сънародници.
За поредна година е
проведен и традиционният благотворителен Коледен базар под надслов
„От деца за деца“. Мнозина са избрали да изненадат за празниците своите
близки, подарявайки им
предмети, изработени
от учениците и техните
семейства – картички,
сувенири, сурвачки, лакомства, погачи, краваи.
Събраните средства от
продажбата отново са
предназначени за благотворителност. Като целта на участващите е да
подпомогнат, доколкото
е възможно, болно дете,
което се нуждае от средства за лечение.
„Уроците по добродетелност и в името на доб

рото са не само жест в
подкрепа на едно дете.
Те са начин да възпитаваме у младите съпричастност към човека в нужда.
Участвайки в подобни
инициатива, децата се изграждат като стойностни
хора, развиват доброто у
себе си, служат за пример
на околните. Направената добрина е двупосочен
процес, от който печели
и самото общество, което
се учи на добродетели,
предаващи се от учители
на ученици, от родители
на деца.
Най-важното и хубавато
е, че и даващите деца също
получават различни актове
на човечност – усмивки,
сълзи, жестове на благодарност. Това са и най-искрените житейски уроци“,
категорична е директорката Милена Коджаманова.

Възпитаниците на хасковската компютърна школа „Вале“ Тиана Делчева на
9 г., Теодор Карлов на 10 г.
и седемнадесетгодишните
Ивелина Колева и Дейвид
Лавчев са носители на голямата награда от международния конкурс „Роди се
дете, Син ни се даде“, който
се проведе в края на 2019 г.
Общо 183 деца и младежи на възраст от 5 до 18
години участваха в международната надпревара от 7
държави – България, Сърбия, Босна и Херцеговина,
Украйна, Италия, Молдова
и Франция. Творбите на
децата са публикувани на

7 езика.
По-рано през декември в
Компютърната школа е открита изложбата „Коледна
приказка“ с компютърни
рисунки, колажи, макети,
изработени с 3D PEN, и
проекти, създадени със
Scratch. Възпитаниците на
„Вале“ пресъздават коледното настроение с много
любов, желание и фантазия. Изложбата се радва на
голям интерес от родители,
близки и гости. Децата бяха
поздравени от заместникобластния управител Митко
Петков, който остана приятно изненадан от техния
талант.

Снимка Компютърна школа „Вале“ – Хасково

Дестки картички с празнични благопожелания, изработени от тополовградските малчугани, вече са в Италия

пяха песни и наричаха за
благополучие. А момичетата от вокална група „Ихтимански гласове“ изпяха „Чичовите конье“, „Изгреяла е
месечинка“ и автентичната
ихтиманска песен „Мала
мома“. Зам.-министърът
на образованието и науката
Карина Ангелиева и Росица
Иванова, началник на РУО
– София-област, приветстваха децата и приеха с
радост ръчно изработените
от тях подаръци.

Възпитаниците на „Вале“ създават празнично
настроение с компютърни рисунки и колажи
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СВЕТА

Над 150 българчета
от Чикаго с БГ диплома
Сертификатите за ниво на владеене
са с международна валидност и са безсрочни

Н

ад 150
български
деца от
Чикаго са
издържали
те ст а по
български език в рамките на програмата „Печат
за двуезичност“ (Seal of
Biliteracy) и са получили
дипломите си.
Тази година 39 ученици са част от VI изпитна
сесия, която се провежда
заедно със специалистите
от ДЕО в СУ „Св. Климент Охридски“. Тестът е
изработен в партньорство
с Министерството на образованието и науката на
България.
Българският консул в
Чикаго Иван Анчев съобщи, че е връчил дипломи
на 7 българчета от Чика-

го, издържали теста. Той
благодари на учениците,
на техните родители и на
директорите на училище „Св. София“ Даниела
Михайлова и на БУ „Знание“ Лили Паслиева за
постоянството и положените усилия. В началото
на новата година още 32
деца от Чикаго ще получат
дипломите си.
Министерството на образованието и науката
създаде условия и организация да се сертифицира
владеенето на български
език по Общата европейска езикова рамка. Съвместно със Софийския
университет е изработен
Регламент за провеждане
на изпитите по български
език. Благодарение на
него учениците от недел-

ните училища в чужбина
могат да сертифицират
знанията си по Общата
европейска езикова рамка.
Въведени са и по-ниски
такси. Изработени са и
учебни програми и помагала за изучаване на
езика като чужд или втори
и следващ за обучението на децата от I до XII
клас. Има възможност за
дистанционна форма на
обучение в чужбина, както и да бъдат допълнително финансирани всички
неделни училища, които
сертифицират езиковите
компетентности на своите
ученици.
На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен
изпит, се издава сертификат за ниво на владеене

на български език като
чужд. Документът има
международна валидност
и е безсрочен.
Изпитът се администрира и онлайн, а регистрацията в сайта http://
bg.e-learning-deo.uni-sofia.
bg/ дава възможност на
кандидатите да правят
упражнения, както и примерни тестове.
Езиковият тест по български език вече е признат
и включен в програмата
„Сертификат за двуезичност“ в САЩ. Българският език в САЩ чрез
сертифициране е признат
в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд,
Масачузетс, Вирджиния,
окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият
сертификат ще дава до-

пълнително предимство
на учениците от българските неделни училища
при кандидатстване в университет, тъй като много
от висшите училища в
САЩ признават доказаното с документа двуезичие
на кандидата.
Сертификатът за ниво
на владеене на български
език носи преференции
и за младите българи от
чужбина, желаещи да продължат образованието си
в България. Предвидена е
възможност оценката от
сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2,
да бъде зачитана по решение на Академичния съвет
на висшето училище като
балообразуваща оценка
за отделни специалности.

Снимка БУ „Роден край“ – о.Ман

Министерство на образованието
и науката
Национално издателство за
образование и наука „Аз-буки“

НИЕ П

Ново родно училище
на остров Ман
През декември 2019 г.
отвори врати още едно
българско училище –
на остров Ман. То се
казва „Роден край“ и в
него ще се провежда
обучение по учебната
програма на МОН за
деца, живеещи в чужбина. В новото школо ще
учат деца от 4 до 18 г.
Ръководител е Стойка
Николова.
Децата от „Роден
край“ вече направиха
елха от хартиени ръчички и посрещнаха коледните празници с ръч-

но направени сурвачки.
Остров Ман е в Ирландско море. Бил е заселен с келти, ирландски
монаси, викинги, а от
1828 г. се е смятал за
британска територия.
Днес той има доста особен статут и формално
не е част от Обединеното кралство, нито
пък е член на ЕС, но
гражданите му се третират като поданици
на Нейно Величество
кралица Елизабет ІІ –
държавен глава на острова.

Първите възпитаници на най-новото българско училище зад граница се забавляват,
докато правят сурвачки по стар български обичай

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води

Георги Гълъбов,
Адвокатско дружество
„Стоянчева и Димитров“
След изтичане на срока за изплащане на обезщетение за безработица и започване на работа трябва ли
да се заяви това обстоятелство
в НОИ?
Стоил Стоилов

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов.
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон –
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София,
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.
Уважаеми г-н Стоилов,
При настъпване на условията за прекратяване на
изплащането на обезщетението за безработица, изплащано по реда на чл. 54а от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно чл. 54д
лицето е длъжно да декларира настъпването на следните прекратителни условия:
– започване на трудова
дейност, за която лицето
подлежи на задължително
осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата
по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на

труда;
– прекратяване на регистрацията от Агенцията по
заетостта;
– придобиване право на
пенсия за осигурителен
стаж и възраст в Република
България или пенсия за старост в друга държава, или
при отпускане на пенсия за
осигурителен стаж и възраст в намален размер по
чл. 68а или на професионална
пенсия по чл. 168.
Имайте предвид, че съ-

гласно чл. 7, ал. 2 Наредбата
за отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за
безработица (НОИПОБ) лице,
което не е декларирало в сроковете по чл. 3 за настъпили
изменения, които се отразяват върху основанието за
получаване на парично обезщетение за безработица,
върху периода за изплащане
или размера му и продължава
да го получава, връща неправомерно получената сума с
лихвата по чл. 113 КСО.

Очакваме вашите въпроси

НИЕ П

СВЕТА

www.azbuki.bg
Снимка БУ „Кирил и Методий“ – Истанбул

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

Деца даряват
на деца
Над 200 коледни сурвач
ки изпратиха деца от Бъл
гария на своите връстници
от българското неделно
училище „Св.св. Кирил и
Методий“ в Истанбул.
Деца и ученици от ОУ
„Иван Вазов“ в Харманли,
ОУ „П. П. Славейков“ в Ди
митровград, ОУ „Н. Проко
пиев“ в село Сборище, СУ
„Неофит Рилски“ и дет
ските градини „Щастливо
детство“ и „Васил Левски“
от Твърдица, както и от
други училища изработиха
сурвакници с пъстра украса
от вълнени конци, греещи
мъниста, изсушени пло
дове, пуканки, кравайчета,

Връзката с България мотивира деца
и родители да изучават родния език

П

реди 5
години в
с ъ р ц е то
н а бъ л 
гарската
общност
в Истанбул – Българ
ската екзархия, след
43-годишно прекъсване
отваря врати Българското
неделно училище „Св.
св. Кирил и Методий“.
Рамо на родолюбивата
идея дава Генералното
ни консулство в града
край Босфора и лично ге
нералният консул Ангел
Ангелов, както и наши
сънародници. Някои от
тези фамилии са пуснали
преди векове корени в
днешния мегаполис, но
никога не са прекъсвали
връзката с Родината.
Около петдесетина са
учениците в българското
школо. „Постоянно ид
ват нови и нови, имаме
запитване от много ро
дители. Но нямаме въз
можност да ги приемем,
защото базата, с която
разполагаме, предполага
по-малобройно учили
ще“, разказва ръководи
телката Невин Даудова.
Разговаряме с нея в ста
ята на началния курс.
С подобна разполагат и
децата от прогимназията.
Училището се посещава
и от гимназисти – X, XI,
XII клас. Именно

ученичка в XII
клас е сред
гордостите
на БНУ.
Имигюл Чавдарова вся
ка събота изминава сто
тина километра в двете

посоки, за да се подготвя
за явяване на тест за ниво
на владеене на българ
ския език. Девойката е
от семейство на лекари
и мечтае също да стане
лекар. Решението на нея
и семейството ѝ е да се
подготвя в България.
БНУ „Св. св. Кирил и
Методий“ се помещава в
Българската екзархия. Тя
безвъзмездно предоставя
база на ученолюбивите
ни малки сънародници.
Помислено е и за поме
щения за извънкласни
дейности, както и пло
щадка за спорт и колек
тивни игри. „Донякъде
гост, донякъде част от
Екзархията, училището
ни е малко, но много
известно сред сънарод
ниците ни в Истанбул
и околностите. А те не
са малко. Някои от тези
фамилии, над 50 000
души, са дошли и са се
установили в Истанбул
още по времето на им
перията. Били изкусни
занаятчии и си спечелили
уважението на хората –
разказва Невин Даудова.
– Впоследствие част от
наследниците им са се
завърнали в България, а
останалите днес са орга
низирани в тази общност,
която сме свикнали да
наричаме общността на
цариградските бълга
ри. Те са най-активните
деятели на българското
просвещение и на не
делното училище. Сред
децата ни има и такива
от семейства, установили
се да живеят в Истанбул
в днешни времена.“
Кой е мотивът на деца
та и техните семейства да
учат български. Според
училищната ръководи
телка това е връзката с
България, която никога не
се е прекъсвала. „За всич

ки нас езикът е богатство.
А когато го носиш като
част от една култура, от
едно наследство, той ста
ва още по-значим за жи
вота ти“, казва Даудова.
И припомня, че почти във
всеки квартал на много
милионния град, където
живеят повече изселници
от България, те са се ор
ганизирали в дружества.
Тяхната задача е да не
прекъсва никога връзката
с Родината. Принос за
това има и Генералното
ни консулство в Истан
бул, което събира нашите
сънародници при всеки
голям национален праз
ник.
Невин Даудова с удо
волствие разказва и за
екипа учители, с които
работи. „Прекрасни хора,
отлични професиона
листи“, лаконична е тя.
И пояснява, че за учи
телската професия са се
подготвяли в България.
Разказва за колежката
си бесарабска българ
ка . В ъ з п и т а н и ч кат а
на нашия университет
„Епископ Константин
Преславски“ Наталия
Волкова-Хатипоглу сре
ща голямата си любов в
Шумен. После младото
семейство решава да се
установи в Истанбул.
Днес Волкова препода
ва на най-малките. На
българистката Невин Ча
лъшкан, възпитаничка на
Русенския университет
„Ангел Кънчев“, са по
верени прогимназистите.
Милда Невенова-Атъ
сьой, възпитаничка на
СУ „Св. Климент Ох
ридски“, е натоварена
с подготовката на гим
назистите. Впрочем зад
гърба си г-жа Атъсьой
има академична кариера.
Била е ръководител на
катедра в Университета

на Одрин.
Освен български език
и литература, география
и история на България
учениците на българско
то училище в Истанбул

имат добрата
възможност
да развиват
и личния си
талант
в часовете
за извънкласни
занимания
– изобразително изку
ство, фолклор и музика.
С младите художници
работи художничката
Павлина Копано. Тя е
автор на проекта „Заедно
по пътя на Кирил и Ме
тодий“, в който се вклю
чиха неделни училища
от няколко европейски
държави. Изложбата на
младите творци първо е
показана в Балабановата
къща в Пловдив, а после
гостува и в училищата,
чиито деца участват в
проекта със свои творби.
Възпитаничката на Ис
танбулския университет
кларнетистката Христи
на Райкова се занимава
с музикалните таланти
на неделното училище.
Българската екзархия
разполага с уникално
над 100-годишно пиано,
което е достъпно за уче
ниците на „Св. св. Кирил
и Методий“. Сийка Чир
панова е фолклористката
в неделното училище.
За какво мечтае учи
лищният ръководител
на едно неделно школо.
„Много са мечтите ми, но
най-вече училището ни
да се развива все така и
децата ни винаги да пом
нят и да носят България в
себе си“, отговаря Невин
Даудова.

Над 200 коледни сурвачки от Харманли, Димитровград
и Твърдица отпътуваха предпразнично до Истанбул

Дъблин подари усмивки
на Димитровград
Като част от ежегодната
коледна инициатива „По
дари кутия радост“ уче
ниците в Българското учи
лище „Азбука“ – Дъблин,
организираха и изпратиха
общо 105 кутии с подаръ
ци за фондация „Подари
усмивка“ – Димитровград.
Те са дарени на семейства
в нужда в Димитровград
ско, а 13 лично подбрани
подаръка отпътуваха за
Центъра за деца и младежи
с увреждания в Карлово

според техните желания до
Дядо Коледа.
В кампанията се вклю
чиха много родители,
ученици и учители кой с
каквото може – отноше
ние, съпричастност, по
мощ. Участваха и приятели
на Българското училище
„Азбука“ с дарение на сред
ства за кампанията, въпреки
че нямат деца в училището,
и така помогнаха да бъдат
зарадвани повече хора в
България.

Снимка БУ „Азбука“ – Дъблин

Татяна ДИКОВА
Наш специален
пратеник
София – Истанбул

ябълки и много традицион
ни български орнаменти.
Това е една от поредните
инициативи на Министер
ството на образованието и
науката за общи каузи на
децата, които са в Бълга
рия, и на тези, които са от
българските неделни учи
лища в чужбина. Такива
бяха „Розите на България“,
„Обич за България“, „За
едно по пътя на Кирил и
Методий“, а също и парт
ньорствата, които имат
училищата. Следващата
инициатива на българските
деца по света през 2020
година ще е „Песен за Бъл
гария“.

Снимка Пресцентър на МОН

Около 50 са възпитаниците на българското школо в Истанбул, което се намира в сградата
на Българската екзархия

Срещи
край Босфора
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105 кутии с подаръци от Дъблин зарадваха деца
от Димитровград и Карлово

АБОНАМЕНТ
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Създателят
на първите ГМО
бебета отива
в затвора

2020

У
Изданията на „Аз-буки“

Цена
за 12 месеца

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

78 лв.

брой 1 – 2, 9 – 15. I. 2020 г.

ченият, създал първите в света „генетично редактирани“ бебета, е осъден на три години затвор. Цзянкуй Хъ
ще трябва да плати и глоба от 3 млн.
юана (430 000 щатски долара). Съдът в
Шънчжън го призна за виновен в незаконната практика според държавната
информационна агенция „Синхуа“. Други двама от неговия изследователски
екип получават по-малки присъди и
глоби.
Китайският генетик заяви през ноември 2018 г., че е използвал технология за редактиране на гени, известна
като Crispr-Cas9, за да промени гените

на момичета близнаци. Това предизвика
остра реакция в Китай и в световен
мащаб относно етиката на неговите изследвания и работа. В повечето
страни подобни практики са забранени
поради морални и етични съображения.
„В търсенето на слава и богатство тримата обвиняеми умишлено
са нарушили националните разпоредби в областта на научните изследвания и медицинското лечение“, постановява съдът. Съучастниците са
подправили документи за съответствие на експеримента с морално
етичните норми. Те намират няколко

Астронавтите
посрещнаха Коледа
с пушена сьомга

39 лв.

Австралия
гори

39 лв.
39 лв.
87 лв.
50 лв.

С

30 лв.
53 лв.

Абонирайте се
В РЕДАКЦИЯТА
с отстъпка
3%

от цената –
при ТРИ
и повече издания

5%

от цената –
при ПЕТ
и повече издания

от цената –
комплект
15% за ПЪЛЕН
от изданията

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

www.azbuki.bg
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громният континент гори в невиждан досега мащаб.
Неговият известен Голям бариерен риф умира, гигантските му водорасли в голяма степен са изчезнали, дъждовни гори от световното наследство горят. Много
градове са изчерпали водата или са на път, пише „Ню
Йорк Таймс“.
Изображенията на пожарите са кръстоска между
кадри от филмите „Лудият Макс“ и „На плажа“ – хиляди хора и животни са принудени да бягат към плажовете, потънали в тъмна оранжева мараня. Лицата на
оцелелите са скрити зад маски и плувни очила. Денят
се превръща в нощ, пламъци скачат на 200 фута във
въздуха, огнени торнадо, ужасени деца в лодки, които
ги откарват далеч от пламъците, бежанци в собствената си страна.
Пожарите вече са изгорили около 14,5 млн. дка –
площ почти толкова голяма, колкото Западна Вирджиния и шест пъти по-голяма от тази на пожарите през
2019 г. в Амазония. Въздухът в Канбера в деня на Нова
година беше най-замърсеният в света.
Учените изчисляват, че близо половин милиард
местни животни са убити, и се опасяват, че някои
видове животни и растения може да бъдат заличени
напълно. Оцелелите животни изоставят своите малки. Най-малко 18 души са загинали, но се предполага, че
са много повече. От МВнР съобщиха, че няма данни за
пострадали българи в горяща Австралия.
Извънредно бедствено положение е обявено в Нов
Южен Уелс и във Виктория, провеждат се масови евакуации, задава се хуманитарна катастрофа. Градовете по протежението на източния бряг са заобиколени
от пожари, целият транспорт и повечето комуникационни връзки са прекъснати, а пикът на сезона на пожарите в Австралия тепърва предстои.
Счита се, че повече от една трета от австралийците са засегнати от пожарите. А австралийският
премиер Скот Морисън бе принуден да прекъсне семейната си почивка на Хаваите.

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

пушена сьомга и плодов сладкиш посрещнаха Коледа на
Международната космическа станция.
Астронавтите прекараха празника далеч от
семействата си, но в празнична атмосфера. Четиримата сложиха коледни шапки и пожелаха весели празници.
Преди да отпразнуват Рождество обаче, астронавтите помогнаха с наблюдения от Космоса на американската армия, която пряко следи на всеки 24 декември обиколката на Дядо Коледа, за да се увери, че
раздаването на подаръците на децата по света протича без проблеми.
„Получихме визуална информация, че Дядо Коледа в
момента пътува над Индия“, обяви в 17.00 часа по Гринуич на 24 декември американският астронавт Андрю
Морган във видео, заснето в безтегловност на борда
на станцията.
Международната космическа станция е разположена на 400 км над Земята и предоставя на астронавтите „идеално място за наблюдение, за да следят Дядо
Коледа в пътуването му около света“, обясниха представители на Северноамериканското военновъздушно космическо командване (НОРАД). Те благодариха на
полковник Морган и екипа му за това безпрецедентно
сътрудничество.
Близо 15 милиона посетители от над 200 държави
и територии по света следят през сайта на НОРАД
движението на шейната на Дядо Коледа, теглена от
елените, докато прекосява планетата, за да достави
коледни подаръци на децата. Тази трaдиция зaпoчвa
прeз 1955 г., кoгaтo мaгaзин в Кoлoрaдo Cпрингc дoпуcкa пeчaтнa грeшкa в тeлeфoнния нoмeр нa Ceвeрния пoлюc в рeклaмa във вecтник и дава този на НОРАД.

Снимка bnt.bg

53 лв.

39 лв.

семейни двойки, в които мъжете са
ХИВ позитивни, и ги заблуждават, че
правят законни експерименти. Учените изменят ДНК на ембрионите, защото искали да създадат имунитет
срещу ХИВ у бебетата. За тази цел
се опитали да „отключат“ у ембрионите гена CCR5, който отговаря за
кодирането на белтъка и позволява на
ХИВ вируса да прониква в клетката.
Те не уведомили за намеренията си и
лекарите, извършили изкуственото
оплождане. В резултат на тези експерименти са се родили три момиченца с
изменена ДНК.

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

#

#
Избрано

Министерство
на образованието и науката

Рекламна тарифа

Национално издателство
за образование и наука

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

Вестник „Аз-буки“
1. Стандартни карета на вътрешна страница:
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.

Избрано

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

от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

1/2

1/1

1/4

1/2

1/4

1/8

www.azbuki.bg

1/8
Каре

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“

Приложение на вестник

1. Цена за вътрешна страница
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, трета или четвърта корица – по договаряне.
3. 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
4. Влагане на вложки – по договаряне.
Забележка:

Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.
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EXPERIMENTS
An Analytical Experiment Using
Beer’s Law for a Mixture of Two
Dyes / A.E. Burns, N.G. Burns, C.
Kramer
Synthesis of Poly(Tetrahydrofuran-Co-Epichlorohydrin) Using an
Ecologic Catalyst Montmorillonite
(Maghnite-H+) / Hamam Nabil,
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Issam, Belbachir Mohammed
Construction of Job’s Plot in Case
of High Spectral Overlap Between
the Reactants and the Complex:
Application of Multiwavelength
Linear Regression Analysis Using
the Cu-Edta System / Agha Arslan
Wasim, Muhammad Nasiruddin
Khan, Muhammad Farooq Wahab,
Saba Fazal-ur-Rehman

Откъс от „Училище на радостта –
иновация за мотивиране
на учениците билингви“

Таня Яначкова

Приложение на вестник

Основно училище „Никола Прокопиев“ – с. Сборище,
област Сливен
В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование се посочва, че тъй като глобализацията продължава
да изправя Европейския съюз пред нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор
от компетентности, за да може да се приспособява
гъвкаво към бързо променящия се и по-сложен свят, в
който творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта
вече са по-ценени от простия обем от знания. Главната задача на образованието става подготовката
на компетентни специалисти, т.е. на хора със знания
за различните страни на живота, с навици за творческо боравене с интелектуалния и професионалния инструментариум, със способности за взаимодействие
с други хора в различни ситуации с цел постигане на
конструктивно взаимодействие с тях. Новата образователна парадигма отразява изискванията на едно ново
общество, изградено около организацията, стимулирано
от информацията, основаващо се на изричното приемане на демократичните ценности и на правата на
човека. Днес всеки в обществото на услугите следва да
има по-различни социални компетенции, следва да бъде
участник, да конструира собственото си лично и професионално поведение, както и да бъде творческа част
от организация. За пръв път обществото има необходимост от нарастващ брой социално и технологично
образовани индивиди, а не от тясно специализирани, социално неграмотни личности.

www.vocedu@azbuki.bg
Списанието е представено в ERIH
PLUS; CEEOL; EBSCOhost; Google
Scholar; Primo; ExLibris
Главен редактор
Проф. д-р Тоня Георгиева
Е-mail: tonia@au-plovdiv.bg
Редактор
Николай Кънчев
0888 81 56 45
Тел.: 02/425 04 70
02/425 04 71
Е-mail: vocedu@azbuki.bg

Съдържание
на сп. „Професионално
образование“,
кн. 4/2019:
МЕТОДИКА И ОПИТ
Развитие на извънучилищното възпитание в детските организации през
периода 1944 – 1990 г. / Пенка Цонева
Училище на радостта – иновация
за мотивиране на учениците билингви / Таня Яначкова
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Развитие на социално значими
компетенции в учебната дисциплина
„Бизнескомуникации“ и пригодност
за трудова заетост / Анета Даилова

NEW APPROACHES
A New Easy Method for Assigning Absolute Configuration without
the Use of Models / R. Ramajayam
CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of
the Concept of Resting Membrane
Potential in Modern Textbooks of
Human Physiology: Traditions and
Alternatives / Petar Raychev
FROM THE RESEARCH
LABORATORIES
Spectral, Biological, Magnetic
and Conductance Studies on the
Coordination Compounds of a Newly Synthesized Thiazolidin-4-One /
Dinesh Kumar, Amit Kumar
HISTORY & PHILOSOPHY
OF SCIENCE
Циклите на Кребс / Ивелин Кулев
From the Principle of Least
Action to the Conservation of
Quantum Information in Chemistry:
Can One Generalize the Periodic
Table? / Vasil Penchev

Брой 1 – 2, 9 – 15 януари 2020 г.

Figure 1. The absorbance of Crystal Violet and red 40
vs wavenumber

NEWS
Пощенска марка за Периодичната таблица на Менделеев / Борислав Тошев
BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция
в средното училище / Теодора Коларова

Figure 2. The absorbance of the two dyes and the
mixture vs nm
Пълния текст четете в „Химия. Природните науки
в образованието“, кн. 4/2019 г.

Заглавието е на редакцията

стр. II

Laboratory
For our experiment, we used two commercial dyes, one, a
very common food dye, Red 40 (Spectrum Laboratory Products)
and the other, a very common dye used for staining in a microbiology laboratory, Crystal Violet (Fisher). These two were picked
as they are well known, inexpensive, easy for disposal, and have
a nice spectral overlap, as shown in Fig. 1. It is critical, that
the two absorbing materials have a sizable overlap, and have
an absorbance no larger than one, otherwise results will not be
reproducible. For our experiment, we used a Molecular Devise
Spectra Max M2e Visible spectrometer in the range of 350 – 750
nm for the total Visible spectrum. This could have been used for
the students’ data, but the students preferred to us a Genesys
Spectronic 20 (Spec 20) spectrometer for the data collection, as it
was easier to obtain the data for further analyses, such as plotting and putting into an Excel spreadsheet. For this experiment,
the two wavelengths used were 500 and 550 nm, as both dyes
absorb at those wavelengths, as seen in Fig. 1.
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Приложение на вестник

Училищна
медиация
и иновации

(1) or Eq. (2)) at different concentrations in order to determine
their e values. Once this is done, you can measure a sample of
the two unknowns, and obtain the concentrations of X and Y.

Избрано
ПИСМА ДО РЕДАКТОРА
Взаимодействие между екипите
за подкрепа за личностно развитие с
родители на ученици със специални
образователни потребности / Maрия
Стефанова,
Пламена
Желева,
Миглена Стоева, Мария Георгиева,
Мая Рогашка, Живка Дойчева
Когато урокът започна… / Ивелина
Стамболийска

Законът на бирата
и аналитичната
химия

Откъс от „An Analytical Experiment Using
Beer’s Law for a Mixture of Two Dyes“

E. Burns
N.G. Burns
C. Kramer

Главен редактор
Проф. д.х.н. Борислав Тошев
Е-mail: toshev@chem.uni-sofia.bg

Kent State University at Stark (USA)
Introduction
Simply stated, Beer’s law for one absorbing material is
A = ecl, where A is the absorbance, e is the molar absorptivity
which is wavelength dependent, c is the concentration, and l
is the path length. Typically, one uses a simple Visible spectrometer to measure the absorbance as a function of wavelength. One can also use a Spec 20 spectrometer, where the
absorbance is measured at a unique wavelength. Now, for two
absorbing materials (X and Y), one has to use an expanded
version of Beer’s law, with two different wavelengths (Eqs. (1)
and (2)), and allowing the length l = 1, which is typical for
most laboratories.

Приложение на вестник

A1 = e1x(X)
A2 = e2x(X)

+
+

e1y(Y)
e2y(Y)

(1)
(2)

where A1 represents the absorption at wavelength 1, e1x represents the molar absorptivity constant for material x at wavelength 1 and e1y is the molar absorptivity constant for material
y at wavelength 1, and (X) and (Y) are the concentrations,
respectively. Eq. (2) is the same, but at the second wavelength.
There are a few ways to solve for these two equations. Using
linear algebra or a computer program will work (Christian,
2004; Silbey et al., 2001). The other way is to directly solve for
X and Y, and then one obtains

(X) = A1 e2y – A2 e1y / e1x e2y – e1y e2x

(3)

Y) = A2 e1x – A1 e2x / e1x e2y – e1y e2x

(4)

and

In order to use Eq. (3) and (4), you must measure the absorption for each material separately at a given wavelength (Eq.
Заглавието е на редакцията
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Съдържание
на сп. „Химия.
Природните науки
в образованието“,
кн. 4/2019:

ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА
Фокус групата като метод при оценяване на приложението на Закона за
защита от домашно насилие / Георги
Милков
Подготовка на педагогическия колектив в общообразователното училище за работа с ученици със специални образователни потребности /
Лилия Кисьова
Приказката на телевизионния екран и влиянието ѝ върху децата от
предучилищна възраст / Десислава
Начева
УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
В броя представяме: Седмо
СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград
Глобалното образование – възможно и реално / Лилия Стоянова
Повишаване нивото на ефективност на обучението по „Химия и
опазване на околната среда“ чрез използване на интерактивни методи /
Илияна Янева
Научно-теоретични основания за
приложение на информационни и
комуникационни технологии в обучението по „Физика и астрономия“ /
Валентина Димитрова
Урокът по „Информационни технологии“ в I – IV клас – възможности за реализация / Мая Касева

EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE
Chemometric
Analysis
of
School Life in Varna / Radka
Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo
Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela
Grigorova, Rumyana Slavova,
Miglena Slavova
Нагласи на 13 – 14-годишни
ученици към природните науки
в неформална образователна среда / Явор Киряков, Иса Хаджиали, Димитър Грозев
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Образованието в Република България е приоритет на правителството, но то трябва да бъде
приоритет и на всяко семейство. Родителите
трябва да чувстват, че са необходими на училището като съмишленици и партньори, за да бъдат
осигурени по-добри възможности за качествено образование и активно участие на децата в училищния живот. Работата с родителските общности
има за цел да подпомогне процеса на преодоляване
на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, както и за
утвърждаване на образованието като ценност в
семейството. Задачата, която стои пред българския учител и пред училищните ръководства, е да
се превърне българското училище в училище на радостта. В което децата и учениците се чувстват
подкрепени и знаят, че ще получат знания и умения, които ще ги направят успешни гражданин.
През 2018 г. Центърът за приобщаващо образование, изследователска компания G Consulting
и експерти от БАН провеждат националното
представително проучване в 100 училища, което
включва повече от 3200 седмокласници в цялата
страна. Изследването има за цел да проучи нивата
на психично и социално благополучие на учениците,
тяхната удовлетвореност от училище и степента, в която се чувстват добре там. За целите
на изследването е въведено понятието Индекс на
успешното училище – компонентите, които правят едно училище наистина добро, като се грижи
едновременно за академичния успех и за благополучието на децата. Въпросният индекс включва три
показателя с различна тежест – 50% от оценката на училищата се формира от резултатите на
учениците на НВО, 30% – от личностното благополучие на децата (техните емоции, психично и
социално благополучие), и 20% – от тяхната удов
летвореност от самото училище (от учителите,
съучениците и средата). При максимален брой от
100 точки в Индекса, едва 10% от изследваните
училища успяват да достигнат 60 точки. Повечето седмокласници – близо 60%, са по-удовлетворени от живота си извън училище, отколкото в
него. По-удовлетворените от живота си в училище,
отколкото извън него пък са 18.7%. Внушителен
процент – 38.4% от седмокласниците, са с много
ниско до умерено ниво на благополучие в училище.
Изследването установява изразена взаимна връзка
между благополучие и учене. Благополучието влияе
върху успеха, а той – върху благополучието. При
равни други условия учениците с по-високи стойности в Индекса на благополучие и удовлетвореност
имат по-висок академичен успех, по-висока нагласа
към учене и продължаване на обучението до по-високи образователни равнища, по-висока удовлетвореност от собствения си успех.
Според седмокласниците чувството за благополучие и удовлетворение от училище се дължи
на справедливи, добронамерени, изискващи, но и
даващи учители; степен, в която класът е станал общност; ниско равнище на тормоз и агресия;
удовлетвореност от оценките (успеха) като измерител на учебните постижения; среда, предлагаща
богат избор от възможности за себедоказване, изя
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ва на таланти; усещане за собствен принос към общността и училището и поради това
значимост за другите; училището е блокирало преноса на външни (социални, етнически и
т.н.) различия и неравенства в собствения си свят; училището предлага разнообразни форми
за развитие, самореализация и заедност (извънкласни форми, изнесени уроци, лагери, спортни
мероприятия, екскурзии и т.н.).
Ниското благополучие и неудовлетвореността според седмокласниците се дължат на
физически и/или психически тормоз от страна на съучениците; несправедливо или нетактично отношение от страна на учителите; формален, скучен учебен процес, без съвременни
образователни техники, мостове към света (защо и с какво това, което учат, е важно), без
личностно ангажиране на учителите; разделение в класа по различни признаци (успех, групи
по интереси, етнос); липса на възможности за изява на таланти.
Относно агресията в училище информацията, която констатира Центърът за приобщаващо образование, е още по-тревожна. Само 24.7% от децата никога не са били свидетели
на ситуация, в която други деца са тормозени от съучениците си, а на другия полюс са онези
17.2%, които го наблюдават всеки ден. През последната учебна година 44.5% от анкетираните са били нападнати физически поне веднъж от свой съученик (а при 4.1% това е всеки ден).
Приблизително същият процент (45.7%) са били заплашвани с физическо нараняване. 64.2%
са били поне веднъж назовани с обиден прякор от съучениците си (а при 11% това се случва
всеки ден). 69.4% поне веднъж са чували за себе си нещо обидно, което е накарало другите
да се смеят. 54.8% твърдят, че съученик е чупил някаква тяхна вещ. 25.3% са подложени на
психически тормоз от свои съученици (публикувана снимка или обиден текст) в интернет.
При близо половината, които са били физически или психически тормозени от съучениците, това се е отразило значимо върху личностното им благополучие и общата им удовлетвореност от училище. При останалите учителите и училищната среда са неутрализирали
този ефект и факторът „агресивни прояви“ не се е отразил на общата удовлетвореност.
Според изследваните седмокласници пет са причините да не се чувстват добре в училища с много висок академичен успех: конкуренцията, която предизвиква стрес и напрежение; не се работи за преодоляване на всички видове различия между учениците – социални,
културни и етнически; липса на чувство за принадлежност, няма изградена общност, екип –
всеки се чувства сам; не се чувстват значими за училището; фаворизирането на учениците.
Само 4% от изследваните училища са едновременно с добри резултати и щастливи
ученици.
Кои са факторите, които правят едно училище успешно едновременно в образователен
и социален план? Успешно училище, или по друг начин изказано „училището на радостта“, е
това, което се грижи едновременно и за академичния успех, и за благополучието на децата,
т.е. училище, което се грижи едновременно за индивидуалния напредък на всяко дете и ученик; за благоприятната образователната среда в училището и за управление на училището
в съответствие с новите предизвикателства, които поставя XXI век.
От 2016 г. по инициатива на РУО – Сливен, всички училища в област Сливен работят
по инициативата „Училище на радостта“. В тази връзка, във всички училища на територията на област Сливен се работи по задържане на децата и учениците в училище; мотивация
за учебен процес чрез използване на е-платформи за обучение и управление на училището,
използване на иновативни подходи за преподаване; изграждане на клубове „Ученическо самоуправление“ (на ниво паралелка, училище, община, област, участие на национално ниво),
клубове „Млади възрожденци“ за патриотично възпитание, МЕГО (Морал, Етика, Гражданско
Образование), младежки червенокръстки дружества, спортни клубове; развитие на извънкласни занимания по интереси на учениците; допълнителна работа с деца билингви и с
такива, които имат затруднения при усвояване на знанията; работа с родителите с цел
всеки родител да се почувства, че е необходим на училището като съмишленик и партньор и
чрез това сътрудничество да се осигурят по-добри възможности за качествено образование,
безопасност и активно участие на детето в училищния живот. Основните принципи, които
се спазват при партньорството с родителите, са равнопоставеност и добронамереност.
Срещите с родителите, без значение по какъв начин се осъществяват (срещи по домове,
в училище, в читалища, в клубове, в църкви и др.), подпомагат процеса на преодоляване на
негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. Форма на
сътрудничество са и изградените училища за родители. Важни са също едносменният режим
на обучение, целодневната организация на обучение за всички ученици от I до VII клас включително, добрата материална база. Обучени са ученици медиатори и учители медиатори,
които осъществяват превантивни дейности за намаляване на агресията в учебното заведение. Има назначени психолози и/или педагогически съветници, назначават се образователни
медиатори. Учителите провеждат изнесени уроци – например в училищната библиотека или
в библиотеката на населеното място, в музея, в галерията, в театралния салон, в читалището, в парка, в предприятието, във фирмата или в различни институции, при което едновременно със знанията учениците повишават и своите познания по кариерно ориентиране.
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7. Инициативност и предприемачество – способността на индивида да превръща
идеите в действия. Включва творчество, новаторство, поемане на рискове, както и способността да се планират и управляват проекти.
8. Културна осъзнатост и творчески изяви – способността да се оцени важността
на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература и визуални изкуства.
Идентифицирането на набора от компетенции може да послужи за създаването на
компетентностен модел като съвкупност от компетенции, описващи желанoто поведениe,
обвързанo с конкретни ценности, цели или конкретна култура, водещo до ефективно представяне и постигане на желани резултати. Необходимостта от създаването на такива
качества (компетенции) всъщност е отговорът на образованието на предизвикателствата
на съвременното общество, което се характеризира с все повече нарастваща сложност и
динамизъм.
Понятието компетентност вече е основополагащо и за българската образователна
политика. То навлиза в българския образователен дискурс през 2000 г., когато Държавните
образователни изисквания в културно-образователната област български език и литература
(ДОИ за УС в КОО БЕЛ) заявяват „постигането на определено равнище на „компетентност“
като основна цел на образованието. Учебните програми и учебно изпитните програми се
конструират чрез концепта компетентност и така утвърждават неговата централна
позиция в българската образователна политика.
Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 8/2019 г.
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2. За операции с числа (за интерпретация на числова информация, за извършване на
изчисления и презентации на изводите и заключенията, за представяне на информацията
във формата на диаграми и графики, за използване на таблици при представяне на резултатите от разчетите).
3. За информационни технологии (за използване на компютъра за търсене на необходимата информация или за реализация на проекти, за разработване на начини за решаване
на проблеми, за създаване на таблици и графики, за написване на писма и отчети).
4. За работа с хора (как да се работи съвместно с другите при планиране и осъществяване на дейности, насочени към постигане на общи цели).
5. За усъвършенстване на способностите за обучение и повишаване на резултативността (имат отношение към развитието на кариерата и способностите за по-успешно
изпълнение на задачите, към организацията на личния живот, към постигането на прогрес
и успешност в работата и живота).
6. За разрешаване на проблеми (необходими при възникването на проблеми от работен характер, за използване на различни методи за търсене на решения и за проверка на
ефективността от тяхното използване).
В отговор на предизвикателствата, стоящи пред Европа в края на миналия век (съхранение на демократичното открито общество, мултилингвизъм, мултикултура, нови изисквания на пазара на труда, икономически изменения и др.), Съветът на Европа определи пет
основни компетенции, които „са необходими на младите европейци“ (Hutmacher, 1997: 11).
1. Политически и социални компетенции, способност да се поема отговорност, да се
участва при вземане на групови решения, разрешаването на конфликти да не е прекалено
рязко, да се участва в поддържане и подобряване на демократичните институции.
2. Умения, свързани с живота в едно мултикултурно общество. Да се контролират
расизмът и ксенофобията. Образованието да „подготви“ младите хора за междукултурна
компетентност, за приемане на различията, уважение към другите и способност да се живее с хора от други култури, езици и религии.
3. Умения, свързани с владеенето на майчиния език, на устната и писмената комуникация, като особено важни за работата и социалния живот, като се наблегне на факта, че
тези хора, които не ги притежават, са застрашени от социално изключване. От изключително значение е и знаенето на повече от един език.
4. Умения, свързани с живота в информационното общество. Владеене на информационно-комуникационните технологии, разбиране на техните изисквания, силни и слаби страни и
начините за критична оценка по отношение на информатизацията, медиите и рекламата.
5. Способност за учене през целия живот като основа за учене през целия живот в
контекста на две величини – професионален и социален живот.
През 2006 г. те бяха доразвити във формулираните осем ключови компетентности,
които трябва да формира ученето през целия живот.
1. Общуване на роден език – способността да се изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения както в устна, така и в писмена форма и да се общува
по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения и културния живот, в
образованието и обучението, по време на работа, вкъщи и през свободното време.
2. Общуване на чужди езици – способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения както в устна, така и в писмена форма в
различни обществени и културни ситуации според желанията или нуждите на всеки човек,
както и езиково посредничество (превод) и разбиране на другите култури.
3. Математически умения и основни познания в областта на природните науки и
технологиите – способността и желанието да се използват математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представяне (формули, модели, конструкции,
графики, диаграми), способността и желанието да се използват знания и методики, чрез
които се обяснява природата, за да се поставят въпроси и дават отговори, основани на
доказателствата.
4. Дигитални компетенции – включва увереното и критично използване на технологиите на информационното общество за работа, забавление и общуване.
5. Умение за учене – способността да се постоянства в ученето, да се организира
собственото учене, включително чрез ефективно управление на времето и информацията
както самостоятелно, така и в групи, разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките
в него.
6. Социални и граждански компетенции – включват личните, междуличностните и
междукултурните компетенции и обхващат всички форми на поведение, които дават възможност на индивидите да участват по ефективен и съзидателен начин в обществения и
трудовия живот на основата на познанията за обществените и политически концепции и
структури,
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Класификация на поколенията от Марк МакКриндъл
От първото десетилетие на ХХІ в. според Марк МакКриндъл на нашата планета съжителстват 7 поколения, като всяко от тях притежава специфични културни и комуникационни характеристики. Най-старото от тях е поколението Старейшини – родените преди
1925 г., а най-младото (появило се през 2010 г.) е поколението „Алфа“, което според изследователите му бележи нов етап в еволюцията на човечеството.
Таблица 1. Класификация на поколенията от Марк МакКриндъл от изследването му
„Отвъд думите“
Наименование на поколението

Година на раждане

Възраст

Старейшини
Строители
Бейби бумъри
Поколение X
Поколение Y
Поколение Z
Поколение „Алфа“

Преди 1925 г.
1925 – 1946 г.
1946 – 1964 г.
1965 – 1979 г.
1980 – 1994 г.
1995 – 2009 г.
2010 – 2014 г.

93г. +
73 – 93 г.
54 – 72 г.
39 – 53 г.
24 – 38 г.
9 – 23 г.
4 – 8 г.

Различията между тези поколения се дължат на живота при различните обществено-политически и технологични обстоятелства. Всяко от тях притежава собствени
характеристики, които го отличават изцяло от останалите. Безспорно компютърната
грамотност, възприемчивостта и степента на боравене с информационни технологии е
ускорителят, подхранващ непрекъснато конфликта. Новите поколения Z и Алфа имат многопластов, многопосочен, всеобхватен и бърз достъп до информация. Те са технологично грамотни от най-ранна възраст. Най-важната разлика между Алфа поколението и предходните
X, Y и Z са внушителните промени в технологиите. Марк МакКриндъл твърди, че причина
за названието на поколението не е само технологична – завършекът на буквите от латиницата с последното поколение (Z) и стартирането с гръцката азбука, а отварянето на една
изцяло нова страница.
Особен интерес представляват поколенията X, Y, Z и Алфа, защото именно в тяхното
разбиране се крие генезисът на технологичната революция, протичаща днес.
Как учат подрастващите. Днешното поколение ученици се различават значително
от поколенията отпреди десетилетие. Вниманието и концентрацията им са неустойчиви,
особено в начален етап. За да се поддържат интересът и вниманието в учебните часове, се
залага на смяна на дейностите и различни педагогически похвати за привличане и задържане
на вниманието. Всеки учител с опит може да анализира ученето на съвременните ученици,
които трудно се концентрират за дълго време в една тема. Вниманието им е накъсано, както е при сърфирането в интернет. Скачането от ресурс на ресурс дава възможност огромни
количества информация хаотично да се струпват върху децата. Затова те губят способността да се концентрират и да вникват в материята, и свикват просто да сканират.
Правят го много бързо и извличат някаква есенция, която в момента им е важна и нужна.
Донякъде наизустяват, защото нямат стремеж да разберат, и са готови да приемат всичко
наготово и безкритично. Днешните деца не възприемат информацията по традиционните
канали, те „не ни чуват“ и не желаят да четат по традиционния начин. В САЩ вече има
Академия за образователни иновации, която не само подготвя виртуални ресурси в помощ
на образованието, но включват в този процес и учениците. Това е отлична възможност да се
възприемат знания от първа ръка – учене чрез преживяване или откриване. Колкото по-скоро
го осъзнаем и започнем да работим в тази посока, толкова по-скоро ще доближим образователните резултати до истинските изисквания на ежедневието.
Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 4/2019 г.
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Новата
философия
на образованието
в постмодерния
свят
Откъс от „В центъра на образователната
парадигма на XXI век“

Светлозар Вацов
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Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
В последните години за всички става все по-ясно,
че в съвременното общество знанията не могат повече
да бъдат предавани по познатия от поколения начин.
„В постмодерния свят се формира нова философия на
образованието… Обучението трябва да осигури не само
възпроизводството на компетенциите, но и техния
прогрес, то тогава ще е необходимо предаването на
знания да не се ограничава до предаване на информация,
а да учи на процедури, увеличаващи способността да се
съединяват полета, които традиционната организация
на знания ревностно е изолирала едно от друго“ (Ivanov,
2005: 22). Главната задача на образованието става подготовката на компетентни специалисти, т.е. на хора
със знания за различните страни на живота, с навици
за творческо боравене с интелектуалeн и професионалeн
инструментариум, със способности за взаимодействие
с други хора в различни ситуации с цел постигане на
конструктивно взаимодействие с тях.
В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование, нужно за XXI век, се посочва, че тъй като глобализацията продължава да изправя Европейския съюз пред
нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор от компетентности, за да може
да се приспособява гъвкаво към бързо променящия се и
по-сложен свят, в който творчеството, способността
да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени от простия обем от
знания. Стремежът към адекватност със съвременните реалности предполага преход на образованието от
квалификационния подход към компетентностен. Този
преход се проявява в това, че засилването на познавателното и информационното начало в професионалния,
обществения и личния живот на човека се разминава
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ния, умения и отношения за решаването на познавателен, научен или житейски проблем,
както и единство на теоретична подготовка, система от нагласи и ценности и модели
на поведение и дейност. Развитието на компетенциите поставя акцента върху продуктивните навици на ума, върху организацията, планирането и процедурите за извършване
на определена дейност.
Наред с изследователските разработки върху компетентностния подход започват да
дават препоръки и различни международни организации, свързани с образователната политика:
– материалите на ЮНЕСКО за четирите глобални образователни компетентности –
да се научим да познаваме, да правим, да живеем, да живеем съвместно (Delors, 1996);
– материалите от симпозиума в Берн (1996) по Програмата на Съвета на Европа за
ключовите компетенции при реформата на образованието;
– Лисабонската стратегия, Болонската програма и други материали за модернизация
на образованието.
Постепенно в научната общност и сред международната общественост компетентностният подход се утвърждава като неразделна част от новата образователна парадигма
заедно с двойката понятия „компетентност“ – „компетенция“, които все още не са достатъчно диференцирани.
Съвременният, четвърти етап (от 2001 г. до днес) очертава по-ясно контурите на
понятийно-терминологичния апарат на компетентностния подход. Разширяват се възможностите за неговото приложение в образователната практика на все повече страни, като
продължават изследвания и дискусии върху определянето и оценяването на ключовите компетентности и на други технологични аспекти на компетентностното образование. Във все
повече области на обществената практика проникват концептуалните понятия и идеи за
глобализация и хуманизация на световното образователно пространство чрез непрекъснато
и компетентностно ориентирано образование.
В рамките на европейското изследване „Trends 2003: Progress towards the European Higher
Education Area; Graz Declaration; Trends in Learning Structures in European Higher Education“
(Reichert, 2003), в работата по което взимат участие 5183 випускници и 998 професори от
повече от 100 университета и 944 работодатели от 16 страни, подписали Болонската декларация, е определен набор от компетенции, които трябва да бъдат резултат от университетското обучение. Включват се три категории компетенции:
– инструментални: способност за анализ и синтез, способност за организация и планиране, базови общи знания, базови знания по професията, комуникативни навици, елементарни
компютърни знания, навици за управление на информацията, способност за решаване на
проблеми, способност за вземане на решения;
– междуличностни: способност за критика и самокритика, способност за работа в
екип, междуличностни навици, способност за работа в интердисциплинарен екип, способност
за взаимодействие с експерти от други предметни области, способност за възприемане на
разнообразието и междукултурните различия, способност за работа в международен контекст, привързаност към етични ценности;
– системни: способност за прилагане знанието на практика, изследователски способности, способност за обучение, способност за адаптация към нови ситуации, способност за
генериране на идеи, способност за лидерство, разбиране на културата и обичаите на другите
страни, способност за самостоятелна работа, способност за разработка и управление на
проекти, способност за инициативност и предприемачество, отговорност за качеството,
воля за успех.
Всички те могат да се обобщят в няколко групи (по други критерии):
– интелектуални (за анализ и синтез);
– комуникативни (междуличностни);
– умение да се работи с информацията (не само владение на компютърни информационни технологии);
– изследователски;
– рефлексивни (за анализ и разбиране на своите действия в различни ситуации, както
и на особеностите на своята личност);
– предприемачески (бизнес компетенции) и управленски.
В програмата „Ключови компетенции 2000“, разработена съвместно от Оксфордския
и Кембриджския университет (Oxford Cambridge and RSA Examinations – OCR), е предложен
набор от квалификационни характеристики (ключови компетенции) за училищата, колежите,
работодателите и образователните центрове от всички типове и за студентите от всяка
степен. Той включва следните групи умения.
1. За комуникация (за водене на дискусии, за илюстрация на устната реч, за подбор на необходимата информация, за попълване на различни документи, за писане на есета
и т.н.).
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Фр. Евърс и Дж. Ръш определят четири базисни типа компетенции, като обобщават
в тях осемнадесет умения (Evers, Rush, 1996: 275 – 299).
1. Мобилизиране на новаторството и промяна – способност за концептуализиране,
творчество, поемане на риск, оформяне на визия.
2. Управление на хора и задачи – координиране, вземане на решения, лидерство, управление на конфликти, планиране и организиране.
3. Общуване – слушане, устна комуникация, писмена комуникация.
4. Саморазвитие – учене, управление на времето, решаване на проблеми, лич
ни
стратегии.
Дж. Равен в своя фундаментален труд „ Компетентността в съвременното общество. Откриване, развитие и реализация“ изброява компетенциите, които според него са в
състояние да гарантират на личността постигането на жизнено значимите за нея цели
(Raven, 1984: 281 – 296).
1. По-добро разбиране на ценностите и нагласите при постигане на определена
цел.
2. Способност да се контролира собствената дейност.
3. Участие на емоциите в дейността.
4. Желание и възможност да се учи самостоятелно.
5. Намиране и използване на обратна връзка.
6. Увереност в собствените сили.
7. Самоконтрол.
8. Адаптивност – липса на чувство за безпомощност пред проблемите.
9. Склонност към размишляване за бъдещето, стремеж към абстракция.
10. Внимание към проблемите, свързани с постигането на целите.
11. Независимо мислене, оригиналност.
12. Критично мислене.
13. Желание за справяне с трудни въпроси.
14. Готовност за работа по нещо спорно и смущаващо.
15. Проучване на околната среда, за да се определят нейните възможности и ресурси.
16. Желание да се разчита на субективни оценки, и склонност към умерен риск.
17. Липса на фатализъм.
18. Желание за използване на нови идеи и иновации за постигане на целите.
19. Познаване на начина на използване на иновации.
20. Увереност в положителното отношение на обществото към иновациите.
21. Конструиране на поведението на основата на взаимна изгода и широчина на
перспективите.
22. Настойчивост.
23. Използване на ресурсите.
24. Доверие.
25. Спазване на правилата като признак на желаните видове поведение.
26. Способност за вземане на правилни решения.
27. Лична отговорност.
28. Способност на съвместна работа за постигане на целта.
29. Способност да се насърчават други хора да работят заедно за постигане на
целта.
30. Способност да се слушат други хора и да се отчита това, което казват.
31. Желание за субективна преценка на личния потенциал на сътрудниците.
32. Готовност да се даде възможност на другите хора да вземат свои собствени
решения.
33. Възможност за решаване на конфликти и за намаляване на различията.
34. Способност да се работи ефективно в качеството на подчинен.
35. Търпимост към различния начин на живот на другите.
36. Разбиране на плуралистичната политика.
37. Готовност за включване в организационно и обществено планиране.
Описаните видове компетенции могат да се групират в четири основни групи: за осъществяване на самостоятелна дейност (в това число за действия в неопределени ситуации
и за решаване на проблеми), за работа в екип, за осъществяване на управленска дейност и
за устройване на личния живот.
През третия етап (1990 – 2000 г.) понятието „компетентност“ продължава
да се обогатява и диференцира на различни видове. Така то разширява обхвата си, но
невинаги се разграничава от понятието „компетенция“. Компетенциите стават важен
стратегически ресурс в обществото на знанията. Те представляват единство от зна-
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Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици от V – VII клас /
Пенка Кожухарова
Същност на мобилното обучение и теории за ученето / Лилия
Лозанова
Възприятие на лицето и мениджмънтът на класа / Милко
Иванов
Началният учител и компютърното моделиране / Наташа
Колева
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с традиционното разбиране за професионална квалификация. Определящо става понятието компетентност,
включващо в себе си системно организирани интелектуални, комуникативни, рефлексиращи, самоорганизационни и морални норми, позволяващи успешно да се
организира дейността на човека в широк социален, икономически и културен смисъл.
Необходимостта от промяна на подхода за определяне на съдържанието и технологията на подготовката на специалисти е обусловена преди всичко от
променящите се социално-икономически потребности на
обществото:
а) в условията на неопределеност на пазарната
ситуация и засилваща се конкуренция между специалистите на пазара на труда все по-търсен става професионално мобилният, инициативен специалист, способен
да взема оптимални решения;
б) преориентацията на организациите към диверсификация изисква наличието у специалиста на съвкупност от професионално-образователни способности,
обезпечаващи неговата универсалност.
Компетентностната ориентация е такава ориентация на образователния процес, в която приоритетна е насочеността към цели, свързани с мотивацията,
самоопределението, самоактуализацията, социализацията и развитието на индивидуалността. В качеството
на инструменти за постигането на тези цели се проявяват принципно нови образователни понятия: компетенции, компетентност, професионални качества и
др., които най-общо могат да се обединят в понятието
„ключови компетенции“ (Tsankov, Genkova, 2009). Временността на всяка работа, нейната неустойчивост, нарастващите процеси на глобализация във все по-голяма
степен водят към неопределеност. В тези условия способността и готовността за учене се проявяват все
повече като най-важни способности на човека.
В еволюционното развитие на компетентностния подход и на свързаните с него понятия „компетентност“ и „компетенция“ могат да се разграничат четири
основни етапа.
По време на първия етап (1960 – 1970 г.) компетентностният подход намира широко приложение
главно в теорията на езика и в други области на езикознанието, а също и в чуждоезиковото обучение. За пръв
път понятието „компетенция“ в подобен контекст е използвано през 1965 г. от Н. Чомски. Според него „трябва
да се абстрахираме от отделна и независима за проучване познавателна система, система от знания и вяра,
която се развива в ранното детство и която си взаимодейства с много други фактори, за да определи поведението, което наблюдаваме, трябва да изолираме и проучим системата от лингвистични компетенции, която
е в основата на поведението, но не се осъществява по
пряк и обикновен начин в поведението“ (Chomsky, 1965: 8).
Цитатът показва ясно, че терминът „компетенция“ се
въвежда като технически (без да има връзка с етимологичните си корени), за да може да се опише познавателната система, която лежи в основата на тези креативни лингвистични умения. Въпросът за измерване на
индивидуалните способности всъщност не е от особено
значение за Чомски. Той се интересува от познавателната основа на свързаните с езика дейности, която е
обща за всички човешки същества. В този смисъл, междувидовите различия се свързват с представянето като
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действително реализиране на компетенцията, която се влияе от личните и ситуационните
фактори и няма връзка с теорията.
Когато учените, свързани с образованието, говорят за общите цели на образованието
в съвременното общество, те търсят баланс в дидактиката в традицията на немската
философия, т.е. развиване на индивидуалността и даване възможност на индивидите да
участват в човешката култура и квалификация, т.е. да се създадат знания и умения, които
са свързани с професионалната практика. Германецът Хайнрих Рот като че ли е първият
учен, който използва понятието „компетенция“, за да намери компромис в двете направления. Интересно е да се знае, че въвеждането от Рот на концепцията за компетенциите във
втория том на „Педагогическа aнтропология“, издаден през 1971 г. (Roth, 1971), ознаменува
прехода от традиционната към еманципаторската концепция за образованието. Рот определя основната цел на образованието като насърчаване на зрелостта и я определя като
способност за разумни действия. Той определя зрелостта като ментално състояние на
човешкото същество, където зависимостта от чужди закони е заменена от свободата на
волята до възможно най-висока степен. По този начин той дава израз на новите тенденции
в образованието.
Рот не дава определение за компетенцията. Въпреки това можем да приемем, че той
е запознат с вариантите на термина в социалните науки и го развива, защото той се обръща към литературата за развиване на компетенциите, като се придържа към възгледите в
тази област на Р. Уайт (White, 1959). Kато изтъкнат психолог, Рот разглежда компетенциите като способности на индивида по отношение на действията и преценката. Той тълкува
зрелостта като способност в троен смисъл:
а) себеспособност – умението да си отговорен за собствените си действия;
б) професионална способност – умението да действаш и преценяваш в определена
професия;
в) социална способност – умението да действаш и преценяваш в професионални и
социални области, които са свързани със социалните, обществените и политическите условия (Roth, 1971: 180).
Основоположник на съвременния възглед за компетенциите е Дейвид МакКлелънд с
публикацията си „По-добре тестване на компетенции, отколкото на интелигентност“
от 1973 г. Той разработва компетентностни профили на базата на поведенчески интервюта с най-добрите служители и методика за развиване на потребността от постижения.
МакКлелънд предлага „проверка на способността вместо интелекта“ (McClelland, 1973: 1),
като критикува традиционната интелектуална диагностика. Той твърди, че образователните и психологическите научни дейности се нуждаят от процедури за преценка, които вземат под внимание ситуацията и съдържанието на човешката дейност. Компетентностно
ориентираната диагностика е свързана с надеждата за подобряване на приспособяването
на съдържанието на изпита към ситуациите на реалния живот (например професионалните
условия) и по този начин да може да се предвидят разликите в постиженията при тези
ситуации. Компетенцията според МакКлелънд се отнася към характерните качества, необходими за успешно извършване на определени действия. Обаче той не определя концепцията
по отношение на някаква специфична теория. Според него всеки вид индивидуално качество
може да се възприема като „компетенция“, доколкото то служи за предсказване на успех при
някое конкретно достижение, тъй като „някои от тези компетенции могат по-скоро да са
традиционно познавателни, като включват уменията за четене, писане и смятане. Други
трябва да включват това, което е личностно различно, макар че би било по-добре да се смятат за способности“ (McClelland, 1973: 10).
Като следствие от дискусията, съвременната образователна практика възприема
компетенциите като специфична склонност за постижение, което може да се получи чрез
учене. Нещо повече, те функционално се свързват със ситуациите и изискванията в специфични области. Обсегът на тези области може да варира от високо специфични способности
в по-тесни области до широко концептуализирани ключови компетенции, но съдържателността и ученето са основни при всички тези концепции. Така представената хронология
и кратката съдържателна характеристика на отделните публикации описват дългия и
сложен процес на промяна в научното и конкретно в педагогическото мислене при утвърждаването на новите идеи, понятия и подходи не само в науката и образованието, но също
в световната икономика и политика. Възприетият компетентностен подход стана основополагащ за нова образователна парадигма и се разгръща постепенно в цялата обществена
практика като тенденция за развитие на съвременния човек чрез непрекъснато компетентностно ориентирано образование за всеки и за всички в глобализиращия се свят.
Вторият етап (1970 – 1990 г.) се свързва със системното и целенасочено използване на двойката понятия „компетентност“ – „компетенция“, обогатена и доразвита като
„социална компетентност/компетенция“. Дадена е вече разгърната интерпретация на компетентността (Raven, 1984) като понятие, съставено от голям брой компоненти, много
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от които са независими един от друг и могат да се заместват взаимно, като съставки
на ефективно поведение, както и на видовете компетентности. Въвежда се и понятието
компетентност за общуване. Този етап е свързан с разширеното приложение на компетентностния подход, като се обхващат редица нови области: образователна политика и практика, социологически, психологически и педагогически теории и практики.
Както вече посочихме, основоположник на съвременния възглед за компетенциите е
Дейвид МакКлиланд с публикацията си „По-добре тестване на компетенции, отколкото на
интелигентност“ от 1973 г. Впоследствие много изследователи се опитват да формулират
списък на най-важните за съвременното общество компетенции, основната цел на конкретизацията на които се състои в това да помогне на хората да ги развият и да ги използват като средство за постигане на личностно и обществено значими цели.
Според М. Армстронг можем да различим два основни вида компетенции (Armstrong,
1995: 49 – 50).
1. Поведенчески („меки“), които определят начина, по който компанията очаква да се
държат нейните служители, за да постигнат високо ниво на представяне и много добри
резултати (емоционална интелигентност, комуникативност, резистентност към промяна,
проактивност, екипност, умения за вземане на решения, ориентираност към постижения,
умения за мотивиране, лидерство и др.).
2. Технически („твърди“), които определят специфичните професионални умения и способности – какво служителите следва да знаят и умеят, за да вършат работата си ефективно. Техническите компетенции могат да бъдат родови – отнасящи се до група сродни
длъжности, или специфични – отнасящи се до съответната длъжност.
Според друга класификация компетенциите се разделят на следните видове.
1. Общи (ключови), които са свързани с мисията, ценностите, спецификата в културата, стратегията на компанията и определят желаните, общите за всички знания, умения,
нагласи, ценности и поведение, които служителите трябва да притежават и демонстрират
независимо от нивото на своята позиция.
2. Функционални (специфични), които са свързани с конкретна функция в дейността
на организацията и обхващат знанията, уменията, ценностите, нагласите и поведенията,
които водят до успешно представяне на отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално направление.
Л. Спенсър и С. Спенсър пък отличават т.нар. „базови компетенции“ (необходимите
базови знания, умения и свързаното с тях поведение, с които се постигат минимална или
средна ефективност в резултатите) и „отличителни компетенции“ (компетенциите, които
характеризират отличните изпълнители и които средните и посредствените не притежават). В компетентностния си модел те извеждат шест общи универсални за бизнеса компетенции, които се използват при определяне на набора на компетенциите от много компании
(Spenser, Spenser, 1993: 9).
1. Помощ и обслужване на другите – междуличностно разбиране, ориентация към обслужване на клиентите.
2. Въздействие и оказване на влияние – разбиране на дейността на фирмата, изграждане на отношения.
3. Лична ефективност – самоконтрол, увереност в себе си, гъвкавост, преданост към
компанията.
4. Когнитивни компетенции – аналитично мислене, концептуално мислене, техническа
и др. eкспертиза.
5. Достижение и действие – ориентация за постижение, грижа за реда, качеството и
точността, инициатива, търсене на информация.
6. Мениджърски компетенции – развитие на другите, директивност, екипна работа и
сътрудничество, екипно лидерство.
В. Дулевич твърди, че има дванадесет независими компетенции (Dulewicz, 1994:
20 – 29).
1. Стратегическа перспектива.
2. Анализ и оценка.
3. Планиране и организация.
4. Управление на персонала.
5. Убедителност.
6. Себеутвърждаване и решителност.
7. Емпатия.
8. Устно общуване.
9. Адаптивност и издръжливост.
10. Ориентация към резултати – енергия и инициатива.
11. Мотивация за постижения.
12. Чувство за бизнес.
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действително реализиране на компетенцията, която се влияе от личните и ситуационните
фактори и няма връзка с теорията.
Когато учените, свързани с образованието, говорят за общите цели на образованието
в съвременното общество, те търсят баланс в дидактиката в традицията на немската
философия, т.е. развиване на индивидуалността и даване възможност на индивидите да
участват в човешката култура и квалификация, т.е. да се създадат знания и умения, които
са свързани с професионалната практика. Германецът Хайнрих Рот като че ли е първият
учен, който използва понятието „компетенция“, за да намери компромис в двете направления. Интересно е да се знае, че въвеждането от Рот на концепцията за компетенциите във
втория том на „Педагогическа aнтропология“, издаден през 1971 г. (Roth, 1971), ознаменува
прехода от традиционната към еманципаторската концепция за образованието. Рот определя основната цел на образованието като насърчаване на зрелостта и я определя като
способност за разумни действия. Той определя зрелостта като ментално състояние на
човешкото същество, където зависимостта от чужди закони е заменена от свободата на
волята до възможно най-висока степен. По този начин той дава израз на новите тенденции
в образованието.
Рот не дава определение за компетенцията. Въпреки това можем да приемем, че той
е запознат с вариантите на термина в социалните науки и го развива, защото той се обръща към литературата за развиване на компетенциите, като се придържа към възгледите в
тази област на Р. Уайт (White, 1959). Kато изтъкнат психолог, Рот разглежда компетенциите като способности на индивида по отношение на действията и преценката. Той тълкува
зрелостта като способност в троен смисъл:
а) себеспособност – умението да си отговорен за собствените си действия;
б) професионална способност – умението да действаш и преценяваш в определена
професия;
в) социална способност – умението да действаш и преценяваш в професионални и
социални области, които са свързани със социалните, обществените и политическите условия (Roth, 1971: 180).
Основоположник на съвременния възглед за компетенциите е Дейвид МакКлелънд с
публикацията си „По-добре тестване на компетенции, отколкото на интелигентност“
от 1973 г. Той разработва компетентностни профили на базата на поведенчески интервюта с най-добрите служители и методика за развиване на потребността от постижения.
МакКлелънд предлага „проверка на способността вместо интелекта“ (McClelland, 1973: 1),
като критикува традиционната интелектуална диагностика. Той твърди, че образователните и психологическите научни дейности се нуждаят от процедури за преценка, които вземат под внимание ситуацията и съдържанието на човешката дейност. Компетентностно
ориентираната диагностика е свързана с надеждата за подобряване на приспособяването
на съдържанието на изпита към ситуациите на реалния живот (например професионалните
условия) и по този начин да може да се предвидят разликите в постиженията при тези
ситуации. Компетенцията според МакКлелънд се отнася към характерните качества, необходими за успешно извършване на определени действия. Обаче той не определя концепцията
по отношение на някаква специфична теория. Според него всеки вид индивидуално качество
може да се възприема като „компетенция“, доколкото то служи за предсказване на успех при
някое конкретно достижение, тъй като „някои от тези компетенции могат по-скоро да са
традиционно познавателни, като включват уменията за четене, писане и смятане. Други
трябва да включват това, което е личностно различно, макар че би било по-добре да се смятат за способности“ (McClelland, 1973: 10).
Като следствие от дискусията, съвременната образователна практика възприема
компетенциите като специфична склонност за постижение, което може да се получи чрез
учене. Нещо повече, те функционално се свързват със ситуациите и изискванията в специфични области. Обсегът на тези области може да варира от високо специфични способности
в по-тесни области до широко концептуализирани ключови компетенции, но съдържателността и ученето са основни при всички тези концепции. Така представената хронология
и кратката съдържателна характеристика на отделните публикации описват дългия и
сложен процес на промяна в научното и конкретно в педагогическото мислене при утвърждаването на новите идеи, понятия и подходи не само в науката и образованието, но също
в световната икономика и политика. Възприетият компетентностен подход стана основополагащ за нова образователна парадигма и се разгръща постепенно в цялата обществена
практика като тенденция за развитие на съвременния човек чрез непрекъснато компетентностно ориентирано образование за всеки и за всички в глобализиращия се свят.
Вторият етап (1970 – 1990 г.) се свързва със системното и целенасочено използване на двойката понятия „компетентност“ – „компетенция“, обогатена и доразвита като
„социална компетентност/компетенция“. Дадена е вече разгърната интерпретация на компетентността (Raven, 1984) като понятие, съставено от голям брой компоненти, много
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от които са независими един от друг и могат да се заместват взаимно, като съставки
на ефективно поведение, както и на видовете компетентности. Въвежда се и понятието
компетентност за общуване. Този етап е свързан с разширеното приложение на компетентностния подход, като се обхващат редица нови области: образователна политика и практика, социологически, психологически и педагогически теории и практики.
Както вече посочихме, основоположник на съвременния възглед за компетенциите е
Дейвид МакКлиланд с публикацията си „По-добре тестване на компетенции, отколкото на
интелигентност“ от 1973 г. Впоследствие много изследователи се опитват да формулират
списък на най-важните за съвременното общество компетенции, основната цел на конкретизацията на които се състои в това да помогне на хората да ги развият и да ги използват като средство за постигане на личностно и обществено значими цели.
Според М. Армстронг можем да различим два основни вида компетенции (Armstrong,
1995: 49 – 50).
1. Поведенчески („меки“), които определят начина, по който компанията очаква да се
държат нейните служители, за да постигнат високо ниво на представяне и много добри
резултати (емоционална интелигентност, комуникативност, резистентност към промяна,
проактивност, екипност, умения за вземане на решения, ориентираност към постижения,
умения за мотивиране, лидерство и др.).
2. Технически („твърди“), които определят специфичните професионални умения и способности – какво служителите следва да знаят и умеят, за да вършат работата си ефективно. Техническите компетенции могат да бъдат родови – отнасящи се до група сродни
длъжности, или специфични – отнасящи се до съответната длъжност.
Според друга класификация компетенциите се разделят на следните видове.
1. Общи (ключови), които са свързани с мисията, ценностите, спецификата в културата, стратегията на компанията и определят желаните, общите за всички знания, умения,
нагласи, ценности и поведение, които служителите трябва да притежават и демонстрират
независимо от нивото на своята позиция.
2. Функционални (специфични), които са свързани с конкретна функция в дейността
на организацията и обхващат знанията, уменията, ценностите, нагласите и поведенията,
които водят до успешно представяне на отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално направление.
Л. Спенсър и С. Спенсър пък отличават т.нар. „базови компетенции“ (необходимите
базови знания, умения и свързаното с тях поведение, с които се постигат минимална или
средна ефективност в резултатите) и „отличителни компетенции“ (компетенциите, които
характеризират отличните изпълнители и които средните и посредствените не притежават). В компетентностния си модел те извеждат шест общи универсални за бизнеса компетенции, които се използват при определяне на набора на компетенциите от много компании
(Spenser, Spenser, 1993: 9).
1. Помощ и обслужване на другите – междуличностно разбиране, ориентация към обслужване на клиентите.
2. Въздействие и оказване на влияние – разбиране на дейността на фирмата, изграждане на отношения.
3. Лична ефективност – самоконтрол, увереност в себе си, гъвкавост, преданост към
компанията.
4. Когнитивни компетенции – аналитично мислене, концептуално мислене, техническа
и др. eкспертиза.
5. Достижение и действие – ориентация за постижение, грижа за реда, качеството и
точността, инициатива, търсене на информация.
6. Мениджърски компетенции – развитие на другите, директивност, екипна работа и
сътрудничество, екипно лидерство.
В. Дулевич твърди, че има дванадесет независими компетенции (Dulewicz, 1994:
20 – 29).
1. Стратегическа перспектива.
2. Анализ и оценка.
3. Планиране и организация.
4. Управление на персонала.
5. Убедителност.
6. Себеутвърждаване и решителност.
7. Емпатия.
8. Устно общуване.
9. Адаптивност и издръжливост.
10. Ориентация към резултати – енергия и инициатива.
11. Мотивация за постижения.
12. Чувство за бизнес.
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Фр. Евърс и Дж. Ръш определят четири базисни типа компетенции, като обобщават
в тях осемнадесет умения (Evers, Rush, 1996: 275 – 299).
1. Мобилизиране на новаторството и промяна – способност за концептуализиране,
творчество, поемане на риск, оформяне на визия.
2. Управление на хора и задачи – координиране, вземане на решения, лидерство, управление на конфликти, планиране и организиране.
3. Общуване – слушане, устна комуникация, писмена комуникация.
4. Саморазвитие – учене, управление на времето, решаване на проблеми, лич
ни
стратегии.
Дж. Равен в своя фундаментален труд „ Компетентността в съвременното общество. Откриване, развитие и реализация“ изброява компетенциите, които според него са в
състояние да гарантират на личността постигането на жизнено значимите за нея цели
(Raven, 1984: 281 – 296).
1. По-добро разбиране на ценностите и нагласите при постигане на определена
цел.
2. Способност да се контролира собствената дейност.
3. Участие на емоциите в дейността.
4. Желание и възможност да се учи самостоятелно.
5. Намиране и използване на обратна връзка.
6. Увереност в собствените сили.
7. Самоконтрол.
8. Адаптивност – липса на чувство за безпомощност пред проблемите.
9. Склонност към размишляване за бъдещето, стремеж към абстракция.
10. Внимание към проблемите, свързани с постигането на целите.
11. Независимо мислене, оригиналност.
12. Критично мислене.
13. Желание за справяне с трудни въпроси.
14. Готовност за работа по нещо спорно и смущаващо.
15. Проучване на околната среда, за да се определят нейните възможности и ресурси.
16. Желание да се разчита на субективни оценки, и склонност към умерен риск.
17. Липса на фатализъм.
18. Желание за използване на нови идеи и иновации за постигане на целите.
19. Познаване на начина на използване на иновации.
20. Увереност в положителното отношение на обществото към иновациите.
21. Конструиране на поведението на основата на взаимна изгода и широчина на
перспективите.
22. Настойчивост.
23. Използване на ресурсите.
24. Доверие.
25. Спазване на правилата като признак на желаните видове поведение.
26. Способност за вземане на правилни решения.
27. Лична отговорност.
28. Способност на съвместна работа за постигане на целта.
29. Способност да се насърчават други хора да работят заедно за постигане на
целта.
30. Способност да се слушат други хора и да се отчита това, което казват.
31. Желание за субективна преценка на личния потенциал на сътрудниците.
32. Готовност да се даде възможност на другите хора да вземат свои собствени
решения.
33. Възможност за решаване на конфликти и за намаляване на различията.
34. Способност да се работи ефективно в качеството на подчинен.
35. Търпимост към различния начин на живот на другите.
36. Разбиране на плуралистичната политика.
37. Готовност за включване в организационно и обществено планиране.
Описаните видове компетенции могат да се групират в четири основни групи: за осъществяване на самостоятелна дейност (в това число за действия в неопределени ситуации
и за решаване на проблеми), за работа в екип, за осъществяване на управленска дейност и
за устройване на личния живот.
През третия етап (1990 – 2000 г.) понятието „компетентност“ продължава
да се обогатява и диференцира на различни видове. Така то разширява обхвата си, но
невинаги се разграничава от понятието „компетенция“. Компетенциите стават важен
стратегически ресурс в обществото на знанията. Те представляват единство от зна-
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Възприятие на лицето и мениджмънтът на класа / Милко
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Началният учител и компютърното моделиране / Наташа
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с традиционното разбиране за професионална квалификация. Определящо става понятието компетентност,
включващо в себе си системно организирани интелектуални, комуникативни, рефлексиращи, самоорганизационни и морални норми, позволяващи успешно да се
организира дейността на човека в широк социален, икономически и културен смисъл.
Необходимостта от промяна на подхода за определяне на съдържанието и технологията на подготовката на специалисти е обусловена преди всичко от
променящите се социално-икономически потребности на
обществото:
а) в условията на неопределеност на пазарната
ситуация и засилваща се конкуренция между специалистите на пазара на труда все по-търсен става професионално мобилният, инициативен специалист, способен
да взема оптимални решения;
б) преориентацията на организациите към диверсификация изисква наличието у специалиста на съвкупност от професионално-образователни способности,
обезпечаващи неговата универсалност.
Компетентностната ориентация е такава ориентация на образователния процес, в която приоритетна е насочеността към цели, свързани с мотивацията,
самоопределението, самоактуализацията, социализацията и развитието на индивидуалността. В качеството
на инструменти за постигането на тези цели се проявяват принципно нови образователни понятия: компетенции, компетентност, професионални качества и
др., които най-общо могат да се обединят в понятието
„ключови компетенции“ (Tsankov, Genkova, 2009). Временността на всяка работа, нейната неустойчивост, нарастващите процеси на глобализация във все по-голяма
степен водят към неопределеност. В тези условия способността и готовността за учене се проявяват все
повече като най-важни способности на човека.
В еволюционното развитие на компетентностния подход и на свързаните с него понятия „компетентност“ и „компетенция“ могат да се разграничат четири
основни етапа.
По време на първия етап (1960 – 1970 г.) компетентностният подход намира широко приложение
главно в теорията на езика и в други области на езикознанието, а също и в чуждоезиковото обучение. За пръв
път понятието „компетенция“ в подобен контекст е използвано през 1965 г. от Н. Чомски. Според него „трябва
да се абстрахираме от отделна и независима за проучване познавателна система, система от знания и вяра,
която се развива в ранното детство и която си взаимодейства с много други фактори, за да определи поведението, което наблюдаваме, трябва да изолираме и проучим системата от лингвистични компетенции, която
е в основата на поведението, но не се осъществява по
пряк и обикновен начин в поведението“ (Chomsky, 1965: 8).
Цитатът показва ясно, че терминът „компетенция“ се
въвежда като технически (без да има връзка с етимологичните си корени), за да може да се опише познавателната система, която лежи в основата на тези креативни лингвистични умения. Въпросът за измерване на
индивидуалните способности всъщност не е от особено
значение за Чомски. Той се интересува от познавателната основа на свързаните с езика дейности, която е
обща за всички човешки същества. В този смисъл, междувидовите различия се свързват с представянето като
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Новата
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на образованието
в постмодерния
свят
Откъс от „В центъра на образователната
парадигма на XXI век“

Светлозар Вацов
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Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
В последните години за всички става все по-ясно,
че в съвременното общество знанията не могат повече
да бъдат предавани по познатия от поколения начин.
„В постмодерния свят се формира нова философия на
образованието… Обучението трябва да осигури не само
възпроизводството на компетенциите, но и техния
прогрес, то тогава ще е необходимо предаването на
знания да не се ограничава до предаване на информация,
а да учи на процедури, увеличаващи способността да се
съединяват полета, които традиционната организация
на знания ревностно е изолирала едно от друго“ (Ivanov,
2005: 22). Главната задача на образованието става подготовката на компетентни специалисти, т.е. на хора
със знания за различните страни на живота, с навици
за творческо боравене с интелектуалeн и професионалeн
инструментариум, със способности за взаимодействие
с други хора в различни ситуации с цел постигане на
конструктивно взаимодействие с тях.
В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование, нужно за XXI век, се посочва, че тъй като глобализацията продължава да изправя Европейския съюз пред
нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор от компетентности, за да може
да се приспособява гъвкаво към бързо променящия се и
по-сложен свят, в който творчеството, способността
да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени от простия обем от
знания. Стремежът към адекватност със съвременните реалности предполага преход на образованието от
квалификационния подход към компетентностен. Този
преход се проявява в това, че засилването на познавателното и информационното начало в професионалния,
обществения и личния живот на човека се разминава
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ния, умения и отношения за решаването на познавателен, научен или житейски проблем,
както и единство на теоретична подготовка, система от нагласи и ценности и модели
на поведение и дейност. Развитието на компетенциите поставя акцента върху продуктивните навици на ума, върху организацията, планирането и процедурите за извършване
на определена дейност.
Наред с изследователските разработки върху компетентностния подход започват да
дават препоръки и различни международни организации, свързани с образователната политика:
– материалите на ЮНЕСКО за четирите глобални образователни компетентности –
да се научим да познаваме, да правим, да живеем, да живеем съвместно (Delors, 1996);
– материалите от симпозиума в Берн (1996) по Програмата на Съвета на Европа за
ключовите компетенции при реформата на образованието;
– Лисабонската стратегия, Болонската програма и други материали за модернизация
на образованието.
Постепенно в научната общност и сред международната общественост компетентностният подход се утвърждава като неразделна част от новата образователна парадигма
заедно с двойката понятия „компетентност“ – „компетенция“, които все още не са достатъчно диференцирани.
Съвременният, четвърти етап (от 2001 г. до днес) очертава по-ясно контурите на
понятийно-терминологичния апарат на компетентностния подход. Разширяват се възможностите за неговото приложение в образователната практика на все повече страни, като
продължават изследвания и дискусии върху определянето и оценяването на ключовите компетентности и на други технологични аспекти на компетентностното образование. Във все
повече области на обществената практика проникват концептуалните понятия и идеи за
глобализация и хуманизация на световното образователно пространство чрез непрекъснато
и компетентностно ориентирано образование.
В рамките на европейското изследване „Trends 2003: Progress towards the European Higher
Education Area; Graz Declaration; Trends in Learning Structures in European Higher Education“
(Reichert, 2003), в работата по което взимат участие 5183 випускници и 998 професори от
повече от 100 университета и 944 работодатели от 16 страни, подписали Болонската декларация, е определен набор от компетенции, които трябва да бъдат резултат от университетското обучение. Включват се три категории компетенции:
– инструментални: способност за анализ и синтез, способност за организация и планиране, базови общи знания, базови знания по професията, комуникативни навици, елементарни
компютърни знания, навици за управление на информацията, способност за решаване на
проблеми, способност за вземане на решения;
– междуличностни: способност за критика и самокритика, способност за работа в
екип, междуличностни навици, способност за работа в интердисциплинарен екип, способност
за взаимодействие с експерти от други предметни области, способност за възприемане на
разнообразието и междукултурните различия, способност за работа в международен контекст, привързаност към етични ценности;
– системни: способност за прилагане знанието на практика, изследователски способности, способност за обучение, способност за адаптация към нови ситуации, способност за
генериране на идеи, способност за лидерство, разбиране на културата и обичаите на другите
страни, способност за самостоятелна работа, способност за разработка и управление на
проекти, способност за инициативност и предприемачество, отговорност за качеството,
воля за успех.
Всички те могат да се обобщят в няколко групи (по други критерии):
– интелектуални (за анализ и синтез);
– комуникативни (междуличностни);
– умение да се работи с информацията (не само владение на компютърни информационни технологии);
– изследователски;
– рефлексивни (за анализ и разбиране на своите действия в различни ситуации, както
и на особеностите на своята личност);
– предприемачески (бизнес компетенции) и управленски.
В програмата „Ключови компетенции 2000“, разработена съвместно от Оксфордския
и Кембриджския университет (Oxford Cambridge and RSA Examinations – OCR), е предложен
набор от квалификационни характеристики (ключови компетенции) за училищата, колежите,
работодателите и образователните центрове от всички типове и за студентите от всяка
степен. Той включва следните групи умения.
1. За комуникация (за водене на дискусии, за илюстрация на устната реч, за подбор на необходимата информация, за попълване на различни документи, за писане на есета
и т.н.).

Брой 1 – 2, 9 – 15 януари 2020 г.

стр. XI

Приложение на вестник

Избрано

Избрано

2. За операции с числа (за интерпретация на числова информация, за извършване на
изчисления и презентации на изводите и заключенията, за представяне на информацията
във формата на диаграми и графики, за използване на таблици при представяне на резултатите от разчетите).
3. За информационни технологии (за използване на компютъра за търсене на необходимата информация или за реализация на проекти, за разработване на начини за решаване
на проблеми, за създаване на таблици и графики, за написване на писма и отчети).
4. За работа с хора (как да се работи съвместно с другите при планиране и осъществяване на дейности, насочени към постигане на общи цели).
5. За усъвършенстване на способностите за обучение и повишаване на резултативността (имат отношение към развитието на кариерата и способностите за по-успешно
изпълнение на задачите, към организацията на личния живот, към постигането на прогрес
и успешност в работата и живота).
6. За разрешаване на проблеми (необходими при възникването на проблеми от работен характер, за използване на различни методи за търсене на решения и за проверка на
ефективността от тяхното използване).
В отговор на предизвикателствата, стоящи пред Европа в края на миналия век (съхранение на демократичното открито общество, мултилингвизъм, мултикултура, нови изисквания на пазара на труда, икономически изменения и др.), Съветът на Европа определи пет
основни компетенции, които „са необходими на младите европейци“ (Hutmacher, 1997: 11).
1. Политически и социални компетенции, способност да се поема отговорност, да се
участва при вземане на групови решения, разрешаването на конфликти да не е прекалено
рязко, да се участва в поддържане и подобряване на демократичните институции.
2. Умения, свързани с живота в едно мултикултурно общество. Да се контролират
расизмът и ксенофобията. Образованието да „подготви“ младите хора за междукултурна
компетентност, за приемане на различията, уважение към другите и способност да се живее с хора от други култури, езици и религии.
3. Умения, свързани с владеенето на майчиния език, на устната и писмената комуникация, като особено важни за работата и социалния живот, като се наблегне на факта, че
тези хора, които не ги притежават, са застрашени от социално изключване. От изключително значение е и знаенето на повече от един език.
4. Умения, свързани с живота в информационното общество. Владеене на информационно-комуникационните технологии, разбиране на техните изисквания, силни и слаби страни и
начините за критична оценка по отношение на информатизацията, медиите и рекламата.
5. Способност за учене през целия живот като основа за учене през целия живот в
контекста на две величини – професионален и социален живот.
През 2006 г. те бяха доразвити във формулираните осем ключови компетентности,
които трябва да формира ученето през целия живот.
1. Общуване на роден език – способността да се изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения както в устна, така и в писмена форма и да се общува
по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения и културния живот, в
образованието и обучението, по време на работа, вкъщи и през свободното време.
2. Общуване на чужди езици – способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения както в устна, така и в писмена форма в
различни обществени и културни ситуации според желанията или нуждите на всеки човек,
както и езиково посредничество (превод) и разбиране на другите култури.
3. Математически умения и основни познания в областта на природните науки и
технологиите – способността и желанието да се използват математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представяне (формули, модели, конструкции,
графики, диаграми), способността и желанието да се използват знания и методики, чрез
които се обяснява природата, за да се поставят въпроси и дават отговори, основани на
доказателствата.
4. Дигитални компетенции – включва увереното и критично използване на технологиите на информационното общество за работа, забавление и общуване.
5. Умение за учене – способността да се постоянства в ученето, да се организира
собственото учене, включително чрез ефективно управление на времето и информацията
както самостоятелно, така и в групи, разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките
в него.
6. Социални и граждански компетенции – включват личните, междуличностните и
междукултурните компетенции и обхващат всички форми на поведение, които дават възможност на индивидите да участват по ефективен и съзидателен начин в обществения и
трудовия живот на основата на познанията за обществените и политически концепции и
структури,
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Класификация на поколенията от Марк МакКриндъл
От първото десетилетие на ХХІ в. според Марк МакКриндъл на нашата планета съжителстват 7 поколения, като всяко от тях притежава специфични културни и комуникационни характеристики. Най-старото от тях е поколението Старейшини – родените преди
1925 г., а най-младото (появило се през 2010 г.) е поколението „Алфа“, което според изследователите му бележи нов етап в еволюцията на човечеството.
Таблица 1. Класификация на поколенията от Марк МакКриндъл от изследването му
„Отвъд думите“
Наименование на поколението

Година на раждане

Възраст

Старейшини
Строители
Бейби бумъри
Поколение X
Поколение Y
Поколение Z
Поколение „Алфа“

Преди 1925 г.
1925 – 1946 г.
1946 – 1964 г.
1965 – 1979 г.
1980 – 1994 г.
1995 – 2009 г.
2010 – 2014 г.

93г. +
73 – 93 г.
54 – 72 г.
39 – 53 г.
24 – 38 г.
9 – 23 г.
4 – 8 г.

Различията между тези поколения се дължат на живота при различните обществено-политически и технологични обстоятелства. Всяко от тях притежава собствени
характеристики, които го отличават изцяло от останалите. Безспорно компютърната
грамотност, възприемчивостта и степента на боравене с информационни технологии е
ускорителят, подхранващ непрекъснато конфликта. Новите поколения Z и Алфа имат многопластов, многопосочен, всеобхватен и бърз достъп до информация. Те са технологично грамотни от най-ранна възраст. Най-важната разлика между Алфа поколението и предходните
X, Y и Z са внушителните промени в технологиите. Марк МакКриндъл твърди, че причина
за названието на поколението не е само технологична – завършекът на буквите от латиницата с последното поколение (Z) и стартирането с гръцката азбука, а отварянето на една
изцяло нова страница.
Особен интерес представляват поколенията X, Y, Z и Алфа, защото именно в тяхното
разбиране се крие генезисът на технологичната революция, протичаща днес.
Как учат подрастващите. Днешното поколение ученици се различават значително
от поколенията отпреди десетилетие. Вниманието и концентрацията им са неустойчиви,
особено в начален етап. За да се поддържат интересът и вниманието в учебните часове, се
залага на смяна на дейностите и различни педагогически похвати за привличане и задържане
на вниманието. Всеки учител с опит може да анализира ученето на съвременните ученици,
които трудно се концентрират за дълго време в една тема. Вниманието им е накъсано, както е при сърфирането в интернет. Скачането от ресурс на ресурс дава възможност огромни
количества информация хаотично да се струпват върху децата. Затова те губят способността да се концентрират и да вникват в материята, и свикват просто да сканират.
Правят го много бързо и извличат някаква есенция, която в момента им е важна и нужна.
Донякъде наизустяват, защото нямат стремеж да разберат, и са готови да приемат всичко
наготово и безкритично. Днешните деца не възприемат информацията по традиционните
канали, те „не ни чуват“ и не желаят да четат по традиционния начин. В САЩ вече има
Академия за образователни иновации, която не само подготвя виртуални ресурси в помощ
на образованието, но включват в този процес и учениците. Това е отлична възможност да се
възприемат знания от първа ръка – учене чрез преживяване или откриване. Колкото по-скоро
го осъзнаем и започнем да работим в тази посока, толкова по-скоро ще доближим образователните резултати до истинските изисквания на ежедневието.
Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 4/2019 г.
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ва на таланти; усещане за собствен принос към общността и училището и поради това
значимост за другите; училището е блокирало преноса на външни (социални, етнически и
т.н.) различия и неравенства в собствения си свят; училището предлага разнообразни форми
за развитие, самореализация и заедност (извънкласни форми, изнесени уроци, лагери, спортни
мероприятия, екскурзии и т.н.).
Ниското благополучие и неудовлетвореността според седмокласниците се дължат на
физически и/или психически тормоз от страна на съучениците; несправедливо или нетактично отношение от страна на учителите; формален, скучен учебен процес, без съвременни
образователни техники, мостове към света (защо и с какво това, което учат, е важно), без
личностно ангажиране на учителите; разделение в класа по различни признаци (успех, групи
по интереси, етнос); липса на възможности за изява на таланти.
Относно агресията в училище информацията, която констатира Центърът за приобщаващо образование, е още по-тревожна. Само 24.7% от децата никога не са били свидетели
на ситуация, в която други деца са тормозени от съучениците си, а на другия полюс са онези
17.2%, които го наблюдават всеки ден. През последната учебна година 44.5% от анкетираните са били нападнати физически поне веднъж от свой съученик (а при 4.1% това е всеки ден).
Приблизително същият процент (45.7%) са били заплашвани с физическо нараняване. 64.2%
са били поне веднъж назовани с обиден прякор от съучениците си (а при 11% това се случва
всеки ден). 69.4% поне веднъж са чували за себе си нещо обидно, което е накарало другите
да се смеят. 54.8% твърдят, че съученик е чупил някаква тяхна вещ. 25.3% са подложени на
психически тормоз от свои съученици (публикувана снимка или обиден текст) в интернет.
При близо половината, които са били физически или психически тормозени от съучениците, това се е отразило значимо върху личностното им благополучие и общата им удовлетвореност от училище. При останалите учителите и училищната среда са неутрализирали
този ефект и факторът „агресивни прояви“ не се е отразил на общата удовлетвореност.
Според изследваните седмокласници пет са причините да не се чувстват добре в училища с много висок академичен успех: конкуренцията, която предизвиква стрес и напрежение; не се работи за преодоляване на всички видове различия между учениците – социални,
културни и етнически; липса на чувство за принадлежност, няма изградена общност, екип –
всеки се чувства сам; не се чувстват значими за училището; фаворизирането на учениците.
Само 4% от изследваните училища са едновременно с добри резултати и щастливи
ученици.
Кои са факторите, които правят едно училище успешно едновременно в образователен
и социален план? Успешно училище, или по друг начин изказано „училището на радостта“, е
това, което се грижи едновременно и за академичния успех, и за благополучието на децата,
т.е. училище, което се грижи едновременно за индивидуалния напредък на всяко дете и ученик; за благоприятната образователната среда в училището и за управление на училището
в съответствие с новите предизвикателства, които поставя XXI век.
От 2016 г. по инициатива на РУО – Сливен, всички училища в област Сливен работят
по инициативата „Училище на радостта“. В тази връзка, във всички училища на територията на област Сливен се работи по задържане на децата и учениците в училище; мотивация
за учебен процес чрез използване на е-платформи за обучение и управление на училището,
използване на иновативни подходи за преподаване; изграждане на клубове „Ученическо самоуправление“ (на ниво паралелка, училище, община, област, участие на национално ниво),
клубове „Млади възрожденци“ за патриотично възпитание, МЕГО (Морал, Етика, Гражданско
Образование), младежки червенокръстки дружества, спортни клубове; развитие на извънкласни занимания по интереси на учениците; допълнителна работа с деца билингви и с
такива, които имат затруднения при усвояване на знанията; работа с родителите с цел
всеки родител да се почувства, че е необходим на училището като съмишленик и партньор и
чрез това сътрудничество да се осигурят по-добри възможности за качествено образование,
безопасност и активно участие на детето в училищния живот. Основните принципи, които
се спазват при партньорството с родителите, са равнопоставеност и добронамереност.
Срещите с родителите, без значение по какъв начин се осъществяват (срещи по домове,
в училище, в читалища, в клубове, в църкви и др.), подпомагат процеса на преодоляване на
негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. Форма на
сътрудничество са и изградените училища за родители. Важни са също едносменният режим
на обучение, целодневната организация на обучение за всички ученици от I до VII клас включително, добрата материална база. Обучени са ученици медиатори и учители медиатори,
които осъществяват превантивни дейности за намаляване на агресията в учебното заведение. Има назначени психолози и/или педагогически съветници, назначават се образователни
медиатори. Учителите провеждат изнесени уроци – например в училищната библиотека или
в библиотеката на населеното място, в музея, в галерията, в театралния салон, в читалището, в парка, в предприятието, във фирмата или в различни институции, при което едновременно със знанията учениците повишават и своите познания по кариерно ориентиране.
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7. Инициативност и предприемачество – способността на индивида да превръща
идеите в действия. Включва творчество, новаторство, поемане на рискове, както и способността да се планират и управляват проекти.
8. Културна осъзнатост и творчески изяви – способността да се оцени важността
на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература и визуални изкуства.
Идентифицирането на набора от компетенции може да послужи за създаването на
компетентностен модел като съвкупност от компетенции, описващи желанoто поведениe,
обвързанo с конкретни ценности, цели или конкретна култура, водещo до ефективно представяне и постигане на желани резултати. Необходимостта от създаването на такива
качества (компетенции) всъщност е отговорът на образованието на предизвикателствата
на съвременното общество, което се характеризира с все повече нарастваща сложност и
динамизъм.
Понятието компетентност вече е основополагащо и за българската образователна
политика. То навлиза в българския образователен дискурс през 2000 г., когато Държавните
образователни изисквания в културно-образователната област български език и литература
(ДОИ за УС в КОО БЕЛ) заявяват „постигането на определено равнище на „компетентност“
като основна цел на образованието. Учебните програми и учебно изпитните програми се
конструират чрез концепта компетентност и така утвърждават неговата централна
позиция в българската образователна политика.
Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 8/2019 г.
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Introduction
Simply stated, Beer’s law for one absorbing material is
A = ecl, where A is the absorbance, e is the molar absorptivity
which is wavelength dependent, c is the concentration, and l
is the path length. Typically, one uses a simple Visible spectrometer to measure the absorbance as a function of wavelength. One can also use a Spec 20 spectrometer, where the
absorbance is measured at a unique wavelength. Now, for two
absorbing materials (X and Y), one has to use an expanded
version of Beer’s law, with two different wavelengths (Eqs. (1)
and (2)), and allowing the length l = 1, which is typical for
most laboratories.

Приложение на вестник

A1 = e1x(X)
A2 = e2x(X)

+
+

e1y(Y)
e2y(Y)

(1)
(2)

where A1 represents the absorption at wavelength 1, e1x represents the molar absorptivity constant for material x at wavelength 1 and e1y is the molar absorptivity constant for material
y at wavelength 1, and (X) and (Y) are the concentrations,
respectively. Eq. (2) is the same, but at the second wavelength.
There are a few ways to solve for these two equations. Using
linear algebra or a computer program will work (Christian,
2004; Silbey et al., 2001). The other way is to directly solve for
X and Y, and then one obtains

(X) = A1 e2y – A2 e1y / e1x e2y – e1y e2x

(3)

Y) = A2 e1x – A1 e2x / e1x e2y – e1y e2x

(4)

and

In order to use Eq. (3) and (4), you must measure the absorption for each material separately at a given wavelength (Eq.
Заглавието е на редакцията
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ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА
Фокус групата като метод при оценяване на приложението на Закона за
защита от домашно насилие / Георги
Милков
Подготовка на педагогическия колектив в общообразователното училище за работа с ученици със специални образователни потребности /
Лилия Кисьова
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опазване на околната среда“ чрез използване на интерактивни методи /
Илияна Янева
Научно-теоретични основания за
приложение на информационни и
комуникационни технологии в обучението по „Физика и астрономия“ /
Валентина Димитрова
Урокът по „Информационни технологии“ в I – IV клас – възможности за реализация / Мая Касева

EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE
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Analysis
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School Life in Varna / Radka
Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo
Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela
Grigorova, Rumyana Slavova,
Miglena Slavova
Нагласи на 13 – 14-годишни
ученици към природните науки
в неформална образователна среда / Явор Киряков, Иса Хаджиали, Димитър Грозев
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Образованието в Република България е приоритет на правителството, но то трябва да бъде
приоритет и на всяко семейство. Родителите
трябва да чувстват, че са необходими на училището като съмишленици и партньори, за да бъдат
осигурени по-добри възможности за качествено образование и активно участие на децата в училищния живот. Работата с родителските общности
има за цел да подпомогне процеса на преодоляване
на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, както и за
утвърждаване на образованието като ценност в
семейството. Задачата, която стои пред българския учител и пред училищните ръководства, е да
се превърне българското училище в училище на радостта. В което децата и учениците се чувстват
подкрепени и знаят, че ще получат знания и умения, които ще ги направят успешни гражданин.
През 2018 г. Центърът за приобщаващо образование, изследователска компания G Consulting
и експерти от БАН провеждат националното
представително проучване в 100 училища, което
включва повече от 3200 седмокласници в цялата
страна. Изследването има за цел да проучи нивата
на психично и социално благополучие на учениците,
тяхната удовлетвореност от училище и степента, в която се чувстват добре там. За целите
на изследването е въведено понятието Индекс на
успешното училище – компонентите, които правят едно училище наистина добро, като се грижи
едновременно за академичния успех и за благополучието на децата. Въпросният индекс включва три
показателя с различна тежест – 50% от оценката на училищата се формира от резултатите на
учениците на НВО, 30% – от личностното благополучие на децата (техните емоции, психично и
социално благополучие), и 20% – от тяхната удов
летвореност от самото училище (от учителите,
съучениците и средата). При максимален брой от
100 точки в Индекса, едва 10% от изследваните
училища успяват да достигнат 60 точки. Повечето седмокласници – близо 60%, са по-удовлетворени от живота си извън училище, отколкото в
него. По-удовлетворените от живота си в училище,
отколкото извън него пък са 18.7%. Внушителен
процент – 38.4% от седмокласниците, са с много
ниско до умерено ниво на благополучие в училище.
Изследването установява изразена взаимна връзка
между благополучие и учене. Благополучието влияе
върху успеха, а той – върху благополучието. При
равни други условия учениците с по-високи стойности в Индекса на благополучие и удовлетвореност
имат по-висок академичен успех, по-висока нагласа
към учене и продължаване на обучението до по-високи образователни равнища, по-висока удовлетвореност от собствения си успех.
Според седмокласниците чувството за благополучие и удовлетворение от училище се дължи
на справедливи, добронамерени, изискващи, но и
даващи учители; степен, в която класът е станал общност; ниско равнище на тормоз и агресия;
удовлетвореност от оценките (успеха) като измерител на учебните постижения; среда, предлагаща
богат избор от възможности за себедоказване, изя
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EXPERIMENTS
An Analytical Experiment Using
Beer’s Law for a Mixture of Two
Dyes / A.E. Burns, N.G. Burns, C.
Kramer
Synthesis of Poly(Tetrahydrofuran-Co-Epichlorohydrin) Using an
Ecologic Catalyst Montmorillonite
(Maghnite-H+) / Hamam Nabil,
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Issam, Belbachir Mohammed
Construction of Job’s Plot in Case
of High Spectral Overlap Between
the Reactants and the Complex:
Application of Multiwavelength
Linear Regression Analysis Using
the Cu-Edta System / Agha Arslan
Wasim, Muhammad Nasiruddin
Khan, Muhammad Farooq Wahab,
Saba Fazal-ur-Rehman

Откъс от „Училище на радостта –
иновация за мотивиране
на учениците билингви“

Таня Яначкова
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Основно училище „Никола Прокопиев“ – с. Сборище,
област Сливен
В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование се посочва, че тъй като глобализацията продължава
да изправя Европейския съюз пред нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор
от компетентности, за да може да се приспособява
гъвкаво към бързо променящия се и по-сложен свят, в
който творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта
вече са по-ценени от простия обем от знания. Главната задача на образованието става подготовката
на компетентни специалисти, т.е. на хора със знания
за различните страни на живота, с навици за творческо боравене с интелектуалния и професионалния инструментариум, със способности за взаимодействие
с други хора в различни ситуации с цел постигане на
конструктивно взаимодействие с тях. Новата образователна парадигма отразява изискванията на едно ново
общество, изградено около организацията, стимулирано
от информацията, основаващо се на изричното приемане на демократичните ценности и на правата на
човека. Днес всеки в обществото на услугите следва да
има по-различни социални компетенции, следва да бъде
участник, да конструира собственото си лично и професионално поведение, както и да бъде творческа част
от организация. За пръв път обществото има необходимост от нарастващ брой социално и технологично
образовани индивиди, а не от тясно специализирани, социално неграмотни личности.
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Развитие на извънучилищното възпитание в детските организации през
периода 1944 – 1990 г. / Пенка Цонева
Училище на радостта – иновация
за мотивиране на учениците билингви / Таня Яначкова
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Развитие на социално значими
компетенции в учебната дисциплина
„Бизнескомуникации“ и пригодност
за трудова заетост / Анета Даилова

NEW APPROACHES
A New Easy Method for Assigning Absolute Configuration without
the Use of Models / R. Ramajayam
CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of
the Concept of Resting Membrane
Potential in Modern Textbooks of
Human Physiology: Traditions and
Alternatives / Petar Raychev
FROM THE RESEARCH
LABORATORIES
Spectral, Biological, Magnetic
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Coordination Compounds of a Newly Synthesized Thiazolidin-4-One /
Dinesh Kumar, Amit Kumar
HISTORY & PHILOSOPHY
OF SCIENCE
Циклите на Кребс / Ивелин Кулев
From the Principle of Least
Action to the Conservation of
Quantum Information in Chemistry:
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Table? / Vasil Penchev
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Figure 1. The absorbance of Crystal Violet and red 40
vs wavenumber

NEWS
Пощенска марка за Периодичната таблица на Менделеев / Борислав Тошев
BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция
в средното училище / Теодора Коларова

Figure 2. The absorbance of the two dyes and the
mixture vs nm
Пълния текст четете в „Химия. Природните науки
в образованието“, кн. 4/2019 г.

Заглавието е на редакцията

стр. II

Laboratory
For our experiment, we used two commercial dyes, one, a
very common food dye, Red 40 (Spectrum Laboratory Products)
and the other, a very common dye used for staining in a microbiology laboratory, Crystal Violet (Fisher). These two were picked
as they are well known, inexpensive, easy for disposal, and have
a nice spectral overlap, as shown in Fig. 1. It is critical, that
the two absorbing materials have a sizable overlap, and have
an absorbance no larger than one, otherwise results will not be
reproducible. For our experiment, we used a Molecular Devise
Spectra Max M2e Visible spectrometer in the range of 350 – 750
nm for the total Visible spectrum. This could have been used for
the students’ data, but the students preferred to us a Genesys
Spectronic 20 (Spec 20) spectrometer for the data collection, as it
was easier to obtain the data for further analyses, such as plotting and putting into an Excel spreadsheet. For this experiment,
the two wavelengths used were 500 and 550 nm, as both dyes
absorb at those wavelengths, as seen in Fig. 1.
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Училищна
медиация
и иновации

(1) or Eq. (2)) at different concentrations in order to determine
their e values. Once this is done, you can measure a sample of
the two unknowns, and obtain the concentrations of X and Y.

#

#
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Рекламна тарифа

Национално издателство
за образование и наука

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

Вестник „Аз-буки“
1. Стандартни карета на вътрешна страница:
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.

Избрано

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

от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство

1/2

1/1

1/4

1/2

1/4

1/8

www.azbuki.bg

1/8
Каре

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“

Приложение на вестник

1. Цена за вътрешна страница
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, трета или четвърта корица – по договаряне.
3. 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
4. Влагане на вложки – по договаряне.
Забележка:

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