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Димитрина Тодорова – 
директор на бургаската 
ПГ по компютърно 
програмиране  
и иновации, разказва  
за предизвикателството 
да работиш над идеята  
„Синя икономика“

В ОУ „Иван Вазов“ 
в Симеоновград сме 
убедени в ползата  
от задължително 
обучение от 4-годишна 
възраст, казва 
директорката Светла 
Атанасова

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu

Подкрепа за дуалното 
обучение
147 училища в страната могат да разчитат  
на допълнително финансиране от МОН

С ретроучилищна униформа се облякоха ученици от ловешката Езикова гимназия по повод 70-годишнината Ӝ. 
Още по темата на стр. 2

Деляна ЛУКОВА

147 училища в страната, въвели дуалната 
форма, могат да кандидатстват за допъл-
нително финансиране по новия проект на 
Министерството на образованието и науката 
„Подкрепа за дуалната система на обуче-
ние“. Той е с продължителност 36 месеца и 
се реализира в партньорство с Асоциацията 
на индустриалния капитал, Българската 
търговско-промишлена палата, Българската 
стопанска камара, Конфедерацията на рабо-
тодателите и индустриалците в България.

Една от целите на Проекта е да се увеличи 

броят на учениците в ПГ и да се повиши 
делът на усвоилите занаят, които да работят 
по специалността си в първата година след 
завършването. Това обясниха на дискуси-
онен форум в Пловдив експерти от МОН.

Училищата могат да кандидатстват за 
обучения за повишаване на квалифика-
цията и компетентностите на учителите 
по професионална подготовка, за закупу-
ване на оборудване и материали, вклю-
чително работни и предпазни облекла. 
Средства ще се отпускат за закупуване 
на учебни помагала, за разработване на 
учебни планове, национални изпитни 
програми за дуалната система, помощни 

и методически материали. 
Проектът ще предоставя подкрепа за уче-

ници от първи гимназиален етап, които ще 
могат да участват в т.нар. „пробно стажува-
не“ в партниращо предприятие. Предвидени 
са средства за допълнителни занимания по 
чужд език или професионална подготовка 
за десетокласници.

Що се отнася до работодателите, те 
също могат да се възползват от проекта за 
обучения на наставници в педагогически и 
методически умения, за информационни 
кампании относно нормативните изиск-
вания за предприятията при участие в 
дуалната форма. 
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Недялко  
ЙОРДАНОВ

В света на вехтите завети
аз чувам младия ти глас:

„Да създаваме комитети
от всички нас
за всички нас,
че свободата е по-нужда
от хляб и слънце в този век – 
не за облага и за служба – 
за правото да си човек“.

За свободата имаш право
да сменяш своето лице.
За свободата нямаш право
да сменяш своето сърце!

Ти беше винаги различен
и винаги един и същ.
Ти се раздаваше на всички,
на себе си – 
нито веднъж.

Аз виждам младото ти тяло
как,
окачено да умре,
се люшва в нас като махало
и няма никога да спре.

На Левски

             години  
от гибелта
на Апостола

147
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На 19 февруари Нацио-
налният военноисториче-
ски музей представя пос-
ланията на стотици деца от 
страната и чужбина, както 
и тези на наследниците на 
Васил Левски – Христина 
Богданова и нейните деца 
Яна и Михаил, с които те 
участваха в кампанията на 
Музея „Какво бих казал на 
Васил Левски, ако беше жив 
днес“. Те са последвани 
от традиционната образо-
вателна програма „Васил 
Левски – вчера и днес“.

Младите хора, провоки-
рани и увлечени от предиз-
викателството на НВИМ, 
изпращаха любопитни, въз-
действащи и новаторски 
предложения, стихотворе-
ния, интервюта с него, пер-
сонални видеа и видеокли-
пове с участието на ученици 
от цели класове или групи 
в детски градини. Ценен 
подарък НВИМ получи и 
по пощата на физически 
адрес – ръчно направена 
книга с посланията на уче-
ници от различни класове и 
паралелки в едно училище. 
Инициативата докосна и де-
цата от българските училища 
зад граница, които също се 
включиха.

След 147 години от ги-

белта на Васил Левски той 
остава жив, скъп и свят образ 
в българската история, което 
потвърждават посланията, 
отправени от децата към 
него.

Всички видеа, текстове 
и получени предложения 
ще бъдат качени в онлайн 
платформа и достъпни за 
широката аудитория след 
финала на кампанията. 

За образователната про-
грама „Васил Левски – вчера 
и днес“ са направени предва-
рителни заявки от групи от 
ученици, придружавани от 
учители. Програмата пред-
ставя неговите идеи и дело 
като нов етап в национално-
освободителното движение, 
а също и как той присъства в 
спомените на съвременници-
те си и какво е наследството, 
което ни е завещал. 

Посетителите разгледаха 
и богатата на ценни екс-
понати експозиция, в коя-
то специално място имат 
малкото запазени вещи на 
Дякона, които НВИМ съх-
ранява за поколенията – ко-
сите на Левски, запазени от 
майка му, кръстчето, което е 
носил постоянно, тасчето за 
вода и личния му револвер, 
система „Гасер М“ 1870 г.  

Послания  
към Апостола

Общото събрание на 
Стопанската академия „Ди-
митър А. Ценов“ в Свищов 
избра за ректор проф. д-р 
Марияна Божинова с ман-
дат 2020 – 2024 чрез тайно 
гласуване. 

Новият ректор заяви, че 
принципите, върху които 
ще се гради управление-
то на СА, са: академична 
свобода, приемственост, 

откритост и водене на диа-
лог, консенсус при взимане 
на решения, законност. 
Проф. Божинова е била 
ВрИД ректор на СА „Д. А. 
Ценов“; зам.-ректор „Учеб-
на дейност“, отговарящ за 
обучението на студенти в 
ОКС „бакалавър“ и ОКС 
„магистър“. Автор е на над 
150 научни публикации.  

Проф. Тони Шекерджи-
ева-Новак е новият ректор 
на АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ – Пловдив. 
Тя спечели на балотаж.

„Моето женско оръжие е 
обединението“, са първи-
те думи на новия ректор. 
Проф. Шекерджиева се 
зарече да запази от пред-
шественика си проф. Мил-
чо Василев сърцатостта 

в работата, и обеща да 
надгради, като отвори вра-
тите на Академията към 
света. Първите ѝ задачи в 
оперативен порядък ще са 
свързани с новия закон за 
висшето образование.

Веднага след вота пър-
ви честитки заваляха от 
академични общности от 
Полша, Италия и Франция. 

Проф. Божинова – 
ректор на СА

Проф. Шекерджиева 
оглави АМТИИ

Деляна ЛУКОВА

„Текстовете в новия 
Закон за висшето образо-
вание не забраняват един 
преподавател да работи 
в повече от едно висше 
училище, но ще се от-
чита при акредитацията 
само в едно. Това ще бъде 
стимул за висшите учи-
лища да създават собст-
вени катедри и школи, да 
„отглеждат“ собствени 
преподаватели, а не да 
работят „на лизинг“.

Това коментира в Плов-
див министърът на об-
разованието Красимир 
Вълчев, след като депу-
татите приеха на второ 
четене промените в ЗВО. 
С тях се осигурява съот-
ветствие със Стратегията 
за развитие на висшето 
образование у нас за пе-
риода 2014 – 2020 г. Пред-
вижда се оптимизиране 
на институционалната 
мрежа за висше образо-

вание и усъвършенстване 
на системата за управле-
ние на висшите училища 
чрез въвеждане на отчет-
ност и ясни отговорности.

„В дългосрочен план 
висшето образование ще 
става все по-интеграл-
но. Особено бакалавър-
ските степени трябва да 
дават една по-широка 
база от знания, умения, 
компетентности, които 
да позволят студентът да 
надгражда през целия си 

живот в няколко посоки. 
Разликата е, че в бъдеще 
образованието няма да е 
билет за една професия. 
Дори днешното поколе-
ние деца ще се наложи 
да сменят професия“, ко-
ментира още министърът.

При такъв интегрален 
план ще се насърчава 
създаването на мрежи 
и ползването на общи 
ресурси. По думите на 
Вълчев практиката за спо-
деляне на преподаватели 
ще я има, но те трябва да 
работят заедно.

Промените предвиждат 
също така и освобожда-
ването от такси в дър-
жавните висши училища 
на студенти, обучаващи 
се в професионални на-
правления и защитени 
специалности с най-ви-
сок очакван недостиг на 
пазара на труда. План-
приемът на студенти и 
докторанти в държавни 
висши училища по про-

фесионални направле-
ния, по специалности от 
регулираните професии 
и по форми на обучение 
се обвързва с оценката 
на учебната и научната 
дейност на висшето учи-
лище, данните за реали-
зацията на завършилите 
студенти и приоритетите 
за обществено-иконо-
мическото развитие на 
страната и съответните 
региони, припомни ми-
нистърът.

Той наблегна и на 
връзката висше – сред-
но образование и въз-
можността за сключване 
на споразумения между 
университети и държав-
ни или общински средни 
училища. По силата на 
тези споразумения ще 
е възможна съвместна 
учебна дейност по пред-
мети и модули за профи-
лирана и професионална 
подготовка във втори 
гимназиален етап.

Жанина ИЛИЕВА

С ученическа възстановка за 
началото на Профилираната ези-
кова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в 
Ловеч е даден старт на събитията 
по отбелязване на 70-годишнината 
на авторитетното езиково училище. 
Документите припомнат какво се 
случва на 15 февруари 1950 г. – пър-
вият учебен ден на първата езикова 
гимназия у нас. Прозвучаха тексто-
вете от Постановлението на Ми-
нистерския съвет от  21.11.1949 г.  
за откриване на гимназията с об-
щежитие. Показани бяха и автен-
тичните ученически униформи с 
емблемата на училището.

Сред гостите бяха зам.-минис-
търът на образованието и науката 
инж. Таня Михайлова, депутати, 
Еленко Начев – началник на Реги-
оналното управление по образова-
нието, общински съветници, бивши 
ученици, учители и директори. 
Сред официалните гости бяха и 

учителят ветеран Найден Ангелов 
и Стефка Милева – директор на 
гимназията през 80-те години на 
м.в.

„Днес сме в училището, което 
дава възможности, знания, умения, 
дава надежда, дава приятели, на-
чертава пътя към успеха. Историята 
на тези 70 задължава днешните 
ученици. Сигурна съм, че пак ще 
има поколения, които да тичат към 
Белия паметник, ще гледат филма 
„Вчера“, ще искат да се върнат във 
времето на пълномощния министър 
Петко Иванов и първия директор 
Георги Колимечков от 1950 г. Защо-
то това училище е знаково не само 
за Ловеч, а за образователната ни 
система“, каза зам.-министър Таня 
Михайлова.

В  дните преди празника върху 
стъпалата на старата сграда бяха 
изписани първите стихове от тек-
ста на песента „Клетва“ от филма 
„Вчера“ (1987 г.).

Директорът Радослав Хитов 

припомни, че няма друга сграда 
в България, в която 140 години  
(с малки прекъсвания) да се изу-
чава интензивно чужд език. Това е 
така, защото училището е наслед-
ник на Американското девическо 
училище от 1881 г., по-късно ко-
леж, закрит през 1948 г. „Често ме 
питат няма ли да става гимназията 
национална, а аз отговарям – тя 
си е национална по рождение.  
И неслучайно тя създава нацио-
нално полезни хора – това е цен-
ното на нашето училище“, изтъкна 
още Радослав Хитов. Той припом-
ни, че тази година започва строеж 
на ново крило към училището, за 
да се премине към едносменен 
режим на обучение. 

По-късно зам.-министър Таня 
Михайлова участва в работна 
среща с директори на езикови и ма-
тематически училища от страната. 
Темата е профилираната подготов-
ка в XI клас и предстоящи обучения 
на учителите.

Школи, а не лизинг
Университетският план-прием зависи  
от качеството на обучение и наука

Красимир  
Вълчев

Училището, което възпитава 
личности

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Министерският съвет 
одобри позицията на Репу-
блика България за участие в 
редовното заседание на Съ-
вета по образование, младеж, 
култура и спорт на ЕС, част 
„Образование“, което ще се 
проведе на 20 февруари в 
Брюксел. Ще бъде приета Ре-
золюция на Съвета относно 
образованието и обучението в Европейския семестър. На 
заседанието ще бъде посочена и ролята на европейски-
те фондове, програми и инструменти за създаването на 
благоприятна среда за търсещите развитие млади учени.

Иновативен урок по родолюбие изнесоха децата от детска градина „Слънце“ пред кмета на Русе Пенчо Милков. 
Той беше посветен на 147 години от гибелта на Васил Левски и 142 години от освобождението на Русе
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Пантелей пътник
Марияна ВИТАНОВА*

Пътуването е една от отличителните черти на съ-
временния човек. Едни пътуват по служебни дела, 
а други − за да опознаят света. Вероятно сте чували 
да казват за някого, че е Пантелей пътник, т.е. че е 
човек, който пътува често. В Речника на българския 
език (Т. 14, АИ „Проф. М. Дринов“, София, 2012 г.) е 
посочено следното значение за този фразеологизъм, 
подкрепено с примери: Пантелей пътник е „човек, 
който много пътува (на когото предстои дълго пъту-
ване или е тръгнал на дълъг път). – Бе къде се дяна 
нашият Пантелей пътник? Къде отиде Жълтурко? 
Не го ли е виждал някой? Й. Йовков, Събр. съч. III, 
1977“. Фразеологизмът произлиза от името на хрис-
тиянския светец св. Пантелеймон, познат още и като 
Пантелей, Воден Пантелей, Пантале и др. В народ-
ния календар светецът се почита на 27 юли, когато 
се отбелязва тържествено краят на жътвата или вър-
шитбата. Празнува се и за предпазване от порои и 
наводнения. 

В деня на св. Пантелеймон прелетните птици започ-
ват да се събират на ята и да се подготвят за отлитане 
в топлите страни. Вярва се също, че св. Пантелеймон 
е закрилник на пътуващите, а денят на неговия праз-
ник е подходящ за начало на далечно пътуване. 

Тъй като в народните вярвания св. Пантелеймон се 
почита и като лечител, съществува и друго мнение − 
че произходът на фразеологизма Пантелей пътник 
е свързан не с отлитането на птиците и пътуването 
в пространството, а с прехода на човешката душа от 
света на живите в отвъдния свят, т.е. със смъртта. 
Като доказателство за това се привежда преносното 
значение на думата пътник − ‘тежко болен човек, 
който ще умре’. Така св. Пантелеймон, или Пантелей, 
се превръща в покровител на тежко болните, които 
скоро ще се простят със света на живите.

В представата за отлитащите птици, във възмож-
ността за благоприятно пътуване, както и в преми-
наването на душата от един свят в друг, намира от-
ражение идеята за движението и за преходността на 
човешкия живот.

*Доц. д-р Марияна Витанова работи в Секцията 
за етнолингвистика на Института за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева бе гост на студентите и курсантите от 
Военната академия „Г. С. Раковски“. Тя сподели с младите хора предизвикателствата, които поставят  

изкуственият интелект и дигитализацията пред пазара на труда. „Новата програма за модернизация на 
университетите, в която ще инвестираме 50 милиона лева, ще им даде свобода сами да формират правилната 

съвкупност от свързаност, интердисциплинарност и цифрово съдържание“, каза зам.-министър Ангелиева.  
Участници в публичните лекции от цикъла MASTERCLASS WORK 4.0 във Военната академия са и министърът 

на труда и социалната политика Деница Сачева, президентът на КНСБ Пламен Димитров и началникът  
на Академията генерал-майор д-р Груди Ангелов
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Татяна ДИКОВА

С преобразуването на НИМХ от 
основно звено на БАН в юридическо 
лице, чийто ръководител е разпо-
редител с бюджет по бюджета на 
МОН, Институтът се обособява като 
национална научна организация за 
осъществяване на оперативни дей-
ности в областта на метеорологията, 
хидрологията и агрометеорология-
та. Това стана ясно по време на деба-
тите в парламентарната Комисия по 
образованието и науката по проекта 
на Закона за Националния институт 
по метеорология и хидрология.

„НИМХ винаги е бил научна ор-
ганизация, работата в него е високо 
специализирана, на границите на 
познанието“, припомни минис-
търът на образованието и науката 
Красимир Вълчев. Той напомни, че 
Националната метеорологична и 
хидрологична служба на България 
е създадена първоначално към ми-
нистъра на просвещението. „Искаме 
да запазим нивото и качеството на 
наука и на работа, защото НИМХ 
е част от световните мрежи. Да, 
Институтът се нуждае от подоб
ряване на инфраструктурата, от 
повишаване на научния капацитет 
и от редица други неща. В никакъв 
случай чрез този закон не правим 
крачка към фрагментиране на сис-
темата. Става дума за институт, в 
който има симбиоза между наука и 
оперативна дейност.“

НИМХ има задължения от нацио-
нална значимост по редица закони – 
за водите, за защита при бедствия, за 
чистотата на атмосферния въздух и 
по редица подзаконови нормативни 
актове. Той е националната хидро-
метеорологична служба на страната 
и официален представител на Бъл-
гария в Световната метеорологична 
организация към ООН, Европейския 
център за средносрочна прогноза на 
времето, Европейската организация 

за разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT) и др. Освен 
научни изследвания в НИМХ се 
извършват и оперативни дейности, 
необходими на министерства и 
ведомства, за предотвратяване на 
рискове за населението и икономи-
ката. Липсата на коректно разписа-
ни задачи, както и ограничаването 
във финансирането значително е 
затруднявало работата на хидроме-
теоролозите и подготовката на ново 
поколение изследователи и опера-
тивни работници до отделянето на 
Института от БАН. Затова хидроме-
теоролозите, според новия закон, ще 
бъдат на делегиран бюджет. 

„С новия закон се създават по

благоприятни условия за развитието 
на институцията, за обслужването 
на държавата и на научните изслед-
вания, както и за развитието на кад
рите“, коментира зам.министърът 
на образованието Петър Николов.

В разгорялата се дискусия по про-
екта на закон се изказаха различни 
становища. „Готови сме да приемем 
всички предложения между първо 
и второ четене. Но нека припомня, 
че Институтът не може да бъде фи-
нансово независим, ако няма закон, 
който да урежда това“, напомни 
министър Красимир Вълчев.

Гласовете „За“ в Парламентарна-
та комисия бяха достатъчни, за да 
оцелее Законът в пленарната зала. 

Дават зелена 
светлина за НИМХ
Законът за метеорологията  
и хидрологията влиза в пленарната зала

Емил ЯЛЪМОВ

Връчиха отличията на 
лауреатите от XXIII изда-
ние на националния кон-
курс „Любовта в нас“. Той 
е включен в Националния 
календар на МОН за изяви 
по интереси на децата и 
учениците. 

В. „Аз-буки“ отразява 
инициативите от Нацио-
налния календар на МОН.

В тазгодишната надпре-
вара участваха 325 произ-
ведения. Техни автори са 
203 ученици от 33 населени 
места. Журито е предсе-
дателствано от Станислав 
Пенев – поет и член на 
СБП. 

Специалната награда 
на кмета на Варна Иван 
Портних е за десетоклас-
ничката от МГ „Др Петър 
Берон“ Габриела Стефа-
нова. Тя е възпитаник на 
литературен клуб и мла-
дежкия център „Касталия“ 

при ОДК – Варна. 
Отличието на Национал-

ния дворец на децата също 
отиде в ЛК „Касталия“. 
Призът е за Александър 
Габровски. Името на Габ
ровски е добре познато в 
литературните среди. Той 
е един от двамата сти-
пендианти на фондация 
„Културни перспективи“, 
а негов ментор е писателят 
Георги Господинов. 

С приз от „Литературно 
общество“ – Варна, е удос-
тоена Елена Трифонова от 
Пловдив. 

Наградите връчиха чле-
нове на журито и Монка 
Николова, директор на 
ОДК – Варна. В празника 
се включиха и деца от шко-
лите по изкуства на ОДК. 

Националният конкурс 
се организира ежегодно от 
ЦПЛР – ОДК със съдей-
ствието на Община Варна 
и сдружение „Литературно 
общество“. 

Наградиха 
победителите  
от „Любовта в нас“

По света и у нас

За периода 2014 – 2018 г. НИМХ – БАН заедно с филиалите 
си е предоставил продукти и експертизи на ведомства, общини, 
областни управи, както следва:

2014 г. – 9996 броя
2015 г. – 7480 
2016 г. – 9045
2017 г. – 9386
2018 г. – 9472.
За същия период по години изпълнените проекти с финанси-

ране от национални институции са съответно 10, 15, 13, 25, 18. 
Пак за същия период по години научните проекти са съответно 
100, 77, 72, 84, 69.

Как е в Европа?
В някои държави обществените отношения, свързани с на-

ционалните метеорологични служби, са уредени трайно, със 
специален закон за институциите. В Австрия това е Закон 
за научните организации; Босна и Херцеговина – Закон за ме-
теорологичната и хидроложката дейност; Испания – Закон за 
националната метеорологична служба; Нидерландия – Закон за 
задълженията по метеорология и сеизмология; Португалия – 
Декрет-закон, създаващ португалски институт за морето и 
атмосферата; Словакия – Закон за Държавната хидрологична и 
Държавната метеорологична служба; Русия – Федерален закон 
за хидрометеорологичната служба; Финландия – Закон за ме-
теорологичния институт; в Норвегия с кралски указ е създаден 
норвежки метеорологичен институт. 
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младите хора, ще посочи позициите на отделните ак
тьори при разискванията на дългосрочния европейски 
бюджет, ще разкаже за Европейския зелен пакт и какво 
ще бъде отражението му върху транспорта, какви ще са 
последиците от Брекзит за европейските граждани и за 
гражданите на Великобритания. Други теми, които ще 
бъдат засегнати, са идеите за засилване на социалния 

Млади българи се срещат
на кафе с евродепутати 

Бюрото на Европейския парламент в България поставя 
началото на нова инициатива, която цели да даде възмож
ност на младите хора да научат повече за горещите теми 
в ЕП чрез поредица от срещи в неформална обстановка с 
български евродепутати. Първото „Кафе Европа“ ще бъде 
на 27 февруари с евродепутата Петър Витанов. То се ор
ганизира в партньорство със Студентския клуб на поли
толога в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на срещата Петър Витанов ще представи 
възможностите, които предлага Европейският съюз за 

ЕВРОНОВИНИ

облик на ЕС, бъдещето на Механизма за сътрудничест
во и проверка и сътрудничеството на ЕС с източните 
държави.

Водещ на срещата ще бъде Теодор Стойчев – ръково
дител на Бюрото на Европейския парламент в България. 
Тя е отворена за широката публика, но е със задължи
телна регистрация на http://epfacebook.eu/qn8Y до 26 
февруари.

 С „Кафе Европа“ Бюрото на ЕП в България иска да 
предложи на младите хора да се запознаят „от първа 
ръка“ с горещите теми, обсъждани в Европейския пар
ламент, чрез събеседване с български евродепутати от 
различни политически групи. Чрез поредицата от срещи 
младите хора лично ще се убедят, че Европейският съюз 
не е само законодателство, обгърнато в сложни фрази. 
Европа е навсякъде около нас и засяга всички ни. 

В НЯКОЛКО РЕДА
ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА Николай Павлов участва в 
откриването на Национална конфе
ренция по „Диалог на ЕС по въпроси
те за младежта“ на тема „Създаване 
на възможности за младите“. Целта 
на форума е да разгледа и формулира 
инструменти за работа в сферите, 
обхванати от три от седемте Евро
пейски младежки цели, които включ
ват подпомагане развитието на 
младите хора от малките населени 
места, осигуряване на качествена 
работа за всички, както и качест
вено обучение. Организатор на съ
битието е Националният младежки 
форум. Конференцията се провежда 
в рамките на „Диалог на ЕС по въпро
сите за младежта“, съфинансиран по 
програма „Еразъм+“.

***
ВСЕКИ ВТОРИ БЪЛГАРИН смята, че 

ЕС се развива в правилната посока, 
което е доста над средноевропейско
то равнище. Това сочат резултати
те от допитването на стандартния 
„Евробарометър“, проведено в края 
на миналата година. Нараства делът 
на българите, които се чувстват 
граждани на ЕС (56% – с 4 процентни 
пункта повече в сравнение с пролет
та на 2019). Делът на българите, кои
то имат положителна представа за 
ЕС, се увеличава от 59% на 61% и е с 
19 пункта над средното ниво за Съ
юза. България е сред трите страни 
членки, за чиито граждани ЕС е с най
висок позитивен имидж – редом до 
Ирландия (63%) и Португалия (59%). 
Българите считат, че найважните 
проблеми пред ЕС са имиграцията 
(48%), тероризмът (32%) и рискове
те за околната среда и климатични
те промени (19%).

***
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОПРЕ-

ДЕЛИ СВОИТЕ ПРИОРИТЕТИ преди 
64тата сесия на Комисията на ООН 
за положението на жените, която 
ще се проведе през март в Ню Йорк. 
В резолюция, приета с 463 гласа „за“, 
108 „против“ и 50 „въздържал се“, ев
родепутатите призовават Съвета 
на ЕС да осигури единна позиция на 
ЕС и да противодейства на отстъп
лението по отношение равенството 
между половете и на всички мерки, 
подкопаващи правата на жените. 
Те определиха своите приоритети 
и призоваха за мерки за засилване 
на икономическото и политическо
то овластяване на жените. Според 
евродепутатите, за да се засили 
защитата на жените, ЕС трябва 
спешно да приключи ратификацията 
от страна на ЕС на Истанбулската 
конвенция за превенция и борба с на
силието над жени; да осигури разпре
деляне на адекватни ресурси за бор
ба с насилието, основано на пола, и за 
защита на жертвите и да предоста
ви защита и насърчаване на правата 
на групи, страдащи от множествени 
и междусекторни форми на дискри
минация, напр. жени с увреждания, 
чернокожи и цветнокожи жени, жени 
мигранти и ЛГБТИК лица.

Европейският пар-
ламент призовава 
за силен набор от 
права за защита 
на потребители-
те в контекста на 

изкуствения интелект и ав-
томатизираното вземане на 
решения. Депутатите одобриха 
резолюция, в която се посочват 
няколко предизвикателства, 
произтичащи от бързото раз-
витие на изкуствения интелект, 
със специален акцент върху 
защитата на потребителите.

Машинните алгоритми мо-
гат да обработват масиви от 
данни с точност и бързина, 
които са непосилни за хората. 
Това прави приложенията, из-
ползващи изкуствен интелект, 
все по-популярни в области 
като финансите, здравеопазва-
нето, образованието, правото и 
други. Но ако липсва човешки 
контрол при вземането на ре-
шения, лесно могат да възник-
нат проблеми. Машините се 
учат да разпознават модели в 
бази от данни. Ако в данните 
са заложени определени пред-
разсъдъци, алгоритмите про-
дължават да ги възпроизвеждат 
в бъдеще.

Изкуственият интелект все 
повече се използва за съз-

даването на автоматизирани 
системи за вземане на решения.  
В много случаи това има силно 
отражение върху хората, които 
влизат в контакт с тези систе-
ми – например при отпускане 
на кредити, при разглеждане 
на кандидатури за работа, при 
лечение или по правни въпро-
си. Автоматизираните системи 
могат да доведат до засилване 
и утвърждаване на социални 
разделения – установени са 
случаи с някои алгоритми за 
наемане на работа, които дис-
криминират жените.

Развитието на автомати-
зирани модели за вземане на 
решения повдига въпроси за 
това как да се спечели довери-
ето на потребителите и да се 
гарантира, че техните интереси 
са взети предвид. Когато по-
требителите влизат в контакт 
с автоматизирани системи, те 
трябва да бъдат добре инфор-
мирани как точно функционира 
алгоритъмът и за начина, по 
който решенията на системата 
могат да бъдат проверявани и 
коригирани.

Тези системи трябва да из-
ползват само висококачест-
вени и безпристрастни набо-
ри от данни и „разбираеми и 
безпристрастни алгоритми“, 

гласи резолюцията. Трябва да 
бъдат създадени механизми 
за преглед за отстраняване на 
евентуални грешки в автома-
тизираните решения. Трябва 
също така да бъде възможно 
потребителите да търсят по 
съдебен ред обезщетение за 
окончателни и постоянни ав-
томатизирани решения.

„Хората винаги трябва да 
носят крайната отговорност за 
предложените от изкуствения 
интелект решения и да могат 
да отменят решения, взети в 
контекста на професионални 
услуги, като например в ме-
дицинските, правните и сче-
товодните професии, както и в 
банковия сектор“, подчертават 
евродепутатите.

Парламентът призовава за 
схема за оценка на риска на 
изкуствения интелект и автома-
тизираното вземане на решения 
и за общ подход на ЕС, който 
да допринесе за гарантирането 
на ползите от тези процеси и 
смекчаването на рисковете в 
целия ЕС.

Евродепутатите призовават 
ЕК да представи предложения 
за адаптиране на правилата 
на ЕС за безопасност на про-
дуктите (напр. директивите 
относно безопасността на 

машините и на детските иг-
рачки), за да се гарантира, че 
потребителите са информи-
рани относно използването на 
тези продукти и са защитени 
от вреди, като същевременно 
производителите са наясно със 
своите задължения.

Съгласно законодателството 
на ЕС търговците трябва да 
информират потребителите, 
в случай че цената на стоките 
или услугите е персонализира-
на въз основа на автоматизира-
ното вземане на решения и про-
филиране на потребителското 
поведение. Евродепутатите 
искат ЕК да следи отблизо при-
лагането на тези правила. ЕС 
трябва също така да гарантира, 
че автоматизираното вземане 
на решения не се използва не-
правомерно за дискриминация 
на потребителите въз основа на 
тяхната националност, място 
на пребиваване или временно 
местонахождение.

На 19 февруари 2020 г. резо-
люцията е изпратена на Съвета 
на ЕС (държавите членки) и 
на ЕК, които трябва да взе-
мат предвид позицията на 
евродепутатите за подхода 
към изкуствения интелект и 
автоматизираното вземане на 
решения. 

Изкуственият 
интелект крие рискове
Евродепутатите искат да се осигури 
справедлива и безопасна употреба  
от потребителите

На 20 февруари се провеж-
да извънредно заседание на 
Европейския съвет и ще се 
търси постигане на съгласие 
за следващата многогодишна 
финансова рамка. Българският 
еврокомисар за иновациите, 
научните изследвания, култура-
та, образованието и младежта 
Мария Габриел призова канцлера 
на Австрия Себастиан Курц 
да подкрепи в преговорите 
ориентиран към бъдещето 
бюджет на ЕС за 2021 –2027 г. 
Тя подчерта, че политиките 
на триъгълника на знанието 
– образование, изследвания и 
иновации, са предпоставка за 
растеж и устойчивост
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Дъ р ж а в н и я т 
план-прием в 
училищата на 
територията на 
област Смолян 
з а  у ч е б н ат а 

2020/2021 г. предвижда 
37 паралелки – 19 про-
филирани и 18 професио-
нални. Завършващите VII 
клас ученици в региона 
са с около 100 повече (863 
спрямо 768 в предходната), 
което дава възможност за 
балансиран план-прием. 
Той е съобразен с демо-
графските тенденции и 
икономическото развитие 
на Среднородопския реги-
он, с желанията на ученици 
и родители и с матери-
ално-техническата база 
на образователните ин-
ституции. План-приемът 
цели преструктуриране 
по профили и професии 
в посока STEM профили, 
технически и IT профе-
сии, образование, което да 
отговаря на Националната 
програма „Обучение за ИТ 
кариера“ за професионал-
но обучение на ученици от 
гимназиален етап по но-
вата професия „Приложен 
програмист“.

В план-приема са застъ-
пени 

защитени  
професии,  

необходими  
за развитието 

на регионите 

и за стратегическите отрас-
ли на икономиката, както 
и професии с очакван не-
достиг на специалисти на 
пазара на труда. Учениците, 
избрали тези професии, ще 
получават и допълнителни 
стипендии. За учебната 
2020/2021 г. защитените 
професии са „Металообра-
ботващи машини“ и „По-
левъдство“. Професиите с 
очакван недостиг на специа-
листи на пазара на труда са 
„Автотранспортна техника“ 
и „Електрообзавеждане на 
производството“ – дуално 
обучение в ПГТТ „Христо  
Ботев“, и „Хлебар-сладкар“ 
и „Транспортно строител-
ство“ в СПГТС „Никола Й. 
Вапцаров“. И двете учили-
ща са в Смолян.

Бизнесът е заявил необхо-
димостта от кадри в направ-
ленията „Автоматизирани 
системи“, „Производство 
на облекло от текстил“, 
„Електрообзавеждане на 
производството“ – дуална 
форма, „Автотранспортна 
техника”, „Обогатяване на 
полезни изкопаеми“.

За следващата учебна 

Баланс и възможности младите 
хора да избират професии
План-приемът се съобразява със стратегическите отрасли  
на регионите и с търсенията на пазара на труда 

година директорите на учи-
лищата от област Габрово са 
предложили за утвърждава-
не 38 паралелки след завър-
шено основно образование. 
855 ученици ще завършат 
VII клас т.г. Предходната 
година са били 867. 

Новите моменти в пред-
ложението на РУО – Габро-
во, са 6 дуални паралелки 
– „Мехатроника“, 2 пара-
лелки по 0,5 „Машини и 
системи с ЦПУ“ и „Елек-
тродомакинска техника“, 
една „Машини и системи с 
ЦПУ“, две паралелки по 0,5 
„Експлоатация на автомо-
билния транспорт“ и „Трай-
ни насаждения“. Предлагат 
се и 3 защитени паралелки 
– „Трайни насаждения“, 
„Преработка на мляко и 
млечни продукти“ и „Тех-
ник на прецизна техника“. 

Паралелките с очакван 
недостиг на територията на 
цялата област са 8. 

Обучение по пет нови 
професии се въвежда в 
училища в област Хасково 
от новата учебна година – 
„Приложен програмист“, 
„Оператор информационно 
осигуряване“, „Икономист-
информатик“ (в Свилен-
град), „Геодезист“.

Паралелките с дуална 
форма на обучение се уве-
личават. Такава ще бъде 
открита в ПГ по механо-
електротехника „Стойчо и 
Кица Марчеви“, а специал-
ността е „Електротехник“. 
Продължава да се осъщест-
вява дуалната форма на 
обучение в Харманли и 
Димитровград. 

Задочници ще има по 
„Производство на облекло 
от текстил“ и „Металоре-
жещи машини“.

Броят на учениците, за-
вършващи VII клас през 
тази година, е 2024, със 
74 повече от предходната 
година. Те ще избират про-
фили или професии в 80 
паралелки. 

37 паралелки за държа-
вен план прием в VIII клас 
за професионалните, про-
филираните гимназии и 
средните училища в Кюс-
тендилския регион за учеб-
ната 2020/2021 г. утвърди 
постоянната комисия по 
заетостта. Завършващите 
седмокласници в региона 
са 962 и са по-малко от 
миналата година. Има прог-
нози, че част от учениците 
няма да завършат учебната 
година, други ще отидат в 
съседни области и в столи-
цата. Притеснително е и че 
поради липса на интерес 
отпадат паралелки по важни 
за райони специалности –  
„Извършване на термални 
процедури в балнеологични 
и други възстановителни 
центрове“, пожелана от бал-
неокурортите Кюстендил и 

Сапарева баня.
От утвърдените паралел-

ки за учебната 2020/2021 г. 
23 са в професионалното 
обучение, 14 са профилира-
ните, 18 са в дневна форма и 
5 – в дуална форма на обу-
чение. Новият план-прием 
включва 4 нови специално-
сти  – „Промишлена елек-
троника“, „Компютърна 
графика“, „Програмно оси-
гуряване“ и „Електрически 
машини и апарати“.  

Общо 1065 са завърш-
ващите тази година седмо-
класници в област Монтана. 
За тях са планирани общо 
44 паралелки, от които 31 
професионални. Новите 
професии за област Мон-
тана са 6. 

2296 ученици за-
вършват основ-
но образование 

в Пазарджик

тази година. През новата 
учебна година професионал-
но образование и обучение 
ще се реализира в 26 учили-
ща, от които 15 професио-
нални гимназии и 7 средни 
училища. В планираните 59 
професионални паралелки 
ще се предложи обучение по 
професии и специалности от 
повече от 20 професионални 
направления. 

Държавният план-прием 
по професии и специалности 
е съобразен със стратегиите, 
прогнозите и плановете за 
развитие на общините, с 
актуализирания списък на 
защитените специалности 
и такива с очакван недостиг 

от специалисти. Взети са под 
внимание постъпилите заяв-
ки от работодателите. Броят 
на учениците, завършващи 
основно образование, е 2296, 
паралелките са 31 профили-
рани и 59 професионални. 
X клас през тази учебна 
година завършват в обеди-
нените училища 77. За тях 
е предвидено обучение по 3 
защитени професии и по 14 
специалности с прогнозиран 
недостиг. 10 са паралелките с 
дуална система на обучение, 
подкрепяни от бизнеса. 

Откриване на 39 пара-
лелки за гимназистите се 
предвижда за новата учебна 
година в област Перник. От 
тях 11 са профилирани и 28 
професионални. За пръв път 
в Трън ще има паралелка с 
профил „Предприемачески“. 

За новата учебна година 
целта е 70,75 % от общия 
брой ученици да се запишат 
в профилирани и професио-
нални паралелки. Прогно-
зата е 60,78 % от учениците 
да учат в STEM профил и 
професионални паралелки. 

В Русенско откриват 5 
нови специалности  – „Тех-
нологичен и микробиоло-
гичен контрол в химични 
производства“, „Трайни 
насаждения“, „Локомотиви 
и вагони“, „Електрически 
превозни средства“ и „Из-
мервателна и организацион-
на техника“.

Заложено е разкриването 
на 64 паралелки – 39 профе-
сионални и 25 профилира-
ни. Тази година в Русенска 
област основно образование 
ще завършат 1625 ученици. 
Те ще могат да избират 

между 13 професионални и 
13 профилирани гимназии, 
както и едно обединено 
училище.

Aнaлизът нa РУО – Тър-
говище, coчи, чe гoлям 
интepec ce нaблюдaвa 
ĸъм пpoфecиитe, ĸoитo 
ycпeшнo ce peaлизиpaт нa 
тpyдoвия пaзap, cвъpзaни 
c xpaнитeлнитe тexнoлo-
гии и иĸoнoмичecĸитe 
cпeциaлнocти. Интepec 
имa и ĸъм пpoфecиoнaл-
нитe гимнaзии с paзвитa 
мaтepиaлнo-тexничecĸa 
бaзa, виcoĸoĸвaлифициpaни 
пeдaгoгичecĸи cпeциaлиcти 
и  y c п e ш н o  c и  в з a и -
мoдeйcтвaт c бизнeca oт 
cъoтвeтния ceĸтop. Зaпaзвa 
ce тeндeнциятa зa 

зacилeн  
интepec  

нa кaндидaт-
гимнaзиcтитe 

към oбщo-
oбpaзoвaтeлни-

тe yчилищa 

заради високите peзyлтaти 
oт дъpжaвнитe зpeлocт-
ни изпити. За съжаление, 
обаче т.г. броят на седмо-
класниците е най-малък 
за пocлeднитe 10 гoдини 
– 908 yчeници. В oблacттa 
пpeз cлeдвaщaтa yчeбнa 
гoдинa щe ce пpeдлaгaт нo-
вите пpoфecии „Пoмoщниĸ-
възпитaтeл в oтглeж-
дaнeтo и възпитaниeтo нa 
дeцa“; дyaлнa пapaлeлĸa 
–  „Мeтaлooбpaбoтвa-
щи мaшини“; „Гpaфичeн 
дизaйн“; „Мexaнизaция 
нa ceлcĸoтo cтoпaнcтвo“; 

„Спeдиция тpaнcпopтнa и 
cĸлaдoвa лoгиcтиĸa“. Πpeз 
cлeдвaщaтa yчeбнa гoдинa 
oбщo в чeтиpи yчилищa oт 
oблacттa щe ce ocъщecтвявa 
дyaлнo oбyчeниe.

77 специалности обяви-
ха във Велико Търново, а 
завършващите основно об-
разование са 1798. Новите 
професии са „Строителен 
техник. Водно строител-
ство“, която е в списъка с 
недостиг на специалисти, 
„Дизайнер. Рекламна гра-
фика“, „Техник/технолог 
на ХВП“ по специалност 
„Производство на месо, 
месни продукти и риба“, 
„Електромонтьор. Електро-
обзавеждане на производ-
ството“ и „Автотранспортна 
техника“. Класовете с дуал-
на система на обучение ще 
са осем.

От 221 паралелки в VIII 
клас в Пловдивска област 
23 ще са с дуално обучение. 
129 са професионалните с 
5-годишен срок на обуче-
ние, 5 – с тригодишен срок 
на обучение, а 87 са профи-
лираните паралелки. През 
следващата учебна година 
паралелките за дуално обу-
чение се увеличават и ще 
бъдат 23.

За новата учебна година 
държавният план-прием 
в VIII клас е разпределен 
така: 60,63% професио-
нални паралелки и 39,37%  
профилирани. Четири са 
новите професии – „Маши-
нен монтьор“, „Консултант 
козметични, парфюмерий-
ни, биопродукти и битова 
химия“, „Машинен техник“  
и „Аниматор в туризма“.

Компютърна школа „Вале“ – Хасково, стартира курсове по роботика. Чрез лего роботиката децата 
развиват познанията си по физика, математика, информатика, информационни технологии. Съчетават 

играта с конструиране на модели и тяхното програмиране, развиват умения за комуникация,  
креативност, критично мислене и програмиране
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Зина СОКОЛОВА

Догодина Основно учи-
лище „Иван Вазов“ 
в Симеоновград ще 
чества своята 100-го-
дишнина. Построено 
е по инициатива на 

първенците на село Златен дол, 
които решават да открият свет-
ско школо, за да не ходят децата  
4 км пеша до тогавашния Търно-
во Сеймен (Симеоновград). Днес 
училището обхваща основно 
децата от симеоновградския 
квартал „Злати дол“. 

„Родителите ни приемат добре 
и като колектив, и като материал-
на база. Харесва им нашето отно-
шение към децата и старанието, 
което полагаме за тях – казва 
Светла Атанасова, директор на 
училището. – Преди време в гра-
да имаше тенденция за отлив на 
ученици към град Гълъбово. Те са 
по-богата община, предлагаха да 
извозват деца оттук. Но от нашето 
училище нямаше ученици, които 
да искат да пътуват. Не крия, че 
това ме зарадва. 

Доверието  
към нас ни задължава 

още повече. 

Разбираме се с родителите. 
Нямам приемен ден, всеки може 
да дойде при мен, когато поиска.“

Подготвителната група в учи-
лището е една, с 20 деца, а общо 
учениците са 165. Това е най-
малкото от трите училища в Си-
меоновград, с по една паралелка 
в клас. Но хубавото е, че няма 
маломерни паралелки. Предлага 
се и самостоятелна форма на 
обучение.

Светла Атанасова признава, 
че от 20 години е директор и ви-
наги е имало проблем с ранните 
бракове. Хубавата новина е, че в 
последните години те намаляват. 
Макар че наскоро пак имат такъв 
случай, за съжаление. Но явле-
нието вече не е масово. Според 
директорката една от причините 
е, че много от родителите също 
са учили и искат и децата им да 
са образовани. В училището има 
и родителски клуб и всяка година 
се организират дебати за вредата 
от ранните бракове.

„Работим с Центъра за между-
етнически диалог и толерантност 
„Амалипе“ от няколко години 
– казва Атанасова. – Водили сме 
ученици на екскурзии. Много се 
радват, защото нашите деца нямат 
възможност да пътуват често. За 
тях това е шанс да видят нови 
неща, да се запознаят със свои 
връстници, да посетят забеле-
жителности като етнографския 
музей „Етъра“. Подобни меро-
приятия им се отразяват много 
добре.“

Ученически групи редовно 
посещават и прочутата Алексан-
дровска гробница, която е набли-
зо. А за най-малките задължи-
телно се организира посещение 
в библиотеката в Симеоновград. 

Традиции, които 
задължават
В ОУ „Иван Вазов“ в Симеоновград 
подкрепят идеята за задължително 
обучение от 4-годишна възраст

Светла Атанасова,  
директор

Ранната  предучилищна подготовка увеличава  
възможностите на децата за пълноценен учебен процес

рактивна дъска, всички учители 
разполагат с лаптопи. Това помага 
за работата с децата, като всяка 
година базата се допълва. Но 
според екипа 

чака ги още работа 
с родителите, 

за да се промени мисленето на 
някои семейства. А това е най-
трудното.

„Имаме медиатор, който много 
помага, съзнателно момиче е, 
познава семействата, обикаля ги 
– казва Светла Атанасова. –  Ня-
маме практика да ходим по домо-
вете, за да събуждаме учениците. 
Не се налага да стигаме дотам, 
както съм чувала от колеги. Но за 
деня не оставяме нито едно дете 
да не е проверено, ако отсъства. 
Има голям ефект от това. 

За нашите деца ще е много доб-
ре, ако се въведе задължително 
обучение от 4-годишна възраст.  
В подготвителната група има деца 
с много беден речник на българ-
ски. Говорят, разбират, но им е 
трудно в началото. Докъм Нова 
година това се преодолява. Затова 
ще е по-добре, ако децата тръгват 
на 4 години на училище. Така се 
увеличават житейските им шан-
сове. А много от тях живеят доста 
затворено, в рамките на махалата 
и нерядко са от семейства с нисък 
икономически и социален статус. 
Само училището може да им по-
каже света, няма кой друг.“ 

След като завършат ОУ „Иван 
Вазов“, повечето деца отиват в 
средното училище в Симеонов-
град. Педагогическият екип има 
надежда, че някои техни възпи-
таници ще продължат в Езиковата 
гимназия в Хасково и в професио-
нални гимназии.

По-големите пък имат изнесени 
уроци в библиотеката в Хар-
манли.

Две от трите витрини в учили-
щето са посветени на неговата 
историята, а третата всяка година 
се обновява със снимки от раз-
лични инициативи, в които са се 
включвали ученици. А те никак 
не са малко. Хорът редовно взима 
участие в общински мероприятия. 
Всяка година се изпращат уче-
ници и на фолклорния фестивал 
в Минерални бани. Футболният 
отбор също задължително се явява 
на състезания. В училище има и 
кръжок по приложно изкуство – 
децата изработват най-различни 
предмети от хартия по повод 
различни празници, за коледния 
базар. Много добре работи и 
Клубът по фотография. По проект 
преди време е купен специален 
принтер за снимки. Това позволява 
направените от децата фотографии 
да се сложат на табла, които после 
се аранжират в коридорите.

Хубавата старинна сграда на 
училището отвътре е напълно 
модернизирана. В нея има всички 
необходими пособия за съвреме-
нен учебен процес –  мултимедия, 
три компютърни кабинета, инте-
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21 средни училища в край-
морския град представиха 
възможностите за обучение, 
които предлага специално 
организираният Базар на про-
фесиите. Той се провежда за 
трета година с подкрепата на 
Общината, съорганизатори са 
Регионалното управление на 
образованието и Младежкият 
общински културен център.

Едно от най-старите учи-
лища в града, представило 
се на Базара, е Професио-
налната гимназия по морско 
корабоплаване и риболов 
„Свети Никола“. От тази го-
дина училището е общинско 
и перспективите са изключи-
телно добри. Директорката 

Христина Жабова припомня, 
че ръководената от нея про-
фесионална гимназия е сред 
иновативните. 

„Иновативността ни е съв-
местна с Висшето военно-
морско училище „Никола 
Вапцаров“ – обучение във 
виртуална среда с активно 
ползване на симулаторни 
тренажори, сертифицирано 
обучение на дрон-оператори, 
продължаване на образова-
нието в ОКС „бакалавър“ във 
ВВМУ“, пояснява Жабова. В 
края на учебната година уче-
ниците, бъдещи студенти във 
Военноморското, ще бъдат на 
десетдневен обучителен лагер 
във висшето училище. 

Деляна ЛУКОВА

„Бъдете информирани, 
мотивирани и активни! Поз-
дравявам всички младши и 
старши посланици на Евро-
пейския парламент. Истин-
ско удоволствие е да видиш 
млади българи, които ни 
карат да се гордеем.“

С тези думи се обърна към 
учениците от Националната 
търговска гимназия в Плов-
див българският еврокоми-
сар за иновациите, научните 
изследвания, образованието, 
културата и младежта Ма-
рия Габриел. Тя гостува в 
училището в навечерието на 
неговата 110-а годишнина по 
покана на Ученическия съвет 
в рамките на програма „Учи-
лище посланик на Европей-
ския парламент“. Габриел 
представи пред младежите 
новите възможности в ЕС, за 
да не гледат на Европа само 
като на пазар на труда.

От януари догодина стар-
тира програма „Зелен Ера-
зъм+“, по която младежите 
ще могат да осъществяват 
обмен, както досега, но вече 
и с мисъл за околната среда.

„Първоначално идеята 
бе по тази програма да се 
пътува екологично – само 
с влак. Но това значи да 
изключим автоматично опре-
делени държави като Кипър 
например. Повече вярвам в 
проектното начало, в необ-
ходимостта младият човек 
да почувства, че чрез „Зе-
лен Еразъм“ е ангажиран 

в проект, който да покаже 
неговия принос за борбата 
с климатичните промени. 
Дали ще е лична кампания 
да променим поведението си 
като консуматори, или пък 
инициатива за залесяване – 
оставям младежите да кажат 
своите идеи. За мен е важно 
да има активност чрез учас-
тие в проекти. Мобилност 
не просто като цел, а като 
възможност за личностно 
израстване“.

Габриел не пропусна да 
уточни, че 90 % от евро-
пейските граждани смятат 
„Еразъм“ за най-успешната 
европейска програма за об-
разователен обмен, затова ще 
се бори за повече средства. 
Преговорите предстоят в 
следващите седмици. Ос-
новна цел на българския 
еврокомисар ще е да извоюва 
увеличение на досегашния 
бюджет поне с 15 млрд. евро. 

Мария Габриел насърчи 
пловдивските ученици да 
бъдат по-активни по програ-
мата Discover EU, която дава 
възможност на младежи над 
18 г. да опознаят Европа. 
Оказа се, че в Търговската 
гимназия има даже одобрени. 
От старта на Програмата са 
кандидатствали 4900 човека, 
но са пътували едва 974. 
Тройното увеличаване на бю-
джета сега ще бъде обвързано 
с осигуряване на безплатен 
достъп до музеи, за да имат 
възможност младежите да 
се докоснат до културата на 
съответната държава. 

Мария Габриел обеща 
„Зелен Еразъм“

Базар на професиите 
в Бургас

Действащ модел на катер, управляван с джойстик –  
умаленият плавателен съд е изработен  

в Професионалната гимназия по морско корабоплаване  
и риболов „Св. Никола“
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Донка ТЪНКОШИЕВА 

Да си в IX клас и да 
представяш проект, 
свързан с инова-
тивни разработки  
на тема „Синя ико-
номика“ и световни 

практики за опазване на въздуха 
и водата, пред жури и публика, 
е сериозно предизвикателство. 
Особено ако презентацията е на 
английски. Точно това направиха 
учениците от най-новата бургаска 
Професионална гимназия по ком-
пютърно програмиране и инова-
ции, която отвори врати през 2018 
г.  Състезанието „Синя икономика 
2020“ е част от събитията Tech 
Days в гимназията, посветени на 
програмирането и технологиите. 

Целта е екипи от двама или 
трима ученици да направят ди-
гитални проекти, чиито кодове се 
създават в GitHub for Enterprise – 
професионална онлайн платфор-
ма за разработчици. „Гимназията 
е член на програмата само от 6 
месеца и това са първите проект-
ни дейности, в които участваха 
ученици от първия ни випуск. Те 
са и най-смелите, защото канди-
датстваха тогава, когато сградата 
на училището беше още в строеж 
и не знаеха къде ще попаднат. Ко-
гато видях проектите им, разбрах, 
че са наистина смели и амбици-
озни млади хора“, коментира ди-
ректорката на професионалната 
гимназия Димитрина Тодорова. 
Тя се пошегува, че отначало 
много се е ядосала на грипната 
ваканция, която е „изяла част от 
учебното време“. След като видя-
ла проектите обаче, разбрала, че 
така младежите са имали повече 
време за подготовката им. 

Документацията и представя-
нето на проектите е на английски 
език, което е допълнително за-
труднение. „Много съм доволна 

от видяното и чутото. Учениците, 
на практика, разбраха защо е не-
обходимо да се усвоява езикът и 
колко е важен той за бъдещото им 
развитие като специалисти“, ко-
ментира преподавателката им по 
английски Йорданка Николова.

От общо 38 разработени проекта 
за финалния кръг са одобрени само 
шест. Те са оценени от всички 
ученици от випуска и от препо-
давателите по програмиране в 
гимназията, но крайната оценка 
на отборите дават представители 
на фирмите партньори. Компани-
ите, взели най-активно участие в 
оценяването, са ScaleFocus и „Тех-
ноЛогика“. Те имат офиси в града и 
живо се интересуват от развитието 
на младите хора и ги подкрепят. 

 „Учениците са втора година в 
това училище и това, което виж-
дам като проекти, разработени 
от тях, е нещо прекрасно – както 
презентацията на английски език, 
така и създадените от тях проекти 
в сферата на програмирането, 
дизайна, новите технологии. 
Направи ми впечатление и ком-
бинирането на теми, свързани 
с опазването на околната среда.  
А те все още са само девети 
клас – коментира зам.-кметът по 
образование в Община Бургас 
Йорданка Ананиева. – Отговорно 
мога да кажа, че си е струвала 
инвестицията, която Общината 
направи в това училище. Точно 
тези деца ще бъдат хората, които 
ще движат напред икономика-
та на Бургас и страната след 
време. Виждам, че много сил-
на подкрепа получават и от IT 
фирмите в града. Ще споделя с 
кмета Димитър Николов своето 
удовлетворение от видяното и 
чутото, защото това училище е 
негова идея. Заслужава си да се 
влага енергия в посока всички 
училища да изглеждат като това. 
Учениците да представят свои 

проекти, да творят, независимо 
от това в каква област работят.“ 

Не закъсня и добрата новина: 
започва проектирането на вто-
рия корпус на IT гимназията, 
в който също ще има модерни 
технологии.

Във всяко състезание има и 
победители. Първо място е от-
редено на отбор Oceans United с 
проект Blue World, чиято цел е да 
информира света за опасностите 
от замърсяването и колко важен 
е океанът за оцеляването на стра-
ните и общностите в тях. „Първо 
проучвахме как да направим 
цялата структура на сайта, което 
ни отне около две седмици. После 
започна разработката му. Срещ-
нахме проблеми с изграждането 
на картата. Доволен съм от наше-
то представяне, а и събирането 
на самата информация бе истин-
ско предизвикателство за нас“, 
коментира Кристиян Миланов. 
Той, Дани Димов, който се за-
нимава с дизайна, и Александър 
Христов – мениджър на проекта, 
са членовете на отбор Oceans 
United. Техни подгласници са 
тримата ученици от отбор Tech 
Bears с проект AirProject, чиято 
цел е да измерва в реално време 
и да следи качеството на възду-
ха и различните параметри на 
околната среда, като температура, 
влажност, налягане и други. Зам.-
кметът Ананиева даже отправи 
предложение към отбора пробно 
да се въведе проектът им в една 
от детските градини в Бургас, за 
да могат родителите да прове-
ряват температурата на въздуха. 
Третото място заемат момчетата 
от отбор The Binary Trio с проект 
Blue Economy.

Отборът The Band of Ocean взе 
наградата на публиката с проекта 
Blue Energy чрез онлайн гласува-
не, проведено от всички учители 
и ученици на IT гимназията.

Здравка МАСЛЯНКОВА

300 ученици от велико-
търновското ОУ „Петко 
Славейков“ доказаха, че 
могат да учат, без да използ-
ват пластмасови изделия. 
Идеята е иновативна и учи-
лището е първото в региона, 
което я подема с различни 
инициативи за опазване на 
околната среда. 

Идеята за дни без пласт-
маса е на училищния дирек-
тор Данка Борисова, като 
вижда колко много пласт-
масови чаши, чинийки и 
прибори за еднократна упо-
треба се изхвърлят в учи-
лищните кошчета от децата 
след закуската. „Дойде ни 
идеята, че може разумно да 
използваме тези пластмаси, 
като ги събираме и участва-
ме в различни инициативи 
на фирми за детски книж-
ки и подобни добри идеи. 
От две години работим по 
образователен проект на 
Националния доверителен 
екофонд, който е за опазва-
не на околната среда и пе-
стене на енергия, разделно 
събиране на отпадъците и 
рециклиране. Имаме раз-
лични творчески клубове 
и кръжоци, посветени на 
екологията и опазването на 
околната среда“, разказва 
Данка Борисова.  

На всеки етаж в ОУ „Пет-
ко Славейков“ във Велико 
Търново има екологични 
кътове, а неговите ученици 
от I до VII клас изхвърлят 
отпадъците си разделно.

На 14 февруари децата и 
учителите им организираха 
първия си ден без пласт-
маса, а оттук нататък ини-
циативата ще се провежда 
всеки последен петък на 
месеца. 

В деня без пластмаса 
шестокласниците от кръжо-
ка „Хармония с природата“ 
запознаха съучениците си 
с вредите върху природа-
та, флората и фауната от 

замърсяването с пластма-
сови изделия. Учениците 
от VIб клас изиграха кратко 
представление за раздел-
ното събиране на отпадъци 
и правилното отношение 
към природата. Четвър-
токласниците изработиха 
предмети от пластмаса и 
представиха проекти за 
вредата от еднократните 
пластмасови изделия за 
околната среда. 

В първия ден без пласт-
маса в ОУ „Петко Славей-
ков“ във Велико Търново 
децата дойдоха на училище 
без раници и химикалки.  
В часовете писаха с моли-
ви, а голяма компания за 
производство на екотор-
бички подари на учениците 
чанти от плат, които да 
ползват. „Много се радвам, 
че не използваме толкова 
пластмаса. Вкъщи също 
се опитваме да я ползваме 
по-рядко, като намаляваме 
употребата на пластмасови 
чашки и химикалки, когато 
си пишем домашните. Не 
замърсяваме града, нито 
моретата и реките“, споде-
лят учениците.

С децата активно работи 
в часовете и преподавате-
лят по химия и природни 
науки Снежана Минчева. 
„Акцентираме основно вър-
ху вредата, която оказват 
пластмасовите изделия вър-
ху околната среда. Когато се 
събира разделно, по-малко 
се използват природните 
ресурси като нефт, които 
знаем, че са невъзобновя-
еми. Акцентираме върху 
замърсяването на околната 
среда и конкретно върху 
вторичната преработка и 
какво е жизнен цикъл на 
дадено пластмасово изде-
лие. Говорим и за изчезване 
на животински видове във 
водната среда. Наскоро им 
показвах филм как делфин 
и кит са загинали, след като 
са погълнали пластмаса“, 
споделя учителката. 

Отборът победител с директорката на гимназията Димитрина Тодорова (вляво)  
и зам.-кмета Йорданка Ананиева

Вместо грипна 
ваканция – проекти
Състезанието „Синя икономика 2020“  
е част от Tech Days в най-новата 
бургаска гимназия

Великотърновски 
дни без пластмаса

От пластмасови изделия учениците правят красиви  
и практични предмети за бита
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ТЕМА НА БРОЯ ТЕМА НА БРОЯ

Татяна ДИКОВА

„Научните изследвания, както и 
съвременните тенденции в образова-
нието и образователните системи по 
света, показват, че колкото по-рано 
се обхванат децата в задължителна 
пред училищна подготовка, толко-
ва след това рискът от отпадане е 
по-малък и в определена степен се 
повишава възможността за по-доб-
ри резултати в последствие.“ Така 
коментира идеята за задължителна 
предучилищна подготовка и за 
4-годишните проф. Галин Цоков – 
ръководител на катедра „Педагогика 
и управление на образованието“ в 
Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ и главен редактор на 
научното списание „Педагогика“ на 
Национално издателство „Аз-буки“. 

Според учения именно по тази 
причина много образователни систе-
ми разширяват задължителната под-
готовка както надолу по възраст, така 
и нагоре по класове в зависимост от 
законодателството. „Задължителното 
образование е гаранция всяко дете да 
има шанса за добро образование и 
добра професионална реализация“, 
категоричен е проф. Цоков. 

От тази гледна точка, подобна 
промяна в нашето законодателство 
би означавало, че се върви по пътя 
на вече утвърдили се образователни 
системи. Ученият бърза да успокои 
родителите. „Задължителната пред-
училищна подготовка от 4-годишна 
възраст не означава задължително 
училище. Предучилищната подготов-
ка е нещо съвсем различно от гледна 
точка на форми и методи на работа.  
В тази възраст тези форми и методи са 
съвършено други. Друг е и характерът 
на педагогическото взаимодействие.  
С децата работят изключително ква-
лифицирани учители. Те са подготве-
ни да работят с тази възрастова група. 

Дори да приемем, че предучилищ-
ната група е ситуирана в училищна 
сграда, то трябва да се знае, че обра-
зователната инфраструктура, в която 
протича образованието на малките, е 
съвършенно различна, съобразена е с 
възрастта и с нивото им на подготов-
ка. Затова не е коректно да говорим, 
че задължителната предучилищна 
подготовка означава, че децата оти-
ват на училище на четири години. 
Нещата са съвършено различни“, 
категоричен е проф. Цоков.

Ранното включване на децата в 
пред училищна подготовка ще им 
помогне наред с всичко друго и 
да изградят на един по-ранен етап 
ключови умения, свързани с общу-
ването с връстниците в рамките на 
съответните референтни групи. Това 
означава, че впоследствие децата 
много по-лесно ще се адаптират към 
условията в класа и в училищните 
групи. В известна степен това има 
положителен ефект и по отношение 
на развитието на интелекта. 

„И към момента над 70% от 4-го-
дишните посещават детска градина. 
Това е достатъчно голям процент 
от малчуганите на тази възраст, за 
да се премине към задължителна 
подготовка – казва проф. Цоков. 
И припомня: – Това е плюс и за 
родителите. Те трябва да знаят, че 
държавата „не прибира“ децата на 
4 години и не ги „отнема“ от семей-
ството, а по-скоро създава условия 
на семейството, гарантира, че децата 
ще получат качествена подготовка за 
училище. Нещо повече – задължи-
телната предучилищна подготовка на 
4-годишните се осигурява съответно 
от бюджета. А това означава стро-
ителство на нови сгради на детски 
градини, на училища, което, само по 

себе си, е безспорен плюс и фактор 
за възпитанието на децата“.

Когато 5- и 6-годишните бяха вклю-
чени в системата на задължителната 
предучилищна подготовка, това на-
ложи ли учителите да бъдат допъл-
нително подготвени, за да работят 
с тази аудитория? Ще се наложи ли 
това и сега, когато вече говорим и за 
4-годишните? „Няма необходимост от 
такава промяна в учебните планове на 
бъдещите специалисти по начална и 
предучилищна педагогика. Колегите, 
които се обучават за детски учители, 
имат достатъчно широк спектър от 
учебни дисциплини, които ги подгот-
вят за работа в ранно детско развитие, 
с психология на развитието, с детска 
психология – казва проф. Цоков. – Се-
мействата на над 70% от малчуганите, 
които сега посещават детските гради-
ни, знаят, че учителите великолепно 
работят не само с 4-годишни, но и с 
3-годишни. 

Може да се каже, че в случая няма 
същностна промяна. Държавата иска 
да гарантира по-високо качество на 
подготовка на децата. 

Задължителното образование в 
съвременните образователни поли-
тики не е репресия на държавата 
над семейството, а по-скоро е шанс 
за всяко дете да получи възможно 
най-доброто качествено образова-
ние. Във всички съвременни образо-
вателни системи едни от основните 
инструменти са свързани с повиша-
ване на резултатите на учениците 
независимо от семейно положение, 
от възможностите на техните роди-
тели. Имаме достатъчно подготвени 
учители, които да се справят с тази 
задача“, категоричен е проф. Цоков. 
Той припомня, че в момента броят на 
кандидат-студентите именно за „На-
чална и предучилищна педагогика“ 
непрекъснато расте.

„Предучилищната подготовка във 
Великобритания, във Франция, в 
Холандия е елемент от общата под-
готовка. Става дума за общи модули 
както в предучилищното образование, 
така и в училищна среда. Включване-
то на 4-годишните в предучилищна 
подготовка е само един плюс и не 
виждам кое може да породи тревогата 
на родителите. Нито развитието на 
модерното образование, нито научни 
изследвания посочват възможни от-
рицателни последици.

По-скоро става дума за необосно-
вани страхове, донякъде породени и 
от фалшиви новини. 

Ще припомня, че още през 2013 г. 
започна обсъждане в Народното съ-
брание на необходимостта и ползата 
от задължителна предучилищна под-
готовка и за 4-годишните. Но група 
родители категорично се противо-
поставиха. Позицията ми и тогава, 
и сега е, че става дума за държавна 
политика, която прави образованието 
по-качествено. Никой не иска да от-
неме децата от родителите. Законът за 
предучилищното и училищното обра-
зование предлага различни форми на 
предучилищна подготовка – домашно 
обучение, общински и частни детски 
градини. Затова всички страхове са 
безпочвени“, категоричен е ученият.

Ключовите умения се 
градят от ранна възраст

Илонка ИВАНОВА,
доктор по психология

Всяко дете има свой 
индивидуален темп 
на съзряване и гри-
жа на родителите и 
учителите е да на-
сочат усилията си 

към индивидуалните особености 
в неговото развитие.

Един от най-важните фактори в 
личностното, социалното и емо-
ционалното развитие на детето е 
типът семейство – пълно, непълно, 
с един родител, без родител и т.н. 
Всички деца изминават еднакъв 
път на развитие, но се развиват 
по различен начин в зависимост 
от условията и фактори като на-
следственост, среда, семейство, 
ценности и възпитание.

Емоционално неадаптирани 
са най-често тези деца, които са 
потискали социалните и емоцио-
налните си потребности, били са 
често обект на насилие – физическо 
и психическо, и не са получавали 
необходимата любов, внимание и 
ласки. Потискането на социалните 
потребности на детето (фрустра-
ция) формира у него неспособност 
да се ориентира самостоятелно в 
законите на групата, в правилата 
и нормите за отношенията между 
хората. Това го кара да се чувства 
различно и изолирано от останали-
те. Тласка го към негативни постъп-
ки. Така се оформя групата на деца 
с отклонения в емоционалното и 
социалното развитие.

Друга група деца, която също 
не може да се справи с изисква-
нията на обществената среда и в 
частност на групата в детската 
градина, са децата с ограниче-
ни способности. Всички те се 
нуждаят от специални грижи 
и внимание от страна както на 
учителя, така и на педагогиче-
ските специалисти. Пасивните 
и притеснителните деца трудно 
се изявяват, трудно установяват 
контакти и поради това често 
пъти са изолирани и самотни.  
Дезадаптираните деца не трябва 
да бъдат обект на наказания и 
присмех, а да получават навре-
менна квалифицирана помощ. 
Колкото по-рано се открият при-
чините за неспособността им да 
се интегрират, толкова по-вероят-
но е да се избегнат негативни ус-
ложнения. За целта е необходимо 
да се обединят усилията на учите-
ли и педагогически специалисти. 
Те трябва да открият проблемите 
и да определят план за действие 
за всяко дете поотделно. 

Добрият учител ги включва в ре-
шаването на интересни и достъпни 
за техните възможности задачи. 
Поставя им конкретни задачи, 
създава условия да отговарят за ре-
зултатите от колективни дейности и 
игри. Подчертава успехите им и ги 
стимулира. Избягва ситуации, кои-
то биха ги притеснили и потиснали. 
В останалите случаи тези деца 
постоянно изпитват разочарования 
от невъзможността да се изявят, 
или от факта, че не са забелязани.

Свят на вълшебства 
и чудеса,  

на неоправдани 
страхове,  

на самонаблюдение

Съществуват така наречените 
сензитивни периоди на развитие, 
които съответстват на възрастта.

За децата до 1 – 2 години сен-
зитивният период включва двига-
телното развитие и развитието на 
речта. На 3 години сензитивният 
период включва преди всичко раз-
витие на речта и на емоциите. Това 
означава, че ние, възрастните, тряб-
ва да направим всичко възможно да 
развиваме речта на децата. На тази 
възраст продължава и развитието 
на двигателната активност. Двата 
периода могат да ни ориентират 
и с какви допълнителни дейности 
можем да ангажираме децата си, за 
да ги улесним и да развиваме най-
добре техните природни заложби.  

В детската градина се предлагат 
много занимания за развитие на 
речта. В семейството трябва да се 
отделя допълнително време за ре-
чево общуване с децата. Не трябва 
да се задоволяваме с неречевото 
общуване – детето прави знаци и 
мимики, произнася една дума, а ро-
дителите услужливо го разбират и 
довършват неизреченото. Работим 
по посока на развитие на умение-
то да се правят кратки смислени 
изказвания с прости изречения. 
Детето да обяснява речево своето 
състояние и преживявания.

Това е възрастта и за социал-
ното му развитие – усвояване на 
социални умения за общуване не 
само с родителите и членовете на 
семейството, но и с други деца и 
възрастни. Включване в съвместни 
игри, отстъпване на любима играч-
ка на друго дете, безконфликтно 
общуване за все по-дълъг период. 
Самообслужване при хранене и 
при удовлетворяване на физиоло-
гичните нужди.

До тригодишна възраст детето 
все още не може да се изкачва и 
да слиза по стълби самостоятелно, 
да прескача локви, да подскача на 
един крак. Затруднява се да държи 
молива и да рисува с него, да държи 
правилно приборите за хранене – 
лъжицата или вилицата. Затова и 
не му даваме все още да се храни с 
вилица и нож. Тези умения се раз-
виват бавно и трудно, но с последо-
вателност и спазване на определени 
правила се постигат. След третата 
година двигателното развитие 
предполага умение за изкачване 
и слизане по стълби с редуване на 
краката, ходене на пръсти по права 
линия, прескачане на предмет на 
около 30 см с два крака, усвояване 
на трипръстов захват.

Как стои въпросът с мисленето 
на детето? До 3 години то е преди 
всичко образно – мислене с образи, 
а не с понятия. Детето изпитва 
затруднения да асимилира изказа-
ните от възрастните сложни мисли 
и идеи. С него трябва да се говори 
на достъпен и разбираем език.

На 3 години детето има неустой-
чива емоционалност – лесно и без-
причинно променя настроението 

си. Не разбира емоциите на другите 
деца и затова може да ги наранява, 
да им отнема играчка, да проявява 
своеобразна жестокост.

Възрастните трябва да работят 
в тази посока, като показват изоб-
ражения на различни емоции и 
ги обясняват. На 3 години детето 
е в състояние да разпознава 2 – 3 
основни емоционални състояния 
– радост, тъга, страх. При системна 
работа към шестата година детето 
може да разпознава и нюанси на 
тези емоции – възторг, ужас, мъка. 
При всички тези сложни умения 
и компетентности, които детето 
трябва да постига в своето разви-
тие, дали му е възможно да постига 
желанията и на възрастните – да 
свири на пиано или друг инстру-
мент, да танцува, да изучава чужд 
език, йога, танци, да плува, да играе 
футбол, и всичко това наведнъж!?

Включването на детето в много 
и разнообразни дейности му пречи 
да развива нормално възможности-
те си за съответния период. Силите 
му се разпиляват. Това го затруд-
нява, демобилизира и отчайва. 
Мислете и за резултатите, които 
очаквате от детето си, и дали то е 
в състояние да ги постигне. При 
неуспех следва разочарование, а 
честите разочарования водят до 
фрустриране, което пък води до 
агресия – външна и вътрешна.

Характерен за тригодишните 
е детският егоцентризъм, който 
се преодолява от самите деца с 
помощ та на възрастните. Много 
важно е в семейството и в детската 
група да действа правилото, че 
всеки човек заслужава уважение 
независимо от своите индивиду-
ални различия.

Често пъти децата в тази възраст 
действат по нетолерантен начин 
спрямо останалите. Проявяват 
предубеждения и неуважение към 

желанията и действията им. Трябва 
да сте сигурни, че това става, без те 
да разбират същността на своето 
поведение. Ако не обърнете сво-
евременно внимание на подобни 
прояви, без съмнение подготвяте 
подобно неуважително отношение 
на детето си и към самите вас.

Най-лесно можете да помогнете 
на своето дете да преодолее егоцен-
тризма, като създадете необходи-
мите условия да го включвате в ко-
лективни дейности, чиито правила 
не позволяват подобно поведение. 
Най-добрата съвместна дейност е 
играта. Със своите компоненти и 
правила тя не допуска нетолерант-
но отношение и грубости. Деца с 
такива прояви се отстраняват от 
групата, а желанието за взаимо-
действия с останалите и за общу-
ване е толкова голямо, че детето е 
склонно да промени поведението 
си, но да остане в играта. В игрите 
и в общия труд децата се научават 
да проявяват уважение към инди-
видуалните и културните различия 
на своите партньори, да спазват 
относително равноправие. В съв-
местните дейности децата могат да 
се научат да бъдат грижовни едно 
към друго, както и да получават 
грижа от другите. Тази грижовност 
се изразява най-напред в запознан-
ството с другите – да знаят имената 
на своите партньори, техните инте-
реси и предпочитания. Да не дават 
воля на своите капризи (гняв) и да 
бъдат толерантни. Да са готови за 
сътрудничество и общи игри. Да са 
доброжелателно настроени.

Детето живее в свой свят на 
вълшебства и чудеса, а може би и 
на неоправдани страхове и изпитва 
голяма потребност да го сподели с 
някого. Освен това детето от пред-
училищна възраст е в състояние да 
осъзнае принадлежността си към 
различни социални групи (Аз и 

другите): към определен пол (мом-
че, момиче), към своето семейство, 
към своя народ (националност), към 
своята държава, към природата.

За детето от 3 до 7 години е 
характерно, че непрекъснато се 
самонаблюдава. Задава си въпро-
си за всичко, което го заобикаля, 
и за себе си. Възползвайте се от 
естествената любознателност и 
любопитство на вашето дете, за да 
му помогнете да опознае най-на-
пред себе си, а след това и своето 
най-близко обкръжение.

Само човек, който добре познава 
себе си и е наясно със своите чув-
ства и желания, може да живее без 
конфликти и в относителна хармо-
ния с останалите. Нека обаче да не 
даваме всички отговори наготово. 
Има въпроси, които детето задава 
не за да получи отговор, а търсейки 
общуване или косвено споделяне. 
Има и такива, на които то може да 
открие отговора, стига да го стиму-
лираме да го потърси.

Започнете с най-лесното – отго-
ворете на въпросите на вашето дете 
„Кой (коя) съм аз?“. Помогнете му 
да опознае собственото си тяло, 
пол, възраст, цвят на косите, на 
очите, името. Поговорете си за това 
кой от вас е голям и кой е малък, 
иска ли да порасне голям, защо. 
Макар и да не осъзнава съвсем 
ясно, на детето му се иска да по-
говори за това какъв иска да стане, 
като порасне. Това ще му помогне 
да усвоява мислене в перспектива, 
а също ще ви насочи какви модели 
на поведение и общуване го прив-
личат и му влияят.

Продължете с неговите сетива 
и външните анатомични органи. 
Бъдете сигурни, че колкото повече 
неща знае детето за сетивата си, 
толкова по-внимателно ще бъде 
към тях, по-лесно ще изгради 
хигиенни навици, ще се научи да 

използва сетивата си, а това води до 
развитие и на наблюдателността, 
паметта, интелекта.

Какво могат  
моите сетива?

Започнете с ушите – слуха на 
човека; какво мога да чувам аз, а 
животните? Защо ушите на заека 
са по-дълги от моите? Кой чува по-
добре – лисицата, заекът, котето,… 
или човекът? Чуват ли рибите? 
Мога ли да позная нещо само като 
го чуя? Възприемане на предмет 
със затворени очи, само чрез слуха.

Защо тялото ни е покрито с 
кожа? Какво усещам с кожата? Как 
усещам – докосвам, галя, пипам 
(топло, студено, гладко, грапаво, 
различни материали; опипване 
лицето на мама, тате, бате и раз-
познаването му). Възприемане на 
предмет само чрез опипване с ръце. 

За какво ни служи устата – вкус-
вам, говоря, подсвирквам, пея. 
Какво усещам с устата си – сладко, 
солено, кисело, горчиво? Мога ли 
да разпозная нещо само по вкуса 
му? Кои са тези неща, които мога 
да позная със затворени очи, само 
по вкуса им. Устата на животните 
– котка, куче, лисица, вълк – усе-
щат ли същото, което усещам и 
аз? Колко голяма е моята уста, а 
на другите животни? Защо устите 
ни са различно големи? А зъбите? 
Как се грижа за моята уста и моите 
зъби? А животните?

Какво усеща моят нос – мири-
ша, дишам, усещам. Приятни и 
неприятни миризми. Какво мога 
да помириша, когато съм хремав? 
Какво могат да помиришат живот-
ните? Грижи за моя нос.

Моите очи – възприемам предме-
ти с очи. Какво мога да възприема 
само с очи – цвят, форма, големина. 
Мога ли да възприема теглото, 

грапавостта, и т.н.
Кога разпознавам нещо по-бър-

зо – когато само го виждам, когато 
го чувам, галя или опитвам, но не 
го виждам, или когато едновре-
менно го виждам, пипам, чувам и 
опитвам?

Когато детето добре опознае 
своите сетива, то по-лесно ще може 
да разбере нуждата да полага грижи 
за тях, да ги пази от нараняване. 
Така по-лесно ще преминете към 
необходимостта от лична хигиена 
– защо трябва да си мие ръцете и 
лицето, защо трябва да се къпе със 
сапун. Като познава потребностите 
на своето тяло, детето по-лесно ще 
приеме и необходимостта от добро 
хранене.

Веднъж осъзнало своята само-
ценност, то по-лесно ще възприема 
вашите съвети и препоръки да се 
грижи за своята безопасност.

Тези познания не трябва да 
се пос тигат чрез скучни беседи. 
Правете го чрез много игри с 
всички сетива, разговори, опити, 
наблюдения.

Кога ми е весело, 
кога ми е тъжно? 

Има деца, които често сменят 
своето настроение, които понякога 
не знаят какво искат. Ако детето 
ви е жизнерадостно и домът ви се 
оглася от неговия смях, вие просто 
нямате проблеми. Но ако детето ви 
тревожи със своята замисленост, а 
дори и потиснатост, опитайте се да 
разберете причината за това.

Често пъти детето има неоснова-
телни страхове или тревоги, а поня-
кога то просто не осъзнава своите 
чувства и желания. Това поражда 
лошо настроение и капризи. Дайте 
му възможност да осъзнае своите 
желания, настроения и потребнос-
ти, своите чувства и емоции, като 
водите доверителни разговори с 
него. Обяснете му, че и вие сте били 
малки, че и вас са ви тревожили 
същите страхове. Така то няма 
да се чувства само. Изслушайте 
внимателно неговите виждания 
по въпроса. Ако не можете да му 
помогнете, потърсете мнението на 
специалист.

Когато детето разбере кое при-
чинява радост и кое – тъга, това 
му позволява по-лесно да постигне 
хармония в отношенията си със 
своите партньори в съвместната 
дейност с тях. Така то няма да про-
явява капризи, а ще бъде склонно 
да прояви разбиране към другите, 
към техните желания и настроения. 
Става по-толерантно. 

Социално  
и емоционално 

развитие 

Емоциите са двигателят, чрез 
който децата изпълняват своите 
цели, и са основно средство за 
комуникация.

Новороденото показва общи 
модели на раздразнение и въл-
нение. На 6 – 8 седмици започва 
да се усмихва, на около 2 месеца 
разпознава емоциите по гласа и 
изражението на възрастните, а сми-

сълът на усмивката и намръщеното 
лице – на около 6 – 7 месеца. На 9 
месеца чуждите емоции регулират 
поведението на детето. В края на 
първата година бебетата избягват 
предмети, към които грижещите 
се за тях реагират негативно, а се 
доближават и докосват тези, които 
грижещите се за тях одобряват. 
През първата година се развиват 
емоционалните изрази, като радост, 
изненада, тъга, отвращение, гняв и 
страх. По-сложните емоции, вклю-
чително неудобство, срам, гордост 
и вина, се проявяват в последната 
половина на втората година. 

Привързаността се отнася до 
трайната емоционална връзка, която 
човек формира с друг. Това е връз-
ката, в която детето приема другия 
(обикновено майката) като защитна 
фигура. То намира сигурност при 
нейното присъствие и липсата на та-
кава при нейното отсъствие. Детето 
търси тази сигурност в моменти на 
стрес и се опира на нея като на си-
гурна база, от която да научи нещо. 
Този период на изграждане на т.нар. 
базово доверие е изключително ва-
жен за формиране на умения за сп-
равяне с предизвикателствата през 
следващите периоди от живота му.

През втората си година детето 
разбира какво може да прави само, 
и ние трябва да го поощрим и да 
му дадем пространство за това.  
В противен случай се развиват срам, 
съмнения, ниско самочувствие. 
Трябва да го хвалим за успехите.

След третата година трябва да се 
облича и съблича само (без слож-
ните елементи), да направи опит да 
си „сгъне“ дрехата, да отиде само 
до тоалетна, да се измие, да се обуе/
събуе; да си вземе закуската, да пие 
от чашата, да дава знак, че му е 
топло или студено, че е гладно или 
жадно. Но за да се научи на това, 
трябва да му се даде възможност и 
да бъде поощрено.

На 4 – 6 години най-значими 
са социалните контакти, плани-
ране, поемане на отговорнос-
ти. Тук още по-важно е да се 
поощрява самостоятелността.  
В противен случай детето може 
да стане зависимо от околните. Да 
му липсва умението да си поставя 
реалистични, достижими цели. Да 
изпитва перманентно чувство на 
вина и усещане за неуспех. Твърде 
грижовните родители рискуват да 
отгледат несигурни, склонни към 
депресивни състояния деца. 

Убеждението, че светът е страшно 
място, че опасностите са навсякъде, 
че постоянно трябва да се пази, че 
ако се покатери, може да падне, че 
ако тича, може да се спъне, а ако се 
изпоти, задължително ще настине; 
излишното драматизиране и тревога 
при дребни травми или неразпо-
ложение създават у детето хипо-
хондрична нагласа и тревожност. В 
по-късна възраст това се отразява 
на способността му да се изразява 
свободно, да бъде активно, да споде-
ля, да има доверие, защото може да 
предизвика тревожност у родителя 
си. Съответно става зависимо, тъй 
като не е развило ключови умения, 
и като краен резултат самото то 
рискува да се превърне в тревожен 
родител. 

Проф. Галин Цоков

Чрез предучилищната подготовка детето 
се развива социално и емоционално
Игрови ситуации „отварят“ сетивата на малчугана. Той се научава да разговаря  
и да наблюдава света

Дискусионни срещи с родителите по актуални теми, кои-
то ги интересуват във връзка с правилното отглеждане на 
техните деца, организират периодично в столичната 76. 
детска градина „Сърничка“ в кв. „Младост IV“. В нея се от-
глеждат 540 деца в 3 яслени и 17 градински групи. В бр.3 на в. 
„Аз-буки“ от 2020 г. ви запознахме с материалите на една от 
последните дискусии на тема „Влиянието на технологиите 
и съвременните средства за комуникация върху развитието 
на децата“ и за това колко е важна пряката комуникация с 
подрастващите. 

В този брой публикуваме със съкращения мнението на пси-
холога от ДГ „Сърничка“ Илонка Иванова за социалните и емо-
ционалните аспекти на детското развитие.

Децата непрекъснато научават нови думи и придобиват умения да се хранят, да се обличат и да общуват, докато си играят  
с връстниците си в детската градина
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Татяна ДИКОВА

Кирило-Методиев-
ският научен център на 
БАН с домакинството 
на Националния музей 
„Земята и хората“ отбе-
лязаха две паметни дати, 
които рядко могат да 
бъдат намерени в учеб-
ниците по история. На 14 
февруари е Успението на 
св. Кирил, а тази година 
се навършват 1150 г. 
от ръкополагането на св. 
Методий за архиепис-
коп. Гости на форума 
бяха изследователи на 
делото на Светите бра-
тя, както и ученици от 
Националната гимназия 
за древни езици и кул-
тури и от столичната 
гимназия „Проф. Васил 
Златарски“.

Проф. д.ф.н. Краси-
мир Станчев (Universita 
Roma Tre) говори за ли-
чността на първоучи-
теля Методий, а доц. 
Камен Станчев се спря 
на хипотези и проблеми, 
свързани с църковния 
му диоцез. Проф. д.и.н. 
Димо Чешмеджиев пред-
стави монографията на 
проф. Славия Бърлиева 
„Cyrillo-Methodiana& 
Varia Mediaevalia: Па-
метници на Кирило-Ме-
тодиевската традиция“. 
В нея тя разглежда въп-
роса за „национализи-
рането“ на Светите бра-
тя в сравнителен план 
между България, Чехия 
и Полша. Според проф. 
Бърлиева процесът и 
в трите държави е схо-
ден. Тя стига до извода, 
че говорим за един вид 
„присвояване“ на Кирил 
и Методий от различ-
ните славянски страни.  
И изключително корект-
но показва механизмите 
му. В монографията са 
представени още из-
следванията на проф. 
Бърлиева за появата на 
кирилометодиевската 
латиноезична традиция 
на Запад, доказателства 
за това са намерени в 
редица извори. Някои от 
тях тя открива в манас-
тир недалече от Виена. 
Благодарение на това от-
критие ученият доказва, 
че латинската служба за 
Кирил и Методий се по-
явява през XIV век и се 
отнася към чешката тра-
диция. В монографията 
намират място още ис-
торията за откриване на 
мощите на св. Климент, 
появата на култа към 
свети Седмочисленици, 
проучвания на гръцки 
паметници и изследване 
на култа към св. Кирил 
и св. Методий в славян-
ските езици. 

Какви са доказател-
ствата за ръкополага-
нето на св. Методий за 
епископ. „В изворите се 
казва, че Коцел – княз 
на Блатненското сла-

вянско княжество, из-
праща Методий „да му 
го ръкоположат в Рим 
за епископ – разказва 
проф. Бърлиева. – Но 
това, което със сигур-
ност знаем и е доказано с 
историческите извори, е 
писмо на папа Йоан VIII. 
Макар и от по-късно вре-
ме, в него се потвърж-
дават привилегиите на 
св. Методий като ар-
хиепископ. Така че са 
налице доказателства за 
ръкополагането на по-
големия брат.“

Екипът на Кирило-
Методиевския научен 
център е част от Цен-
търа за върхови по-
стижения „Наследство 
бг“. „Задачата ни е да 
разработим виртуален 
клъстер – „Кирило-Ме-
тодикон“ и платформа, в 
която ще представим на-
учните си достижения, 
за да бъдат достъпни 
и за специалисти, за 
учители, за студенти и 
ученици. 

Специално за учите-
лите ще публикуваме 
указания за интерпре-
тация, доколкото тя по-
чива на историческата 
истина. Ще се постараем 
да покажем кириломе-
тодиевската традиция 
и културно наследство 
като част от общото 
европейско културно 
наследство. Без да под-
ценяваме това, че Бъл-
гария е страната, която 
е опазила за света това 
наследство, ще покажем 
на младите българи, че 
всъщност тази традиция 
ги свързва с много други 
народи. Личностите на 
двамата братя обединя-
ват, а не разделят Евро-
па“, категорична е проф. 
Бърлиева. 

Друга важна задача на 
нашите кирилометоди-
евисти е да станат част 
от европейски проект по 
пътя на Светите братя. 
Очаква се проектът да 
бъде сертифициран от 
Европейския съюз, за 
да бъде финансиран. 
„На първо време, ще се 
ограничим с държавите 
по поречието на Дунав, 
защото проектът е част 
от Дунавската стратегия 
на ЕС. Впоследствие ще 
се включат Македония, 
Гърция, Хърватия. Хър-
ватите например имат 
ясно изразена глаголи-
ческа традиция, съхра-
нила се до края на XIX в. 
Унгарският език пък е 
запазил славянската ли-
тургична традиция“, по-
яснява проф. Бърлиева.

Принос към нея имат 
и държави като Австрия.  
В Хабсбургската им-
перия е съхранен най-
големият корпус от до-
кументи, посветени на 
Светите братя. Близо 600 
страници се пазят в ма-
настир в Долна Австрия.

На специална 
церемония 
е поставе-
но началото 
на изграж-
дането на 

лаборатории за дигита-
лизация в Института за 
етнология и фолклористика 
с Етнографски музей при 
БАН (ИЕФЕМ), част от 
Центъра за върхови пости-
жения „Наследство.бг“.  
С така наречената „първа 
копка“ започва обновяване-
то и оборудването на двата 
архива на Института с цел 
съхраняване и лесен достъп 
до културното наследство, 
натрупано в тях.

Лабораторията „Ди-
гитален етнографски 
архив“ ще цифровизира 
снимки, скици, рисунки 
и документи, събирани 
в Народописния архив 
на Института от 1906 г. 
насам. Сред образците има 
такива с голямо значение 
или интензивност на из-
ползването, които са в лошо 
физическо състояние, и 
материали, трудни за из-
ползване поради нестан-
дартните си размери (карти, 
планове, чертежи, макети, 
отливки и др.) или вида на 
носителя (остаряла хар-
тия, плат, кожа, записваща 
лента и други преходни 
материали). Много от тях 
са податливи на природни 
въздействия или пък на 
промяна на цвета. Диги-
тализацията ще осигури 
лесен и бърз достъп до 

тях от страна на учените и 
обществото. В същото вре-
ме, ценните исторически 
и етнографски артефакти 
ще бъдат съхранявани при 
необходимите за опазва-
нето им условия, без да 
се затруднява работата с 
информацията, съдържаща 
се в тях. 

Лабораторията за диги-
тализация на нематериал-
но културно наследство 
ще бъде разположена в 
Националния център за 
нематериално културно 
наследство при ИЕФЕМ 
– БАН. Той има за задача 
да документира, съхранява 
и популяризира фолклора 
на различните общности, 
живеещи на територията 
на България, както и на бъл-
гарски и други общности 
в чужбина. Материалите, 
съхранявани в него, са на 
различни носители обосо-

бени в следните раздели: 
„Видеоархив“, „Фоноар-
хив“, „Фотоархив“, „Ар-
хив на хартиен носител“. 
Работата на Лабораторията 
ще осигури достъп до ин-
формацията в архивни еди-
ници, записани на излезли 
от употреба в съвремието 
технологични носители. 
По този начин не само уче-
ните, но и любителите на 
фолклора ще имат достъп 
до богатата колекция на 
Националния център. 

„Богатствата, които се 
съхраняват и в Национал-
ния етнографския музей, 
и в Народописния архив, 
и в Националния център 
за нематериално културно 
наследство, са уникални 
– споделя доц. д-р Петко 
Христов от ИЕФЕМ. – На-
ционалният етнографски 
музей заедно с Археологи-
ческия музей са най-стари-

те у нас, наследници са на 
Народния музей, основан 
през 1892 г. Работата по 
изграждането на лаборато-
риите започва първо с ре-
монтиране на помещения, 
после с тяхното оборудва-
не, накрая може да почне 
и същинската работа. Това, 
което ще се случва, е много 
важно за цялото общество.“

Председателят на БАН 
акад. Юлиан Ревалски 
подчерта значението на 
Центъра за върхови пости-
жения, който е в областта 
на хуманитарните науки.  
И допълни, че за всички нас 
опазването на националната 
идентичност и културното 
наследство е приоритет. 
Дигитализацията силно 
ще засили дейността на 
Етно графския музей и ще 
позволи на хора от цял свят 
да видят какви богатства 
притежава България. 

Кирило-Методиевото 
дело обединява,  
а не разделя

„Предстои първата копка на 
най-голямата сграда на Центъ-
ра за върхови постижения, коя-
то ще бъде разположена срещу 
столичния Куклен театър – спо-
деля за в. „Аз-буки“, чл.-кор. 
проф. Иван Илчев, ръководител 
на Центъра за върхови пости-
жения „Наследство.бг“. – През 
април правим голям празник на 
Световния ден на водата – ор-
ганизира се от нашия партньор 
от Националната спортна акаде-
мия, който се занимава с лечеб-
ните свойства на водата. На 12 

април в Ловеч се представя етап 
от нашия проект – обработката 
на средновековните ръкописи, 
пазени в музея и в библиоте-
ката в Ловеч. Пак през април 
тържествено ще бъде отбелязан 
Международният ден за защита 
на паметниците на културата. 
През май има международен 
докторантски семинар с лекто-
ри от много държави. В нача-
лото на октомври в Кюстендил 
организираме Народен универ-
ситет с лекции от всички наши 
партньори.“

Виртуален достъп 
до наследството ни
В специална лаборатория ще 
дигитализират архивите на Института 
по етнография и фолклор – БАН 

На връщане от Антарктида 
ръководителят на българска-
та полярна експедиция проф. 
Христо Пимпирев и посла-
никът ни в Аржентина Н.Пр. 
Андрей Техов имаха официал-
на среща в Буенос Айрес със 
зам.-министъра по въпросите 
на Малвинските острови, 
Антарктида и Южния Ат-
лантик Н.Пр. посланик Даниел 
Филмус и съветника му д-р 
Мариано Мемоли. На срещата 
е обсъдено задълбочаването 
на сътрудничеството между 
Аржентина и България на 
Ледения континент както 
в научната област, така и 
в логистиката. Особено ще 
се разчита на помощта на 
аржентинския ледоразбивач 
„Адмирал Ирисар“ за строи-
телството на новата научна 
лаборатория на българската 
полярна база „Св. Кл. Охрид-
ски“. Броят бе под печат, 
когато част от експедиция-
та се завърна в София. 
От ляво надясно: проф. 
Пимпирев, посланик Техов, 
посланик Филмус, д-р Мемоли 
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АКАДЕМИЧНА МРЕЖ@

Виктория  
ИВАНОВА

Ректорът на 
Русенския 
университет 
„Ангел Кън-
чев“ чл.-кор. 
проф. д.т.н. 

Христо Белоев, пред-
седателят на Общото 
събрание проф. Велизара 
Пенчева и зам.-ректо-
ри на висшето училище 
оповестиха официално 
програмата и инициати-
вите, свързани с юбилея 
на Университета.

Кулминацията е на 
12 ноември – датата, на 
която преди 75 години 
в крайдунавския град се 
полагат основите на вис-
шето училище. „Силата 
на Русенския универ-
ситет, на първо място, 
е в неговата многопро-
филност, във всички 23 

професионални направ-
ления и специалности, 
които събират под един 
покрив студенти и док-
торанти, за да получават 
най-доброто от своите 
преподаватели – учени и 
професионалисти, изяве-
ни в интердисциплинар-
ната проектна дейност, в 
трансфера на иновации 
към бизнеса, в разви-
тието на регионалната 
икономика – коментира 
проф. Белоев. – Дос-
тойнството на висшето 
училище е в постиже-
нията на академичната 
общност, а авторитетът  
– в качеството на обра-
зование и научни изслед-
вания и лидерските му 
позиции в трансгранич-
ния регион и дунавското 
пространство, както и в 
признаването му за пър-
вопроходник и лидер в 
европейски инициативи, 
национални и междуна-

родни проекти.“
През  юбилейната 

2020 г. предстои да бъ-
дат реализирани над 100 
инициативи и събития в 
Университета и неговите 
факултети и филиали.  
Събитийният календар 
е изключително богат с 
изяви в образователната, 
научната, културната и 
спортно-туристическата 
дейност. Това са тради-
ционните Майски праз-
ници на факултетите, 
Международната акаде-
мична седмица, Фести-
валът на чуждестранните 
студенти, иновативното 
младежко ЕКСПО и мно-
го други инициативи. 

В академичната експо-
зиция ще бъдат открити 
Цифров корнер и Учеб-
на зала на бъдещето. 
Стартира работата по 
превръщането на универ-
ситетския кампус в смарт 
(интелигентен) кампус, 

където студентите ще 
могат да използват по-
интензивно своите смарт 
устройства за учебни и 
административни цели.  

В празничния кален-
дар са вплетени и юби-
леите на танцовия състав 
„Хармония“ – 50 години, 
65-ата годишнина на ака-
демичния спорт и 60-ата 
годишнина на организи-
раната спортно-туристи-
ческа дейност.

Информация за кален-
дара на събитията, както 
и много други материа-
ли, свързани със 75-го-
дишнината, ще могат да 
бъдат намерени в специ-
алната рубрика „Русен-
ският университет на 75 
години“ на официалната 
страница на висшето 
училище.

Кулминацията на праз-
ничните събития е на 11, 
12 и 13 ноември 2020 г.

По повод честването на 
своя 100-годишен юбилей 
Икономическият универси-
тет – Варна, организира на 
20 март хакатон за студенти и 
ученици от горните курсове на 
общинските училища. 

Темата на хакатона е „Умни 
решения за умна Варна“. 
Участниците ще имат въз-
можността да проявят кре-
ативността си в няколко на-
правления: дигитална тран-
сформация в образованието, 
дигитализация в мениджмън-
та и администрацията, околна 
среда и инфраструктура, спорт 
и забавления и смарт трафик.

Състезанието се органи-
зира с изключителната под-
крепа на Община Варна и в 
сътрудничество с компания 

„Ментормейт“. Събитието 
е  безплатно и има за цел да 
привлече ученици и студенти 
с интереси в областта на ИТ. 
Съставят се екипи между 2 и 
5 души, които изготвят софт-
уерен или хардуерен проект 
с избрана от тях технология. 
Съгласно предварително за-
дадената тема целта е да се 
създаде концепция и да се 
разработи пилотна версия на 
приложение.

Участниците ще могат да 
разчитат на помощ от менто-
ри – софтуерни специалисти с 
дългогодишен опит, по време 
на реализацията на проекта. 

Най-добрите проекти ще 
получат специални награди, 
както и сертификати за учас-
тие в хакатона. 

За девета поредна година препо-
давателите и студентите от катедра 
„Растениевъдство“ в ТУ – Варна, 
отбелязват професионалния си 
празник в навечерието на Трифон 
Зарезан. По традиция ректорът 
проф. Венцислав Вълчев заряза 
лозите на учебното опитно поле 
в двора на Университета, поля с 
червено вино и нарече да са здрави 
и с добър плод. 

През 2020 г. предстои да завърши 
юбилейният, десети випуск агроно-
ми от ОКС „бакалавър“ в ТУ – Вар-
на. Интересът към специалността  е 
изключително висок сред кандидат-
студентите. Катедрата е изградила 
широка мрежа от партньори от 
бизнеса, които активно участват в 
обучението и практическата под-
готовка на бъдещите кадри, и се 
гордее с успешната професионална 
реализация на възпитаниците си. 

Изненадата тази година е промо-
цията на първото вино, собствена 
разработка и продукция на катедра 
„Растениевъдство“. Младото вино 
от традиционния за Варненския 
регион сорт „Димят“ представи 
проф. Драгомир Пламенов – ръ-
ководител на Катедрата, профили-
рана в обучението на студенти от 
ОКС „бакалавър“ по специалност 
„Агрономство“ и магистри със 
специалности „Семепроизводство 
и растителна защита“ и „Произ-
водство на посевен и посадъчен 
материал“. Гроздето за виното, 
което получи много висока оценка 
от гостите на празника, е от масив 
край с. Млада гвардия, стопанисван 
от изба „Белоградец“. Лозовият ма-
сив е наблюдаван и обработван през 
2019 година съгласно експертиза 
на екипа на катедра „Растениевъд-
ство“ по научно-приложен проект. 

Първото университетско вино 
„Димят“ да се превърне в запазена 
марка на ТУ – Варна, и да възроди 
позабравения ароматен и богат като 
вкус сорт – това е целта на проек-
та, подкрепен и от академичното 
ръководство. 

Празникът на катедра „Растени-
евъдство“ завърши с дегустация на 
вина, произведени в домашни усло-

вия от преподаватели, служители 
и студенти от ТУ – Варна. В петия 
конкурс за най-добро домашно 
вино се състезаваха 39 проби от 
трите категории – червено, бяло и 
розе. Оцени ги комисия от профе-
сионалисти и всички участници 
получиха сертификат за участие, а 
победителите – грамота и предмет-
ни награди. 

Силата на знанието 
и науката
Над 100 инициативи бележат 75-ия 
юбилей на Русенския университет

Техническият университет  
във Варна със своя марка „Димят“

Хакатон за ученици  
и студенти

Ангел ДОБРИКОВ

Смолянска фирма предла-
га стажантски програми и 
стипендии за млади бъдещи 
инженери, които имат жела-
ние да станат част от нейния 
екип. Програмите осигуря-
ват на младите хора качест-
вено обучение в реална ра-
ботна среда и допринасят за 
задържането, реализацията 
и развитието на технически 
кад ри в България и в реги-
она, както и възможности за 
добра професионална кари-
ера в индустрията.

През последните годи-
ни „Арексим Инженеринг“ 
бележи подем в производ-
ството на технически пласт-
масови изделия и инструмен-
тална екипировка за водещи 
световноизвестни компании. 
Все повече обаче се откроява 
необходимостта от високо-
квалифицирани инженер-
ни кадри. Затова фирмата 

осъществява ползотворно 
сътрудничество с Техниче-
ския университет – София, 
и с филиала на висшето 
училище в Пловдив.  

За поредна година смо-
лянската фирма ще участва 
в традиционното изложение 
за работодатели „Стажове“. 
Негов домакин е ТУ – Со-
фия. Във форума, който се 
организира всяка пролет, се 
очаква да участват водещи 
компании, представители 
на машиностроителната ин-
дустрия, IT сектора, енерге-
тиката. Екип на „Арексим 
Инженеринг“ ще се включи 
в събитието и ще се срещне 
със студенти, за да обмени 
информация и контакти за 
бъдещо сътрудничество. 
Представителите на фирмата 
ще информират бъдещите 
инженери за актуалните ста-
жантски програми, за „отво-
рените“ работни позиции, за 
възможностите за развитие и 
реализация в бранша.

Стажантски програми 
за бъдещи инженери

Да станат скоро част от отбора, наречен Химикотех-
нологичен и металургичен университет. Това пожела на 

участниците в XII ученически спортен турнир „За купата 
на Ректора“ проф. Сеня Терзиева – ректор на висшето 

училище. През февруари то е домакин на традиционната 
спортна надпревара сред средношколците. Тази година 

участват 20 волейболни отбора от 10 софийски гимназии.
Учениците имат възможността и да се запознаят със 
специалностите в Университета и предимствата му 

Студенти и преподаватели от специалността  
„Растениевъдство“ вече имат запазена марка вино 



20 брой 8, 20 – 26. II. 2020 г.www.azbuki.bg НАСЛЕДСТВО
Зина СОКОЛОВА

Богат, наситен, дълъг 
археологически се-
зон. Така може най-
кратко да се опише 
работата на археоло-
зите от Националния 

археологически институт с музей 
към БАН през 2019-а. 

„Имахме много натоварена 
година. Министерството на култу-
рата подкрепи над 120  проекта за 
планирани проучвания. От друга 
страна, у нас се изпълняват много 
инфраструктурни проекти. Това 
наложи да се направят над 100 
спасителни проучвания – казва 
доц. д-р Христо Попов, директор 
на Института. – През измина-
лата година са дадени над 500 
разрешения за археологически 
проучвания. През последните две 
десетилетия не сме имали такъв 
интензивен натоварен сезон, който 
приключи някъде към средата на 
декември.“ 

Според доц. Попов добрата 
новина е, че има обръщане на 
тенденцията – години наред ар-
хеологическите проучвания са 
съсредоточени в Южна Бълга-
рия, което се дължи на работата 
по инфраструктурните обекти в 
тази част на страната. Сега има 
по-активни проучвания в Север-
на и Северозападна България и 
специалистите имат по-реален 
поглед върху това, какво може да 
бъде открито на територията на 
страната.

Осъществяването на изложбата, 
която се откри на 14 февруари – 
Международния ден на археолога, 
става възможно благодарение на 
всеотдайната работа на рестав-
раторите, които успяват в кратки 
срокове да подготвят експонатите, 
подчертава д-р Камен Бояджиев 
от НАИМ. Представени са най-
любопитните 300 находки от общо 
26 обекта.

Много интересни неща са от-
крити при спасителни проучва-
ния в района на с. Орлово край 
Хасково. „Имахме късмет да 
попаднем на доста богато находи-
ще, в което има следи от четири 

Находки и загадки
Изложбата „Българска археология 2019“ в НАИМ представя 
300 интересни открития от 26 обекта в страната 

Бронзов колан – с. Големанци, Хасковска област

епохи – праистория, късен неолит, 
халколит, средна бронзова епоха, 
ранножелязна и късножелязна 
епоха – пояснява Петър Леща-
ков, ръководител на разкопките. 
– На малък участък има много 
ями, пълни с различни дарове, 
депонирани в тях. Повечето са 
изпочупени, но има и доста запа-
зени предмети с експозиционна 
стойност. Най-ранното селище 
възниква през втората половина 
на VI хилядолетие, продължава 
през цялото V хилядолетие. От IV 
хилядолетие почти няма находки,  
но началото на II хилядолетие е 
отразено добре. А  през цялото I 
хилядолетие има интересни следи 
от ритуална дейност. Попаднахме 
на нетрадиционен гроб, който е 
различен от обикновените пра-
воъгълни гробове. В малка кръгла 
яма са положени един върху друг 
няколко индивиди, свити в раз-
нообразни позиции. Най-отгоре 
е поставен заек. Не е ясно какво 
означава това, невинаги може да 

отговорим на въпросите, които 
възникват след дадена находка. 
Има още една интересна яма от 
VI хилядолетие, пълна  с живо-
тински кости, които напълниха 
около 100 щайги. Не са на цели 
животни, раздробени са, но не 
става дума и за отпадъчна яма. 
Преобладават едри бозайници, 
като крава. Личи си, че костите 
са депонирани почти еднократно, 
което е странно. Вероятно става 
дума за някакъв ритуал. Интерес-
ни са и откритите антропоморфни 
съдове. През халколита (V хил. 
пр. Хр.) хората освен схематични 
фигурки, представящи божест-
вата им, започват все по-често 
да създават и доста реалистич-
ни, понякога почти портретни 
изображения, с внимание към 
детайлите. Вероятността подобни 
фигури да са свързани с реални 
хора, като вождове, жреци и др., 
е значителна.“ 

В другия обект в с. Стамбо-
лийски край Хасково е намерен 
интересен керамичен модел на 
пещ, който е доста нетипичен и 
може да се отнесе към първата 
половина на ранножелязната 
епоха. Вероятно е бил апликиран 
върху по-голям предмет, като 
домашен олтар или капак на зър-
нохранилище. В експозицията са 
включени и останки от плат, което 
е сравнително рядка археологиче-
ска находка, тъй като органичните 
и по-нетрайни материали рядко 
стигат до нас, подчертава доц. 
Христо Попов. 

Една от впечатляващите на-
ходки е костена игла, завършва-
ща със схематично представена 
глава на животно, от неолитното 
селище в столичния квартал 
„Слатина“. Това е рядка находка 
за далечното VІ хилядолетие 
пр. Хр. Тя демонстрира зна-
чителното майсторство, което 
хората са постигнали през тази 
толкова ранна епоха. Вероятно 
е използвана като украшение за 
коса или за дреха и е свързана и 
с вярванията, и с естетическите 
им представи. 

Много интересна е и укра-
сената статуетка от с. Балей, 
община Брегово. Тя произхожда 
от къснобронзовия некропол, от 
„гробен комплекс“ от три урни 
с кремирани останки – може би 
семеен гроб. Била е поставена в 
едната урна заедно с две малки 
съдчета и явно е свързана с по-
койника, както и с вярванията в 
задгробния живот. Статуетката 
впечатлява с изработката, с бо-
гатата си украса и техниката на 

врязване със запазени следи от 
бяла инкрустация или с широки, 
плитки канелюри (вдлъбнатини). 
Характерно за погребалния риту-
ал с такива съдове е поставянето 
на храна, предимно от животин-
ски произход, която не е слагана 
на кладата, а при погребването на 
човешките останки е поставяна 
до урната или вътре в нея.

При спасителни разкопки на 
газопровода „Балкански поток“ 
близо до с. Владиня, Ловешко, 
върху площ от 2 дка е открит 
ранноелинистичен некропол. В 
най-представителния гроб, оче-
видно на човек с по-висок статут, 
са открити керамична фиала с 
щамповани палмети от външната 
страна на дъното, сребърни обици, 
торква и нагръдник, осем бронзо-

ви пръстена и стъклено мънисто 
с човешко лице. Фиалата пред-
ставлява особен интерес, тъй като 
съдове от този тип обикновено са 
произведени от метал. 

На о. Св. Кирик край Созопол  е 
открита статуетка, която предста-
влява малка масивна глава на овен. 
Тя тежи малко под половин кило-
грам – колкото една „мина“ (ан-
тична мярка за тежест). Ценната 
находка произхожда от ритуална 
яма (ботрос) от първата половина 
на VІ в. пр. Хр. – т.е. най-ранния 
период на Аполония, свързан с 
възникването на колонията. Ви-
соките качества на статуетката и 
фината изработка позволяват да 
се предположи, че тя е била сред 
предметите, които първите гръцки 
колонисти са носели със себе си, 
когато се заселили по тракийския 
бряг на Черно море.

Посетителите могат да видят и 
бронзов двусъставен кръст релик-
варий от ХI век с изображения на 
Христос и Богородица. Той е наме-
рен през 2019 г. при проучванията 
на запад от двореца светилище в 
Южния квартал на Перперикон. 
Във вътрешността му е открит 
прах от органична материя. Ве-
роятно става дума за останки от 
мощи на светец. 

XIII изложба „Българска ар-
хеология“ се реализира и с под-
крепата на 17 исторически и 
археологически музея в страната, 
които предоставят находки от 
своите фондове – Националния 
исторически музей, регионалните 
исторически музеи във Велико 
Търново, Видин, Кърджали, Ло-
веч, Пазарджик, Смолян, София, 
Хасково, Шумен и Ямбол, Ар-
хеологическия музей „Старинен 
Несебър“ и историческите музеи 
в Белоградчик, Дряново, Каварна, 
Лом и Севлиево. 

Изложбата  ще бъде отворена до 
26 април 2020 година.

В книжка 6/2019 г. четете:

Статията на Веселин Янчев и Мария Кипровска очер-
тава развитието на вакъфа на Михалоглу Махмуд бей в 
Ихтиманско от неговото създаване до първото десети-
летие на ХХ в.

София – Sofia
2019

History

НаучНо списаНие 
 Година ХХVII  Книжка 6, 2019

Bulgarian Journal of Historical Education

 Volume 27  Number 6, 2019

година XXVII

Национално 
издателство 
за образование  
и наука

www.azbuki.bg

62019

И
С

ТО
Р

И
Я

 •
 к

н
и

ж
к

а
 6

 •
 2

01
9 

го
д

и
н

а

ИсторИя

ISSN 0861 – 3710
Цена 6,00 лв.

The History Journal articles  
are included in EBSCOhost Research Databases

History Journal is included 
in the European Reference Index for the Humanities 
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

The History Journal articles are full text indexed  
by the Central and Eastern European Online Library 
(CEEOL)

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

The History Journal articles are indexed,  
referred and abstracted in Web of ScienceWeb of Science Core Collection

History Journal is indexed, referred and abstracted  
in Russian Science Citation Index

The journal is listed, indexed and abstracted in:

Е-
m

ai
l: 

hi
st

or
y@

az
bu

ki
.b

g
te

l. 
02

/ 
42

5 
04

71
; 
02

/ 
42

5 
04

72
w
w
w.

hi
st

or
y.a

zb
uk

i.b
g

Годишен абонамент 39 лв.

Научно списание „История“, издание  
на Национално издателство „Аз-буки“

Списанието се реферира и индексира в Web of Science

Златният пръстен-печат, открит край Калиакра

Сн
им

ки
 Н

АИ
М

Антропоморфна богато украсе-
на статуетка. Късна бронзова 

епоха. с. Балей, общ. Брегово



21брой 8, 20 – 26. II. 2020 г. www.azbuki.euНИЕ П    СВЕТА

Страницата подготви  
Антоанета НАЙДЕНОВА

От 27 февруари 
до 1 март 2020 г. 
в Белфаст, Се-
верна Ирландия, 
ще се проведе 
конференция на 

българските училища в чужбина 
за обмяна на добри практики в 
преподаването на български език 
на малките ни сънародници, кои-
то живеят в друга езикова среда. 

Събитието, което ще събере над 
100 представители на български 
училища на едно място, е по проект 
на асоциация „Българска култура и 
образование“, Северна Ирландия, а 
един от основните организатори е 
Валентина Стефанова – ръководи-
тел на Българското училище „Иван 
Вазов“ в Арма. Съорганизатори са 
Министерството на образованието 
и науката, асоциация „Инженери за 
Ирландия Северен регион“, Плов
дивският университет „Паисий 
Хилендарски“ и Асоциацията на 
българските училища в чужбина. 

Това е третата конференция, 
която се организира в Белфаст. 
Тема тази година е „Обединени 
добри практики – сигурно бъдеще 
в образованието в несигурния свят 
на промените“. Форумът започва с 
кръгла маса с участието на МОН 
и ръководители на българските 
училища зад граница. На нея ще 
се обсъждат добри практики и 
иновативни методи на преподаване 

Четвъртото издание на кон-
курса по четене на български 
език за деца от I и II клас в 
чужбина „Аз Буки Веди“ се 
организира от БНУ „Св. Цар 
Борис I“ в Аахен, Германия. 
Желаещите да участват в 
него, трябва да се запишат 
до 30 март, а самият конкурс 
ще се проведе на 21 юни в 
училището домакин.

Надпреварата по четене се 
организира в партньорство 
с Държавната агенция за 
българите в чужбина. Патрон 
на Конкурса е българското 
Генерално консулство във 
Франкфурт на Майн. Ини-
циативата се осъществява с 
подкрепата на Асоциацията 
на българските училища в 
чужбина.

Конкурсът по четене „Аз 
Буки Веди“ е предвиден за 
ученици от български про-
изход. Те посещават офици-
ални европейски училища 
на територията на страните 
в Европа, но допълнително 
се обучават и по роден език. 
Четивните им умения се оце-
няват от компетентно жури.  
До участие в междуучилищ-
ния конкурс „Аз Буки Веди“ 
в категорията „Първокласни-
ци“ се допускат деца на въз-
раст не повече от 8 години, а 
в категория „Второкласници“ 
– до 9 години. Инициатор на 
Конкурса по четене е Българ-
ското неделно училище „Аз 
Буки Веди“ в Кьолн. Първата 
надпревара се провежда през 
учебната 2010/2011 г., а от 
2017а Конкурсът е междуу-
чилищен и на него могат да се 
явяват по двама от найдобре 
четящите на български деца.  

Участниците в „Аз Буки 
Веди“ се избират след про-
веждане на вътрешни кръгове 
по четене  – първо на познати 
уроци от читанките, а по-
сле на непознати текстове. 
Междуучилищният конкурс 
протича на три етапа – първо 

всяко дете си избира да чете 
на случаен принцип измежду 
20 познати урока. Във втория 
и третия кръг се четат непо-
знати текстове. Накрая три-
членно жури избира по един 
цар или царица на буквите от 
I и II клас. Те получават на-
гради, а за всички участници 
има и книжки, осигурени от 
Държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина.

Тази година членовете на 
журито са проф. др Благо-
вест Златанов – преподавател 
във Факултета по славянски 
филологии към Университе-
та в Хайделберг, Германия; 
Калинка Кюпер – председа-
тел на Германобългарското 
културно дружество „Иван 
Вазов“ в Есен, през 2010 г. 
е избрана за „Българка на 
годината“, автор е на учебник 
по български за чужденци 
и преподава майчиния си 
език в Германия; и др Каме-
лия Спасова – поет и есеист 
с множество публикации. 
Преподава антична и запад-
ноевропейска литература в 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
и български език за чужденци 
в Кьолнския университет. 

В третото издание на Кон-
курса през 2019 г. се вклю-
чиха 38 деца от български 
неделни училища в Германия, 
Италия, Унгария, Велико-
британия и Франция. Той се 
проведе в БНУ „Др Петър 
Берон“ в Манхайм. Тогава 
чрез жребий бе определено и 
училището домакин на над-
преварата през 2021 г. и това 
е БНУ „Боян Мага“, Лондон.

Как се преподава 
български зад граница

Нашенчета от Европа  
ще се състезават  
по четене

Учители от училищата ни в чужбина 
ще обменят добри практики  
на конференция в Белфаст

Специален гост на конференцията в Белфаст ще 
бъде Виктория Георгиева – изпълнителката, коя-
то ще представи България в тазгодишния песенен 

конкурс „Евровизия“. Тя ще зарадва участниците със свои 
изпълнения и ще потърси подкрепата на българите, живе-
ещи в различни страни от Европейския съюз. Виктория и 
нейният екип планират да посетят няколко столици на 
държави, в които има големи български общности. Те вече 
бяха в Лондон, за да се срещнат със специалистите от 
Великобритания, които съдействат при създаването на 
българската конкурсна песен. 

Възпитаниците в Арма и Енискиленму честват всички български празници 

на българския език като чужд в 
училищата зад граница. 

В работата на форума участие 
ще вземе и министърът на обра-
зованието и науката Красимир 
Вълчев. Той ще се запознае отблизо 
с работата на българските училища 
в чужбина, които вече надхвърлят 
400, с проблемите, пред които са из-
правени, но и с техния иновативен 
почерк за подобро образование. 
Само в Обединеното кралство и 
Северна Ирландия има 70 българ-
ски неделни училища, които се 
подпомагат организационно, мето-
дически и финансово от Министер-
ството на образованието и науката 
тази учебна година. Командирован 
е и лектор по български език и лите-
ратура в University College London.

Програмата на Конференцията 
е изключително богата – предви-
дени са лекции от наши и чужди 
специалисти. Сред тях е Хедър 
Късинс от Департмента по иконо-
мика в Северна Ирландия с темата 
„Какво прави правителството 
за етническите малцинства във 
връзка с образованието“. Анто-
ни МакКлой – председател на 
„Инженери за Ирландия Северен 
регион“, ще говори за нуждата от 
СТЕМ образованието, а др Фе-
дерика Фериери – преподавател в 
Open Learning, Queen’s University, 
Belfast и почетен консул за Италия 
в Северна Ирландия, ще разкаже за 
методите на преподаване на чужд 
език, и поспециално за „Препода-
ване и учене на италиански език 

в Северна Ирландия“. Своя опит 
при работа с двуезични системи 
ще сподели и Боянка Иванова – 
бивш преподавател на двуезични 
деца в американското държавно 
училище „Будлонг“, основател 
и член на борда на директорите 
на Българското училище „Джон 
Атанасов“ в Чикаго и съучредител 
на Асоциацията на българските 
училища в чужбина.

„Сравнителна средновековна ис-
тория: България – Англия“ ще пред-
ставят др Валентина Александро-
ва и Снежина Мечева от БУ „Иван 
Станчов“, Лондон. Участниците 
във форума ще се запознаят и с опи-
та на платформата „Училището БГ“ 
при организиране на дистанционно 
обучение в българските неделни 
училища. 

Интересен акцент във форума е 
презентацията на тема „Българо
ирландски исторически връзки“на 
др Робърт Ийди. 

За доброто настроение на учас-
тниците в Конференцията ще се по-
грижат възпитаниците на БУ „Иван 
Вазов“ от групата по фолклорно 
пеене „Медени звънчета – Арма“, 
както и групите за изучаване на 
народен инструмент „Български 
ритми“, за народни танци „Весели 
крачета“, „Веселяци“ и др. 

„Иван Вазов“ отваря врати през 
септември 2015 г. и започва с 15 
деца и трима квалифицирани пре-
подаватели. Днес в него се обучават 
150 деца и ученици в градовете 
Арма и Енискиленму. То е известно 
с онлайн обучението на учениците 
по фолклорно пеене и свирене на 
български народни инструменти. 
Преди дни в училището се проведе 
открит урок, посветен на живота и 
делото на Апостола на свободата, 
по време на който са излъчени 
кадри от къщата музей „Васил Лев-
ски“ в Карлово. Децата рецитираха 
стихове и пяха песни за българския 
национален герой, а накрая в състе-
занието „Левски скок“ се включиха 
не само децата, а и някои учители, 
родители и гости.

Това са цариците на буквите  
от миналогодишния конкурс по четене в Манхайм
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СЮЖЕТИ

Деляна ЛУКОВА

Поне 50% от де-
цата, които по-
сещават детска 
г р а д и н а ,  щ е 
бъдат освободе-
ни от такси. На 

всяко второ дете, което е от 
социално слабо семейство или 
чиито родители получават дет-
ски надбавки, ще бъде покрита 
сумата за посещение в детско 
заведение. Тази възможност дава 
проектът „Активно приобщаване 
в системата на предучилищното 
образование“, който се изпъл-
нява от МОН в партньорство с 
Центъра за образователна интег
рация на децата и учениците от 
етническите малцинства, обяви 
в Пловдив ръководителят му 
Евгения Костадинова – директор 
на дирекция „Съдържание на 
училищното и предучилищното 
образование“ в МОН. Тя е сред 
участниците в програмата на 
Седмата национална среща на 
общинските експерти по об-

разование, която се проведе в 
Пловдив.

Бюджетът на проекта е 82,5 
млн. лв. и се финансира от ОП 
„Наука и образование за инте-
лигентен растеж“. Той е насочен 
към разширяване на достъпа 
до предучилищно образование 
на децата от уязвимите групи 
и такива, живеещи в бедност. 
Предвижда се със средства да 
бъдат подпомогнати родителите 
при заплащането на таксите за 
детски градини, което ще стане 
още от февруари. Първото въз-
становяване на средствата ще е в 
началото на март.

„Като активен участник е вклю-
чена Агенцията за социално 
подпомагане, която ни е пре-
доставила информация за деца 
от семейства на помощи. Неза-
висимо в какво населено място 
се намират, техните такси ще се 
поемат от Проекта. Към тях ще 
се добавят и децата от семейства, 
които получават надбавки. Тъй 
като тази група е много голяма, 
половината средства ще се по-

крият от Проекта, а останалата 
половина – от държавния бюджет. 
Вече разполагаме с тази инфор-
мация и всяка детска градина, 
която е регистрирана в системата, 
може да види кои деца са иденти-
фицирани за възстановяване на 
средства“, уточнява Костадинова.

До 5 март детските градини 
трябва да изчислят какви са 
дължимите такси за февруари 
според това колко дни децата са 
посещавали забавачка – по систе-
мата, определена от съответната 
община. Отново през системата 
градините ще подават на община-
та информация за общата сума за 
своето учебно заведение. До 7мо 
число всеки месец общината ще 
обобщава данните и ще уведомя-
ва регионалното управление по 
образование каква сума следва да 
бъде преведена. На базата на тези 
справки МОН ще прави превод на 
средствата. Засега в Програмата е 
разписано парите да се предоста-
вят на детските градини, тъй като 
за това настоява финансиращият 
орган. Предстоят разговори каква 

е възможността преводите да се 
правят на общините с цел полес-
но администриране.

Досега в рамките на Проекта 
са назначени 115 педагогически 
и 224 непедагогически специа-
листи. В дейностите на „Активно 
приобщаване в системата на 
предучилищното образование“ 
влиза и ранното откриване на обу-
чителните затруднения на децата 
и оценяване на потребностите им 
от подкрепа. 

По данни на МОН у нас детска 
градина посещават 83,9%.  Най
голям е делът на обхванатите 
6годишни – 95%, за децата на 
5 г. е 92 на сто, а за 4годишните 
– 78,4%.

 „Присъствието на децата още 
на 4 г. в детските градини не е 
свързано толкова с обучителния 
процес, колкото с изграждане на 
важни умения, които са от голямо 
значение за социализацията“, 
подчерта зам.министърът на 
образованието инж. Таня Ми-
хайлова, която също се включи в 
дискусията.

Над 200 ученици от всички 
училища на територията на 
община Етрополе от I до IV 
клас участваха в спортния 
празник. Той се проведе в 
препълнената с деца, роди-
тели и гости спортна зала 
„Чавдар“. Това е осмата над-
превара в рамките на две 
години и се организира от 
РУО – Софиярегион, НСА 
„Васил Левски“, СУ „Христо 
Ясенов“ – Етрополе, и Общи-
на Етрополе. 

В празника се включи-
ха отбори и от ОУ „Хрис-
то Ботев“ – Етрополе, ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Лопян, 
ОУ „Георги Бенковски“ –  
с. Малки Искър. Учениците 
се състезаваха  в три щафет-
ни игри, като сложността на 
играта се повишаваше в зави-

симост от възрастта на състе-
зателите. Преди началото на 
щафетните игри гостите бяха 
поздравени с изпълнение от 
мажоретния състав на СУ 
„Христо Ясенов“. 

В първата игра – „Вземи и 
остави“, учениците показаха 
своите спортни умения, бър-
зина и сръчност. След това 
децата и гостите се насладиха 
на демонстративните умения 
на волейболистите на СУ 
„Христо Ясенов“. После отбо-
рите премериха сили и в играта 
„Ти разнасяй – аз ще събирам“, 
найбързите и сръчни заеха 
първите места в класиране-
то. Демонстративни умения 
показаха и футболистите на 
ПГ „Тодор Пеев“ – Етрополе, 
както и студентите от НСА 
„Васил Левски“. Поздрав към 

всички присъстващи отправи и 
танцовият състав на учениците 
от СУ „Христо Ясенов“.  

Спортният празник е част 
от дейностите по подписа-
ното Споразумение за съ-
трудничество между Регио-
налното управление на обра-
зованието – Софиярегион, и 
Националната спортна акаде-
мия „Васил Левски“. „Това е 
поредното доказателство за 
съвместните ни усилия да 
осигурим повече занимания 
със спортни дейности и фи-
зическа активност на децата 
и учениците в свободното 
им време, насочени към по-
добряване на здравословния 
им начин на живот“, каза при 
откриването на състезанието 
Росица Иванова, началник на 
РУО – Софиярегион.  

Безплатна забавачка  
за всяко второ дете
До 5 март детските градини трябва изчислят  
какви са дължимите суми за февруари

Над 200 ученици от Етрополе
участваха в спортен празник

Участниците в надпреварата съчетаха спорта със забавлението

Сн
им

ка
 Р

УО
 –

 С
оф

ия
-р

ег
ио

н

Националният фестивал за 
училищен театър на испански 
език отбелязва своето двадесет 
и първо издание през месец 
февруари тази година. Проявата 
се организира от отдел „Образо-
вание“ на Посолството на Испа-
ния в България. Церемонията по 
официалното откриване e на 21 
февруари в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“.

Фестивалът за училищен те-
атър на испански език е една от 
програмите за международно 
сътрудничество с найдълга 
традиция както в България, така 
и в други държави от Източна 
и Централна Европа. Групите, 
които ще се състезават, са общо 
двадесет, разделени в две раз-
лични категории. В първата са 
испанските гимназии и секции, 
а във втората – други училища 
с преподаване на испански език 
като втори чужд език. През двата 
дни на конкурса ще бъдат пред-
ставени пиеси от класически и 
модерни автори, публикували 
творбите си на испански език. 

На откриването на събитието 
са поканени и представители 
на училищата, които са част от 
програмата за испански секции и 
гимназии в България, обвързани 
чрез двустранното споразумение 
за сътрудничество в образовател-
ната сфера, подписано между 
Испания и България през 2001 г. 

Закриването на фестивала е 
в събота с концерт на различни 
училищни групи и изпълнители, 
след който ще бъдат връчени 
и наградите на победителите.  

За 21-ви път 
театър  
на испански
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София – Лондон

Преоткрий ученето“ 
– около този сло-
ган се обединяват 
доставчиците на 
учебно и инфор-
мационно съдър-

жание в света. Тенденцията, за-
почнала преди няколко години, се 
видя и на приключилото наскоро 
Bett 2020 – едно от най-големите 
световни изложения в областта 
на образователните технологии. 
Иновациите, благополучието и 
сигурността на децата, подкре-
па за преподаването и ученето, 
бъдещите технологии и тенден-
ции, придобиване на умения и 
социалното включване – това 
са основните теми по време на 
събитието. Близо 400 лектори и 
над 1200 изложители – правител-
ствени институции, университети, 
високотехнологични компании, 
участваха в Bett 2020. По думите 
на организаторите, да се докоснат 
до последните новости в образова-
нието, в Лондон са дошли над 60 
000 посетители от цял свят.

Какво обаче има да му се открива 
на ученето? Въпросът е резонен 
и вероятно ще бъде зададен от 
много хора. Отговорът е прост – 
начинът за придобиване на знания 
днес няма нищо общо с методите 
отпреди 10 или 20 години. Така, 
както и родителите ни не са могли 
да си представят, че след време ще 
намираме отговорите на повечето 
въпроси на телефона си. Новите 
ученици са коренно различни 
от предишните – като интереси, 
достъп до знания и мотивация. 
Не робуват толкова на авторитети, 
чувстват се жители на света и не 
толерират авторитарността. Тоест 
не са съгласни с максимата „Ще 
слушаш и толкова!“, нито вярват 
безпрекословно на всяка дума на 
възрастните, без да я подлагат на 
съмнение или проверка. В тази 
„картина“ изплува фактът, че авто-
ритарната фигура на учителя вече 
не може да е част от училището. Че 
днес има нужда от ментор, който 
да направлява младите умове, 
да умее да ги мотивира сами да 
търсят решение, преодолявайки 
предизвикателства. Тоест да не 
налива с „фуния“ знания в главите 
на ученика и в същото време не-
прекъснато да се учи – с по-бързо 
темпо от възпитаниците си, за да 
знае повече и да може да им помага.

Преоткриването на 
ученето днес  

е немислимо  
без съответните 

помощници.

И в ролята на спасител влизат 
доскоро анатемосваните елек-
тронни устройства. Във всякаква 
форма и вид – от смартфоните до 
3D визуализации и екрани. Както и 
всевъзможни таблети, нетбуци или 
лаптопи. Преносимият компютър 
измести настолния, вече дойде 
времето на персонализирания 
лаптоп. След като отмина еуфо-
рията, когато искахме да имаме 
най-шарения екран и най-мощната 
машина, сега се фокусираме върху 
най-подходящата за извършване 
на специфична дейност. Няма 
универсален вариант за компю-

Преоткриване  
на ученето

Root на iRobot може да „пълзи“ вертикално по бялата дъска и да рисува решения на геометрични  
задачи по написан от децата софтуерен код

Промяната на системата минава не само през новите 
технологии, но и през повишаване на квалификацията 
и компетентностите на учителя

тър, нужен на студента, обясни 
представител на Dell по време на 
изложението Bett. Всичко зависи 
от специалността, която учите, и 
не по-малко – от софтуера, който 
е закупил вашият университет. 
Обяснението е логично. По от-
ношение на изчислителната мощ 
е важно дали подготвяте архи-
тектурен проект, или пишете есе 
по литература. В зависимост от 
ползваните програми пък ще си 
вземете компютър, поддържащ 
подходящата операционна систе-
ма. Хит през последните години 
са така наречените Chromebook. 
Поради спецификата на опера-
ционната им система, която не 
изисква сериозен хардуер, те са 
леки и удобни за носене и са на 
много изгодни цени. На практика, 
тези машинки покриват повечето 
ежедневни нужди на ученика или 
студента (стига детето ви да не 
гледа на преносимия си компютър 
като на конзола за компютърни 
игри). Вече се предлагат дори го-
тови софтуерни платформи, инди-
видуализирани според конкретен 
учебен план, предоставящи дос-
тъп до огромни по обем тематични 
информационни ресурси. На Bett 
се видя, че подобен софтуер не 
само се персонализира, но може 
и да се „самообучава“ въз основа 
на поведението на ползвателя си и 
така да му предлага най-полезното 
за него съдържание.

А ако не искате да харчите пари 
за компютър? Няма проблем, 
вече са достъпни дори услуги за 
наемане на такъв – избираш каква 
точно конфигурация ти е нужна, 
намираш в смарт приложение къде 
има подходяща машина, отключ-
ваш със смартфона си съответното 
„чекмедже“ – и готово. Дори няма 

нужда да го зареждаш – умните 
шкафчета се грижат и за това.

Какво обаче „влиза в клас“ като 
нови технологии и се ползва едно-
временно от всички? Естествено, 
устройства като мултимедийни 
дъски или специализиран образо-
вателен софтуер. За това, че бялата 
дъска стана история за много 
по-кратко време, отколкото просъ-
ществувалата столетия черна (или 
зелена) дъска за писане с тебешир, 
има просто обяснение. Причината 
е именно в бума на технологиите. 
Преподаването с проектор вече е 
демоде, 

работата в „облак“  
и груповото 

решаване  
на казуси – осъзната 

необходимост  
и нужда. 

Няма нищо по-скучно от това да 
те изкарат пред дъската да реша-
ваш задача, много по-интересно 
и предизвикателно е да покажеш 
отговора по атрактивен начин под 
формата на презентация. Да се 
съревноваваш със съучениците си 
под формата на игра, да визуализи-
раш на дъската резултата. Повече-
то големи софтуерни компании не 
само предлагат такъв софтуер, но 
и предлагат безплатно решения за 
групова работа или оценка в реал-
но време кой как отговаря. 

Ако продължим разходката си 
„надолу“ по възрастовите гру-
пи, ще видим изключителното 
многообразие от занимателни и 
развлекателни игри за по-мал-
ките ученици. Те имат за задача 
да привлекат интереса им, да 
задържат концентрацията в час и 
да ги направят активни участници 
в урока. Естествено, под формата 
на игра. С анимирани герои или 
с умни джаджи. Десетки са изло-
жителите на Bett в Лондон, които 
предлагат всевъзможни комплекти 
за сглобяване на миниробот, който 
после лесно да бъде използван 

за визуализация на посоките или 
рисуване на елементарни геомет-
рични фигури. Децата, скупчили 
се около таблет, поставят стрелка 
след стрелка на екрана, създавай-
ки по този начин маршрута на 
новия си електронен любимец. 
Всъщност определението е доста 
точно – компютърните помощни-
ци често са с вид на малко кученце 
или с миловидни, гледащи от 
екран очички. Имат всевъзможни 
сензори, така че да не наранят де-
цата при движение. Вече има дори 
роботизирани помощници, които 
могат да „пълзят“ вертикално по 
дъската и да рисуват зададени от 
децата фигури, мяукат, писукат 
окуражително или светят в раз-
лични цветове при изпълнение на 
поставената задача.

Технологиите отдавна са излез-
ли от класната стая и помагат и в 
свободното ни време. Например 
чрез коренната промяна на фило-
софията на библиотеките. Слава 
богу, засега никой не ни кара да 
четем книгите само в електронен 
формат. Но лесно може да бъдем 
въвлечени в приключение, в което 
всяка прочетена книга е път към 
нова авантюра. Библиотеките вече 
изработват своеобразни „пътни 
карти“, които водят читателите по 
улицата на забавленията и знание-
то, съветващи ги за заглавия, като 
тематика и трудност, за разбиране 
на съдържанието. Така детето в 
края на маршрута се чувства още 
по-щастливо от извървения път 
към нови знания.

И тук идват два големи въпроса: 
колко струват тези технологии и 
кой „пази“ децата в огромната ди-
гитална „джунгла“? Първият носи 
и радост, и доста нерви на училищ-
ния администратор. Разнообразие-
то на нови интерактивни помощни-
ци е сериозно предизвикателство за 
училищния бюджет. Необходимо 
е вече да има специалист, който 
може да оцени не само нуждите на 
образователната институция в тази 
област, но и да отсее най-ефектив-
ното, универсално и икономически 

изгодно решение. 
Вторият въпрос е още по-важен. 

Децата нямат инстинкта да се па-
зят от киберпрестъпниците, затова 
е необходимо всеки ползван в учи-
лище софтуер да е общодостъпен 
и в същото време – гарантирано 
безопасен и недостъпен за зложе-
латели. Софтуерните компании 
отдавна работят по въпроса и 
предлагат различни решения. 
Едно от тях е 

интегрирането 
на разнородния 

училищен софтуер  
в обща платформа, 

която е много по-лесна за управ-
ление и мониторинг. Даването на 
различни права и възможности за 
достъп до информация в зависи-
мост от изпълняваната задача. Или 
възможността за ползване на „за-
щитни“ програми, позволяващи 
не само мониторинг на системата 
и потенциалните заплахи в реално 
време, но и притежаващи възмож-
ност за записване на инциденти 
и на база на самообучаваща се 
добавена реалност дори генери-
ране на съвети за преодоляване на 
потенциални кризисни ситуации – 
виртуални или физически. 

Всичко това говори, че транс-
формирането на образователните 
технологии върви с по-бързо тем-
по отвсякога. И е жизненоважно 
за подпомагане на обучаваните да 
развиват своите умения, знания и 
начин на мислене. Преформати-
рането на системата, ползвайки 
предимствата на технологии, като 
добавена реалност и анализи за 
прогнозиране на бъдещо поведе-
ние, трябва да бъдат подкрепени с 
изграждане на достатъчен кадрови 
капацитет и компетентности. Само 
така – разбрани и управлявани 
умно и предвидливо, технологи-
ите ще бъдат успешен помощник 
– не само в класната стая, но и в 
живота ни като част от по-добро 
общество.
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

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

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

каменелост на калмар с вграден 
в нея зъб на птерозавър предлага 
изключителни доказателства за 
150-милионна битка в морето. До-
като много вкаменелости на пте-
розаври, съдържащи рибни люспи и 
кости в стомаха на животното, 
разкриват, че някои от тези ле-
тящи влечуги са включвали риби 
в диетата си, новата находка от 
Германия е първото доказател-
ство, че птерозаврите са ловува-

ли и калмари.
Вкаменелостта е разкопана във 

варовика Солнхофен, близо до Айх-
щат в Бавария, където са открити 
много фосили от юрския период 
от птерозаври, малки динозаври 
и най-ранната известна птица – 
архео птерикс. Околната среда на 
региона по онова време е била нещо 
като Бахамските острови днес – 
ниско разположени острови в плит-
ки тропически морета.

Вграденият зъб пасва на подхо-
дящия размер и форма за птероза-
въра Rhamphorhynchus, съобщават 
палеонтолозите в Scientific Reports. 
Те твърдят, че зъбът е оставен от 
птерозавър, който се е изстрелял 
към океанската повърхност, за да 
щракне 30-сантиметровия калмар 
от изчезналия род Plesioteuthis. Но 
опитът е бил неуспешен, вероятно 
защото калмарите са били твърде 
големи или твърде надълбоко.

В

К
орейският център за развитие, който е 
партньор на Института за икономически 
изследвания на БАН по три международни 
проекта, е отличен като водещ мозъчен 
тръст в света. Това сочи класацията за 
глобалния индекс за мозъчни тръстове  и 
програма за граждански общества (Global 
Go To Think Tank Index Report на Think Tanks 
and Civil Societies Program – TTCSP) към 
Университета на Пенсилвания за 2019 г., в 
която са участвали общо 8248 института. 
В ранглистата, без да се включва САЩ, Ко-
рейският център е класиран на 6-о място, а 
със САЩ – на 19-о място в света.

Партньорството на икономистите на 
БАН с Корейския център за развитие се 
осъществява по проекта „Разработване на 
рамка за ранно предупреждение за откри-
ване на криза в икономическите сектори в 
България: въз основа на опита на икономи-
ческото развитие в Корея“ по Програмата 
на корейското правителство за споделяне 
на опит. Преди него двете изследователски 
структури са реализирали още два между-
народни проекта по Програмата за споделя-
не на знания на Корея.

Званието „Център за върхови постиже-
ния“ се присъжда за постижения на инсти-
тути, които в продължение на няколко по-
следователни години заемат първо място 
в дадена категория. Корейският център е 
в челната позиция в категорията за най-
добър мозъчен център в Азия за 6 поредни 
години, а в категорията „Международно 
развитие“ – за 3 последователни години. 
Корейският ни партньор е и единственият 
мозъчен тръст в Азия, който получи номи-
нация за „Център за върхови постижения“ 
в две отделни категории сред 15 инсти-
тута, които получават признанието през 
2019 г., съобщават от Института за ико-
номически изследвания – БАН. Корейският 
център е класиран високо в общо 12 клю-
чови категории, като така затвърждава 
статута си на международно признат во-
дещ мозъчен тръст.

Международно 
признание за 
наш партньор

Менюто на 
птерозаврите

а о. Св. Кирик край Созопол е открита статует-
ка, която представлява малка масивна глава на 
овен. Тя тежи малко под половин килограм – кол-
кото една „мина“ (антична мярка за тежест). 
Ценната находка произхожда от ритуална яма 
(ботрос) от първата половина на VI в. пр. Хр. 
– т.е. най-ранния период на Аполония, свързан 
с възникването на колонията. Високите ка-
чества на статуетката и фината изработка 
позволяват да се предположи, че тя е била сред 
предметите, които първите гръцки колонисти 
са носели със себе си, когато се заселват по 
тракийския бряг на Черно море.

Бронзов двусъставен кръст реликварий от 
ХI век с изображения на Христос и Богородица 
е намерен през 2019 г. при проучванията на за-
пад от двореца светилище в Южния квартал 
на Перперикон край Кърджали. Във вътреш-
ността му е открит прах от органична мате-
рия. Вероятно става дума за останки от мощи 
на светец.

Това са част от над 300 експоната, които 
могат да се видят в XIII изложба „Българска 
археология 2019“ в Националния археологически 
институт с музей. Находките са открити в 26 
обекта, проучвани от специалистите минала-
та година. 

Още по темата на стр. 20
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year is less than the one of the students who failed the first year. It is a good tendency that we 
hope will be held next year.

5. Learning Process Difficulties
As discussed in the previous section during the course conduction there were some difficulties 

in achieving the course learning objectives. We can improve the learning process by doing several 
things in the next year:
1. Recognize the most difficult topics in the course and try to pay more attention and give additional 

tasks on them. The most difficult topics are Sets and Subsets, Permutations, and partition of 
positive integers, and sets. The solution to this problem is not a trivial one, because the content 
of the other topics have to be reduced and a variety of new tasks in the difficult topics have to 
be included. A significant part of the course results improvement is the lecturer to find an appro-
priate way to force students not to give up and be patient to learn the difficult content. Some 
group tasks on the practical part can be given to increase motivation and collaborative learning.

2. Stimulate analytical and logical thinking and the most important competency – creation of stu-
dents’ solutions by applying the knowledge they have learned. One possible approach here is to 
use many discussions where students are active participants. Another method can be to use one 
specific learning activity: the so-called peer assessment. Using this approach, students can revise 
their colleagues’ solutions and try to improve them. Every revision has to be explained and the 
proposed solution is supposed to be better than the first one. The lecturer can assess both the 
first solutions and revisions. The main objective here is to try to engage the students in the 
process of creating and optimizing software programs.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Чувството за принадлежност 
към Родината като аспект  

от националната идентичност на 
учениците от началното училище“

Марияна Косева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Подвластна на промените в съвремието ни, училищ-
ната институция придобива характеристиките на сложна 
и динамична социокултурна организация, която е насочена 
към пълноценното изграждане на учениците съобразно тех-
ния интелектуален потенциал, личностните им особено-
сти и познавателни потребности. Същевременно в периоди 
на ценностна криза педагогическата практика се изправя 
пред редица предизвикателства. Търсят се решения на ак-
туални въпроси, свързани с изграждането на ценностни 
опори, които да са в основата на пълноценното нравствено 
израстване на личността, като формирането на баланси-
рана национална идентичност, национална гордост, патри-
отизъм и т. н.

Ключова дума в съвременните общества, „идентич-
ността“ е същевременно фокус на многобройни изследвания 
от различни теоретични позиции в социалните науки. Ако 
в предходните исторически времена на относително ста-
билни социални структури и бавни обществени промени 
идентичността е най-често приписвана на хората, а не 
избирана или определяна от тях самите, в съвременната 
епоха на „втечнена модерност“ и „ускоряване на времеви-
те структури на обществата“ (Roza, 2015) устойчивите 
ориентири намаляват, а идентичността – индивидуална 
и групова, става все по-проблематична. Бързи и непрекъс-
нати промени настъпват както в групите и мрежите, в 
които идентичностите се изграждат и формират, така и в 
самите социални структури и практики (Howard, 2000: 367).

Теоретиците на социалната идентичност Tajfel 
& Turner я разглеждат като феномен, който е резултат 
от процесите на междугрупово сравнение и социална ка-
тегоризация. Социалната идентичност се определя като 
част от Аз-концепцията на индивида, който осъзнава как-
то принадлежността си към дадена социална група, така 
и значимостта и ценността от тази принадлежност.  
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Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Проблемът  
за идентичността

who didn’t pass the programming part of the exam is extremely high has to be analyzed in detail to 
improve the learning process. Two important reasons need our attention:

The students cannot apply theoretical knowledge to use it to solve the practical tasks. It means 
that the higher level of knowledge such as analysis, evaluation, and the most important one - creation 
has to be trained with more examples and different activities (homework, assignments, etc.).

The learning content that is presented is too difficult for first semester students. The students 
must be more experienced in programming to use and modify the algorithms for subsets and permuta-
tion generation. The conclusion is that these algorithms have to be discussed at the end of the course 
and the students have to be already familiar with similar ones, learned in the programming course.

Another worrisome fact can be seen in both diagrams. There is a significant difference between 
the grades’ distribution of theory and practice. The theory distribution is moved to the highest grades, 
but the practice is moved to the lowest grades. An additional possible reason for that, excluding the 
two, discussed earlier is that the activities used to assess theoretical knowledge and practical com-
petency are quite different. The theory is graded by a quiz with multiple choice and fill in the blanks 
questions and the practical part is graded by an assignment with several tasks (exemplary exam is 
shown in the previous section) that has to be solved in an IDE, writing software programs.

blanks questions and the practical part is graded by an assignment with several tasks (exemplary 
exam is shown in the previous section) that has to be solved in an IDE, writing software programs. 

 

 

Figure 1. Course Final Grades – Fall 2017 

 

 
Figure 2. Course Final Grades – Fall 2018 

Comparing the diagrams of the two years, we can recognize that although the percentage of the bad 
grades is high, the percentage of the students who failed the exam at the end of the second year is 
less than the one of the students who failed the first year. It is a good tendency that we hope will be 
held next year. 

5. Learning Process Difficulties 
As discussed in the previous section during the course conduction there were some difficulties in 
achieving the course learning objectives. We can improve the learning process by doing several 
things in the next year: 
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В същото време, социалната идентичност е свързана със 
социални позиции, съществуващи извън нея, но които могат 
(потенциално) да бъдат интернализирани. Тя се характери-
зира с множественост (броят на социални идентичности 
на всеки индивид зависи от броя групи, към които смята, 
че принадлежи – полова, етническа, национална, религиозна 
и т.н.) и динамичност (променя се под влияние на фактори 
от социалната среда).

Идеята, че националната идентичност (като една от 
формите на социална идентичност) е основна при изгражда-
не на Аз-концепцията на съвременната личност, се споделя 
от редица социални изследователи. Тя се дефинира като су-
бективното чувство на принадлежност и привързаност към 
дадена нация или държава и относителната важност, която 
личността є приписва в съпоставка с други нации и държави 
(Ganeva, 2010: 60). Националната идентичност, наред с ет-
ническата, половата и др., се определя като една от т.нар. 
предрешени или предопределени идентичности, които човек 
не избира, а ги получава като социална характеристика от 
родителите си, но може да избира какво значение да им от-
дава. 

Нациите/националните държави в съвремието ни в 
голямата си част са мултиетнически и мултинационални. 
Част от разграниченията, които се правят между нация и 
етническа общност, се отнасят до характера на връзката 
с родната земя и до типа култура. Ако членовете на дадена 
нация живеят в историческата си родина, връзките на ет-
ническите общности със земята на предците им често са 
единствено емоционални и символни. За разлика от нацията 
етническите общности обикновено нямат масова обществе-
на култура и общоприета национална история (Smit, 2000). 
От гледна точка на теорията за социалната идентичност 
етническата идентичност също се дефинира чрез принад-
лежността към определена етническа общност, ценността, 
която се придава на тази принадлежност, и влиянието є 
върху мисленето, чувствата и поведението на личността. 
Етническата и националната идентичност се разглеждат 
като колективни идентичности, които могат да бъдат кон-
курентни или съвместими и да изменят степента на своята 
важност и проявление при отделните индивиди в отговор 
на дадена ситуация и времеви обстоятелства (Bakracheva & 
Mizova, 2015: 50). Дж. Фини дефинира три ключови и взаимо-
свързани елемента на етническата (националната) идентич-
ност: самоопределение (като член на дадена група), чувство 
за принадлежност (към групата) и нагласи (към собствената 
и други групи, различни от нея) (Phinney, 1992).

Националната идентичност се разглежда като сло-
жен и комплексен психосоциален конструкт, който съдър-
жа множество когнитивни и афективни компоненти (Smit, 
2000). Към когнитивното равнище се отнасят знанията за: 
собствената нация, общия произход и близост между ней-
ните членове, географското местоположение на страната, 
общото историческо минало, националните символи, нацио-
нални герои, исторически паметници и др. Афективните ас-
пекти на националната идентичност включват субектив-
ното усещане за принадлежност към националната група; 
стойността, която личността є придава; привързаността 
към родината, културата и националната територия; чув-
ството за принадлежност към националната общност; чув-
ство към сънародниците и социални емоции, като национал-
на гордост, срам, вина и др.

Независимо от ролята, която има за изграждането на 
Аз-концепцията (по принцип), националната идентичност 
невинаги е най-значима за отделната личност. Социалните 

Модел на педагогическа сре-
да с антидискриминационен 
компонент и формиране на 
позитивни нагласи към хора с 
различен етнически произход и 
хора с увреждания / Сашо Нунев

Иновации в сегрегираното 
образование – готов ли е учителят? /  
Йосиф Нунев 

Дизайнът – иновативна проек-
ция на разбирането за комуни-
кацията в процеса на обучение / 
Нина Герджикова

Чувството за принадлежност 
към Родината като аспект от на-
ционалната идентичност на уче-
ниците от началното училище / 
Марияна Косева 

Работа с надарени деца в обу-
чението по „Български език и 
литература“ в начален етап на 
основната образователна степен / 
Йорданка Николова

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Training of Future Teachers of 
Natural Sciences in Pedagogical 
Universities of Ukraine: Realities 
and Prospects / Alla Stepanyuk, 
Tetiana Olendr 

because of the second recursive call, the students are lost in the consequence of the function calls, 
and they do not know the actual content of the call stack.

Homework
After each lab in the course, the students have to do their individual homework that consist of 

several tasks. The solutions of all the tasks is important in order to help students achieve the neces-
sary competency to create software projects and applying the discrete mathematics in programming. 
The next several tasks illustrate what is the difficulty of the homework and give some exemplary 
problems that can be used to practice the knowledge learned in the course (Kreher, 1998; Knuth, 2011; 
Reingold, 1977). These tasks are from Number systems and Sets and Subsets topics.

Task 1. Create C++ console application that converts a number from the base-10 (decimal) 
numeral system to another positional numeral system. The user has to enter two whole numbers x 
and y in the decimal numeral system, where x is the number and y is the base of the target numeral 
system, y belongs to the interval between 2 and 16 inclusive.

Task 2. Create С++ console application that finds all possible partitions of a given number 
n as a sum of numbers (n is entered by the user).

Hint: the representations of number 5 are:
5=5 
5=4+1 
5=3+2 
5=3+1+1 
5=2+2+1 
5=2+1+1+1 
5=1+1+1+1+1 
5=3+2 and 5=2+3 are equal.
Task 3. Create C++ console application that checks if a given set В is equal to a given set 

А, by using bitmask. Hint: use subtraction of sets.
Task4. Create C++ console application that finds all subsets of a given universal set with 

k number of elements; k is in the interval between 0 and the cardinality of the set and is entered 
by the user.

Assessment and Final Grades
As explained earlier the assessment of the students consists of two separate exams: theoretical 

(after the theoretical part) and practical (after the practical part). Before the practical exam there is one 
lab for preparation for the practical exam. In this lab several tasks similar to these given on the exam 
are solved and variety of useful techniques are discussed. Each student can ask individual questions and 
the lecturer can pay attention on these questions in order to help students take the exam easily. In the 
next section one exemplary practical exam with two tasks is presented. The first task is given in order 
to evaluate if students have competency to apply their knowledge about sets and strings. The second 
task is about generating all subsets of a given set by using bitmasks. Similar algorithm is explained in 
two labs by presenting analogous tasks.

Sample Practical Exam
Task 1.
A Set of symbols and a string are given. Write a function that codes the longest sequence of 

symbols in the string, which belong to the set by replacing each symbol in this sequence with *. The 
coded string has to be shown on the console.

Input:
Set: {‘o’, ‘n’, ‘i’, ‘s’, ‘e’}
String: “This is one test string!”

Output:
“This is *** test string!” // the longest sequence of symbols is “one” and it is coded with ***.

Task 2. 
Write a function that generates all subsets of a given universal set, which must have elements 

on even positions. Subsets are given with a bitmask.
Input:
Universal set: {1, 2, 3, 4, 5}
Output:
1       0       1       0       1
1       0       1       1       1
1       1       1       0       1
1       1       1       1       1

Grades
The grades for both years when the course was conducted, can be seen in Figure 1 and Figure 

2. The two diagrams show the results of the theoretical and practical parts of the exam and the final 
grades. The results of the theoretical part are higher than the practical ones and most of the students 
who failed the exam had problems with programming. The fact that the percentage of the students 
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процеси и тенденции често могат да повлияят в различни посоки върху националното самоопре-
деление, защото значението, което му се придава, в голяма степен зависи от социалната среда, 
в която то се развива и проявява. 

Изграждането на националната идентичност като сложна система от знания, вярвания 
и чувства е продължителен процес, който започва през детството, продължава през юношество-
то и се запазва през целия житейски път (Ganeva, 2009: 70). Изследванията на националната 
идентичност във възрастов план показват, че тя се формира като резултат от съвместното 
влияние на познавателното съзряване на детето и социалната среда, в която то израства и се 
развива. От тази гледна точка, развитието на националната идентичност може да се разглежда 
като аспект от личностното и когнитивното развитие на детето. Именно когнитивното раз-
витие в средното детство създава предпоставки за формирането на национална идентичност 
– детето започва да разбира абстрактни понятия като родина, отечество, любов към родината 
и т.н. (Baychinska, 2011: 198). В детството се наблюдава и последователност при изграждането 
на националната идентичност, която „отразява подреждането на социално-териториалните 
общности в термините на непосредствена близост, размер и степен на абстрактност: локална, 
етническа, национална, европейска“ (Bakracheva & Mizova, 2015: 51). С нарастването на възрастта 
се увеличава и значението, което децата придават на националната идентичност за сметка на 
локалната и етническата.

Според изследователите националната идентичност възниква, възпроизвежда се и се зат-
върждава както чрез многообразни институционални практики, така и в хода на ежедневните 
действия и взаимоотношения между хората и се надгражда над етническата. Формирането на 
националната/етническата идентичност при децата основно се осъществява чрез процесите 
на първична и вторична социализация (Berger & Luckman, 1996), респективно възпитанието и 
обучението. В хода на тези процеси чрез влиянието на семейството, училището (с всички негови 
елементи, но особено чрез учителите и специално подбраното учебно съдържание) и останалите 
влиятелни за детето фактори „националната принадлежност се трансформира в идентифика-
ционна характеристика на индивида, като отразява определен аспект от неговата колективна 
идентичност“ (Baychinska, 2011: 193).

Проблемите, свързани с кризата в духовността и морала (не само) на младите хора, които 
се отразяват върху формирането и преживяването на националната идентичност, са съществе-
на част от предпоставките, мотивиращи необходимостта от изследване на нейното оформяне 
и в по-ранни възрастови периоди. В педагогическата практика в началното училище се пресичат 
вече формирани елементи на идентичност в детството с преднамерените и непреднамерените 
влияния на новата социална среда. Неизбежно възникват въпроси относно характера и динамич-
ните проявления на различните стари и новосформиращи се елементи на национална идентич-
ност. В настоящата статия се  представят  резултатите от проведено качествено емпирично 
изследване в края на началното училище (IV клас) на чувството за принадлежност на децата към 
родината като аспект от националната им идентичност. Предмет на изследването е вторият 
аспект от трикомпонентната структура на националната идентичност (Phinney, 1992). 

Емпирично изследване: инструментариум, съдържание, терен
Целта на емпиричното изследване – диагностициране на чувството на принадлежност 

към родината при ученици от началното училище – е реализирана с изследователски инструмен-
тариум, при чието изработване са взети предвид както спецификата на изследвания феномен 
(с преобладаващи афективни компоненти), така и характеристиките на възрастовия период, в 
който се намира изследваната група ученици. Това определя и избора на качествени методи за 
осъществяване на емпиричното изследване. 

Съдържателното оформление на инструментариума почива на няколко съображения. До-
колкото изследването на „чувството за принадлежност“ не би било възможно преди установява-
нето на наличие или отсъствие на принадлежност, в конкретния случай – принадлежността на 
учениците към национална (или етническа) група, още в началото се поставят въпроси за диаг-
ностициране на първия аспект на националната идентичност – самоопределение като член на 
дадена национална (етническа) група (Phinney, 1992). За тази цел е използвана съкратена версия 
на теста „Кой съм Аз?“ (Minchev & Stefanova, 2000: 261), чрез който се събира информация за иден-
тификациите на Аза. В проведеното изследване обаче не се цели проучване на Аз-концепцията на 
децата; интересува ни само и единствено дали и доколко в самоописанията на децата присъства 
идентификация чрез национална/етническа принадлежност. 

Имайки предвид резултати от предишни изследвания (Minchev & Stefanova, 2000: 261), 
според които националната идентичност не присъства с особена честота в детските само-
описания, изследователското намерение за постигане на по-пълна представа за националното 
самоопределение на учениците е осъществено посредством въпрос, адаптиран по Ганева (2009). 
Адаптацията се изразява в следния прийом. За разлика от формулировката на въпроса при  
З. Ганева в проведеното изследване респондентите не са насочвани чрез предварително предложен 
списък от определения, от който да избират, а са оставени сами да формулират отговорите си. 

 }
 std::cout << std::endl;
 return 0;
}

int main() {
 unsigned cardinality;
 cout << "please enter cardinality of universal set: ";
 cin >>cardinality;
 int * set = nullptr;
 set = new int[cardinality];
 unsigned rows = pow(2, cardinality);
 char** bitmasks = nullptr;
 bitmasks = new char*[rows];
 for (size_t i = 0; i < rows; i++) {
  bitmasks[i] = new char[cardinality + 1];
 }
genBitmasks(bitmasks, cardinality);
int * subset = nullptr;
unsigned subcardinality;
for (size_t i = 0; i < rows; i++) {
 subset = genSubSet(bitmasks[i], set, cardinality, subset, subcardinality);
printArray(subset, subcardinality);
}
}

Listing 1. Generate iteratively all subsets of a given set.
The program consists of several functions, which execute the steps in the above algo-

rithm (Listing 1). The first function converts a number into binary representation. The second 
function writes the binary representation of each number in the interval [0; 2n-1] in an array. 
The third function generates the subset, by using the given set and the bitmask as parameters. 
One last function is created to easily print the generated subset. It is called printArray().

Solution 2. Recursive approach:
// print set
void printSet(int * set, unsigned sz){
    for(unsigned i=0; i<sz; i++)
        cout << set[i] << "\t";
    cout << endl;
}

// generate subset recursively
void gen_sub_set(unsigned len, unsigned pos, int * set){
    if(len==pos){
        printSet(set, len);
        return;
    }
    set[pos] = 0;
    gen_sub_set(len, pos+1, set);
    set[pos] = 1;
    gen_sub_set(len, pos+1, set);

}

int main()
{
    int B[3] = {0};

    gen_sub_set(3, 0, B);
}

Listing 2. Generate recursively all subsets of a given set
The solution is shorter than the iterative one and it seems to be easier, because it looks 

more comprehensive. Unfortunately, students had a huge number of difficulties to understanding 
the second approach because it uses a recursive algorithm. Although recursion is covered in the 
programming course several weeks before this topic is presented, most of the students cannot 
understand the logic of the pre-recursive and post-recursive calls. The case is more complicated 
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Чрез описаните два въпроса за самоопределение по отношение на националната идентич
ност, като един от аспектите на осъзнаването на Аза в средното детство, обаче не може да 
се получи информация за чувствата, които националната принадлежност провокира у децата, и 
техните особености. С тази задача са натоварени следващите въпроси от инструментариума, 
чиято познавателна функция е да диагностицират чувството на принадлежност към родината 
и неговите особености. Чрез използването на свободни асоциации и незавършени изречения се цели 
да се „улови“ разбирането на децата за понятието „родина“, връзката им с родината, отношение
то им към нея и да се идентифицират факторите, влияещи върху чувството за принадлежност. 
Включен е и въпрос за ценностни нагласи и предпочитания (Nikolaeva, 2000: 153).

Доколкото ролята на училищната институция в периода „средно детство“ е силна, а сте
реотипността и шаблонизацията при писмените отговори – често срещано явление, за преодо
ляване на тези явления е въведен и графичен метод – оцветяване на картата на България като 
средство за спонтанно изразяване на емоции.

Емпиричното изследване е проведено през м. май 2019 г. с ученици от четвърти клас, които 
са в края на възрастовия период „средно детство“, в София и Пазарджик. Подборът на класовете 
е осъществен в съответствие с изследователските намерения за съпоставка на чувството за 
принадлежност към родината на деца от две етнически групи – българи и роми, обучавани в 
различен урбанистичен, социогеографски и институционален контекст. Четирите класа имат 
различен етнически състав – в единия от класовете се обучават само деца от български етнос, 
във втория – само деца от ромски етнос, а в останалите два класа децата са от ромски и бъл
гарски етнос (с преобладаващ брой на българчетата и в двата класа). В изследването участваха 
84 ученици, разпределени поравно (по случайност) по пол – 42 момичета и 42 момчета. По инфор
мация от учителите 33 от участвалите деца са роми. Средната възраст на учениците е 10,5 г.  
Проучването е направено с индивидуална писмена анкета в час в рамките на 35 – 40 минути. 

Резултати от изследването: описание и анализ
Самопознанието е продължителен и сложен процес и това се наблюдава и при четвърто

класниците, участващи в изследването. Само две трети от учениците (52) са дали по 10 отго
вора на въпроса „Кой съм Аз?“ (определения максимален брой), останалите са се затруднили да 
се опишат по 10 различни начина. Установеното от предишни научни изследвания и публикации 
отношение, че с нарастването на възрастта в самоописанията на децата намалява относи
телното значение на категории като външност, полова, национална, семейна идентичност и 
др. (Minchev & Stefanova, 2000: 256), не се потвърди изцяло при изследваната група ученици. По 
отношение на националната идентичност получените данни  до известна степен опровергават 
тази констатация, защото националната идентичност, като компонент на Азконцепцията, се 
оказва от значение за почти половината от участващите в изследването деца (39), дали отго
вор „Аз съм българин/ка, българско дете“. Почти всички ученици (38), включили в описанията си 
националност/етнос, се идентифицират като българи, приблизително поравно момичета (20) и 
момчета (18). Само едно момиче (от Пазарджик) се определя като туркиня. Сред децата има и 
един „европеец“ – дете от Пазарджик от ромски произход, което в своите идентификации е вклю
чило и европейска идентичност, без да посочи национална. Локалната идентичност е от значение 
само за три деца, които са посочили от кой град са. Този резултат подкрепя данни от други 
изследвания, че с увеличаване на възрастта в периода „средно детство“ нараства значението на 
поабстрактната национална идентичност в сравнение с поконкретната локална идентичност 
(Ganeva, 2009: 125). Интересна особеност при отговорите на този въпрос е, че националността е 
посочена преди всичко от децата от гр. Пазарджик – 33, докато от училището в София с нацио
налната си принадлежност са се самоопределили само 6 деца. По всяка вероятност това се дъл
жи на специфични ситуативни фактори от социалния контекст, в който живеят децата. Още 
полюбопитно е, че децата от класа, в който се обучават само българи, почти всички ученици  
(21 от общо 24) се позовават на националността като самоидентифициращ признак. 

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

that by using programs in C++. Only the practical part is included in this section. It starts with 
one trivial task and two different types of solutions. The new term in the topic is bitmask (Kenneth, 
2006; Lovasz, 2006).

Definition: bitmask of a subset of a given ordered set is a sequence of 0s and 1s with length 
the cardinality of the set, where the 1s corresponds to the included elements in the subset. For 
example U={a,b,c,d,e}, A={a,c,d}, the bitmask of U is 11111, the bitmask of the empty set is 00000 
and the bitmask of the set A is 10110.

Task: generate all subsets of a given sequence of letters.
Two possible solutions of this task are presented during the course. The first one is an iter

ative solution and the second is a recursive one. Both solutions are explained and discussed with 
students, in order to facilitate them in implementing the algorithms (Eckel, 2000; Schildt, 1997).

Solution 1. Iterative approach, algorithm:
Step 1. Check if the given sequence of letters is a set. If it is not, remove the repeated letters 

(this implementation is presented in the previous topic in the course)
Step 2. Finding the cardinality of the set
Step 3. Creating dynamic twodimensional array of characters with 2n rows and n columns, 

where n is the cardinality of the set
Step 4. Filling the array with all the binary representations of the numbers from 0 to 2n-1

// convert number to its binary representation
int toBinary(int number, char* bin, unsigned sz) {
 int i, j=0, tmp;
 for (i = sz  1; i >= 0; i) {
  tmp = (number >> i) & 1;
  bin[j++] = (char)(tmp + 48);
 }
 bin[j] = ‚\0‘;
 return 0;
}

// write the binary representation into an array
int genBitmasks(char** bitmasks, unsigned cardinality) {
 unsigned rows = std::pow(2, cardinality);
 for (size_t i = 0; i < rows; i++)
 {
  toBinary(i, bitmasks[i], cardinality);
 }
 return 0;
}

// generate subset, by using the set and the bitmask
int* genSubSet(char* bitmask, int* set, unsigned cardinality, 
 int* subset, unsigned& subcardinality) {
 subcardinality = 0;
 for (size_t i = 0; i <cardinality; i++)
 {
  if (bitmask[i] == '1')subcardinality++;
 }
 if (subcardinality) {
  if (subset != nullptr) delete[] subset;
  subset = new int[subcardinality];
  for (size_t i = 0, j=0; i <cardinality; i++)
  {
   if (bitmask[i] == '1') {
    subset[j++] = set[i];
   }
  }
 }
 return subset;
}
// print array
int printArray(int* arr, unsigned sz) {
 for (size_t i = 0; i < sz; i++)
 {
  std::cout << arr[i] << "\t";
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Откъс от „Християнско смирение  
и гражданска непримиримост в детското 

творчество на Константин Величков“

Огняна Георгиева-Тенева
Нов български университет

Християнското смирение и гражданската непри-
миримост изглеждат несходни модели на поведение, 
които като че ли рядко съществуват под един и същ 
ценностен свод. Християнското смирение обикновено 
свързваме с кротост, отстояние от врявата на деня и 
благочестиво съсредоточаване в аскезата, докато граж-
данствеността – със силен интерес към публичния жи-
вот, с потапяне в буйния му водовъртеж и с активна 
дейност за усъвършенстване на социума. Всъщност два-
та ценностни модела не образуват непременно опозиция, 
не се изключват взаимно, не водят до някаква апория. 
Наистина, тяхното двуединство не се среща често, но 
появи ли се, ефектът за обществото е изключително  
благотворен – Новото време доказва това чрез Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, Стоян Михайловски и 
мнозина други.  

Сред тях е и Константин Величков – с басните 
си и с ред стихотворения от „Детска гусла“. Героите на 
тези художествени текстове може да живеят уединено 
и в смирение, обърнати към трансцендентното „отвъд“, 
което схващат като първоизточник на християнските 
нравствени норми; може да се намират в бързея на реал-
ното „тук“ с неговите социални противоборства и поли-
тически разпри; може да са едновременно и християнски 
благонравни, и обществено активни. Така някои творби 
излъчват послания с нравствен характер, други – с граж-
дански, а трети срещат двете ценностни нагласи и ги 
сливат органично. 

Величковите стихотворения на религиозна тема 
се вписват в моралистичния дискурс на детската ни 
литература от края на ХІХ век. „Бащата наставник“, 
или възпитателят, имплициран в ранната детска по-
езия, пре-подава осветени от традицията нравствени 
устои, които се коренят в рода, християнството, оте-
чеството и труда. Или погледнати през призмата на 

Съдържание  
на сп. „Български език 
и литература“,   
кн. 5/2019:
МЕТОДИКА

Къде е мултимодалната класна 
стая? / Владимир Атанасов

Обучение по квалификацион-
ни програми за придобиване на 
професионалноквалификационна 
степен от учители по български 
език и литература и по чужд език / 
Росица Пенкова

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Християнско смирение и граж-

данска непримиримост в дет-
ското творчество на Константин 
Величков / Огняна Георгиева-
Тенева

Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова

Е-mail: hristozova@bfu.bg 

Редактор

Д-р Мая Падешка 
0889 22 04 12

Тел.: 02/425 04 70 
02/425 04 71

Е-mail: bel@azbuki.bg

www.bel.azbuki.bg

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science

Послания 
в детското 
творчество  
на Константин 
Величков

garian University, created a new course Discrete Mathematics 
and Programming two years ago. The course is held in the fall 
semester in the first year and students in Informatics major 
are enrolled. As both discrete mathematics and programming are 
hard to learn, maybe because they are hard to teach, we will 
present an overview of the course and will try to summarize our 
experience by focusing on the answers to the previous several 
questions. 

2. Course Objectives
In the course “Discrete Mathematics and Programming” stu-

dents learn the main terms in discrete mathematics (Stein, 2010; 
Feil, 2002; Manev, 2012) and their usage in computer science by 
solving tasks and creating simple software programs in C++ pro-
gramming language (Reingold, 1997; Eckel, 2000; Schildt, 1997). At 
the end of the course, learners can implement and modify popular 
algorithms of Number Theory, Coding Theory, Set Theory and Combi-
natorics. This course is the symbiosis between the two basic courses 
“Discrete Mathematics” and “Programming” and it helps students 
to find the easiest way of learning both of them. The stress of the 
course is to motivate learners to gain a deep understanding of the 
basic topics of computer science and competencies to implement 
different mathematical models in software projects.

3. Course Description and Conducting
The following topics are included in “Discrete Mathematics 

and Programming”:
Topic 1. Divisibility: Numeral Systems, Prime Numbers, Great-

est Common  Divisor (GCD) and Least Common Multiple (LCM)
Topic 2. Modular Arithmetic
Topic 3. Coding and Cryptography: Hash Functions, Affine 

Ciphers, ISBN Code
Topic 4. Sets and Subsets: Counting, Generating, Coding
Topic 5. Permutations: Counting, Generating, Coding
Topic 6. Partition of positive integers and sets: Counting, 

Generating, Coding
The course is divided into two parts: theoretical and practical. 

It starts with the theoretical part where all the needed terms, rules 
and algorithms are discussed and trained “by hand”. After the theo-
retical part, students are ready to implement all they have learned 
by writing software programs with escalating difficulty. Each part 
ends with an exam. The theoretical part ends with an online quiz 
with test items of different types. The exam at the end of the practi-
cal part consists of several tasks which solution is to create software 
programs by using the knowledge from the theoretical part.

The course is held for 2 consecutive years with first-year stu-
dents. Its schedule has to be done according to the Programming 
course schedule because most of the competencies needed to write 
software programs are gained there. The whole set of terminology, 
syntactic phrases in C++ programming language and basic algo-
rithms are supposed to be already taught in the first-year Program-
ming course. When the course was held for the first time, three 
theoretical lectures were followed by 3 practical exercises. However, 
according to the students’ opinion and the results of the grading, 
it seemed to be better to move the whole practical part after the 
theoretical one. During the second year, when the course was held, 
the whole theoretical part, which ended with a theoretical test was 
followed by the practical part, which ended with a practical exam.

4. Examples, Homework and Exams
We will present some sample materials from topic 4. Sets and 

Subsets. This topic covers the cardinality of set, operations with set 
and subsets through bitmasks and subsets generation/coding. As 
explained earlier each topic is presented first in theory and after 
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главните възпитателски интенции на детското четиво 
през Възраждането и първите десетилетия след Осво-
бождението, Величковите „религиозни“ стихотворения 
се вплитат в гъсто изплетена интертекстуална мре-
жа на патриархално-християнската нравствена норма. 
В същото време, творбите на Величков притежават 
лирически суверенитет: първо, християнската образ-
ност в тях се оттласква от широко популярния тогава 
простонароден подход към религиозната тема, според 
който трансцендентално-абстрактното се „доближава“ 
до детето чрез посредничеството на фолклора, а бог се 
представя не толкова като висша духовна субстанция 
– независима, неизменна и въплъщаваща християнската 
онтология, колкото като гарант на равновесието във 
всекидневния трудово-битов цикъл, като регулатор на 
нравствеността. Ако за стихотворения като „Връбни-
ца“ и „Дай ми, боже“ от Петко Р. Славейков; „Утрeнна 
молитва“, „Слънце“, „Нощ“ от Васил Попович; „Коледа“, 
„Селска черкова“, „Великден“, „Бъдни вечер“, „Песента на 
синчеца“, „Молитва“ от Вазов; „Военна песен за деца-
та“ от Марко Балабанов и др. са характерни битово-
то приземяване на православната духовност, нейното 
приближаване към конкретно-предметното мислене на 
детето, то стихотворенията на К. Величков пазят 
дистанция от подобно одомашняване на християнско-
то. Те съумяват да намерят баланс между сложния але-
горичен код на библейските идеи и неговия своеобразен 
превод на разбираем „детски“ поетически език. Второ, 
възпитателската предпоставеност у К. Величков не е 
за сметка на художествеността, както често се случва 
в ранната ни детска поезия. Ред стихотворения от 
„Детска гусла“ обозначават прехода към една по-голяма 
художествена зрялост на българското лирическо говоре-
не, където просветителския рационализъм и моралното 
наставничество ги има, но без да се превръщат в оголе-
но и твърдо възпитателско попечителство – поетиче-
ското поучение отстъпва от амвона, за да даде път на 
идеята за ценността на детето и за неговото увличане 
в света на естетическото удоволствие. К. Величков съз-
дава стихове, в които християнското зазвучава в нежни 
лирически интонации, с ласкава гальовност, подобна на 
допир с кадифе:

   Измина денят ясни,
   дечицата заспиват.
   Изгреят звезди красни
   и ангели разкриват
   невидимо крилцата
   и слизат на земята,
   па идат и се спрат
   полека до леглата,
   и будни въз децата
   там до зори стоят.
   („Сънят на децата“)

Образите на смирението у К. Величков снемат 
в себе си изтъкнатите общи особености на християн-
ския план на „Детска гусла“. Към тези образи, които са 
централни за настоящото изследване, ще подходим по-
отдалече – откъм смисъла на християнското понятие 
„смирение“. Да тръгнем от Библията: „...моля ви да по-
стъпвате достойно ...с всяко смиреномъдрие, кротост 
и великодушие, като се търпите един други с любов“ 
(Poslanie do efesiani, 1 – 2); „…облечете се в милосърдие, 
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Discrete mathematics is one of the pillars of comput-

er science. It gives future software developers fundamental 
knowledge for optimally solving standard tasks and helps them 
recognize if a given problem has a solution. The course Dis-
crete Mathematics is included in all major/bachelor computer 
science programs in university. It pushes students to evolve 
critical and logical thinking, to find an appropriate solution 
to a certain problem and to create a mathematical model of 
a real-world situation to implement it in a computer program. 
The topics included and assessment approaches used in the 
course Discrete Mathematics vary in different universities (Dis-
crete Mathematics for Computer Science, 2019; Gallier, 2009), 
(Mathematics for Computer Science, 2019). In some of them, 
students gain basic knowledge of all the terms and structures, 
but others give a deep understanding of most of the concepts 
and emphasize on the details.

To teach each mathematical course is always a big chal-
lenge. Discrete Mathematics is not an exception. The difficulty 
in the learning process raises several important questions that 
have no trivial answers:

1. How to motivate students to learn mathematics when 
they cannot see its application?

2. How to lead students through all the topics with in-
creasing difficulty without losing them?
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new terminology, algorithms, and methods they have learned.

4. How to stimulate students’ higher level of knowledge 
such as evaluation and creation (Bloom, 1956)?

When trying to answer these questions our team of 
lecturers in the department of informatics in the New Bul-
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смиреномъдрие, кротост, дълготърпение“ (Poslanie do kolosiani, 3: 12), защото „който се сми-
рява, ще бъде въздигнат“ (Luka, 14: 11). В екзегетически план смирението се свързва с увере-
ността на човека, че „не притежава нищо свое освен онова, което дарява на бог“ (Biblejskaia 
enciklopedia, 1991: 164). Търпение, кротост, любов към бога, великодушие и обич към човека 
– това са основните постулати на религиозния нравствен кодекс. Смирението в детските 
стихотворания на К. Величков представлява отглас на християнския морализъм: 

   Сутрин, кога стана,
   пред иконостаса
   мирно аз застана, 
   кръста си направя,
   богу се помоля
   здраве да ми дава.
   Ум и разум, воля,
   всякога да слушам
   тате аз и мама.
   („Вечер кога лягам“)

Нравствените ценности, утвърждавани от Библията, у К. Величков се препотвърж-
дават като поведенчески императив, от който зависят не само благополучието и редът, но 
и самият живот. В духа на библейското разбиране за смирение бог е единственият, който 
може да бъде възхваляван:  

   Всичко ти направи, Боже,
   ти си всичко наредил...
   Тебе славят на земята...
      („Бог“)

Насочвайки детето към подражание на библейския образец, поезията на К. Величков 
задава нравствените ценности скромност, дълготърпение и богобоязливост. Всяка неблаго-
честива постъпка следва да предизвиква срам, защото:

   Грехота е Ангел Божи
   сълзи зарад нас да рони. 
                („Ангел“)

Библейски промислените поетически послания на „Детска гусла“ имат за своя поанта 
божията любов, дошла като заслужен дар за смиреното дете („Бог ни пази“), което скръст-
ва ръце, насочва поглед към небето и се моли („Молитва“). Смирението е предпоставка за 
хармонията в света; смирението извиква щедра благодат; човешкото усърдие се възна-
граждава; следването на християнското „трябва“ и отхвърлянето на себелюбивото „искам“ 
дават духовна сила и надежда за богата морална отплата – това са основните внушения, 
които излъчват „религиозните“ детски стихотворения на К. Величков. Може да се каже, че 
техният общ поетически смисъл алюзира библейската сцена, в която Исус умива нозете на 
своите ученици.

В художествения свят на К. Величков редом до образа на смирението стои образът на 
модерната гражданственост, която по дефиниция означава критическо мислене за публич-
ния живот и съзидателно действие за развитието на обществото. Широко разпространено 
днес е виждането на Юрген Хабермас, че гражданството се определя чрез активното от-
ношение на личността към институционалните условия на съвместния живот (Habermas, 
1995). К. Величков прави красноречиви граждански жестове – както в „реалното“ си битие на 
размирен поданик на Османската империя и на „строител на съвременна България“, така и в 
качеството си на писател. Фактът, че той е не просто свидетел на преломни исторически 
събития, а и активен сподвижник на модернизирането на българското общество, оставя 
отчетлив знак върху детското му творчество. Острите социални и политически колизии 
намират проекции в ред негови произведения, което ги превръща в едно от средоточията на 
гражданския дискурс на следосвобожденската ни детска поезия.

Величковото детско творчество излъчва гражданските си послания основно чрез бас-
ните. Литературната ни история отдавна е посочила, че К. Величков е държал на басните 
си извъндредно много. Фактическото основание на това твърдение е неоспоримо – Величков 
включва свои басни в трите христоматии, които съставя – „Българска христоматия“, в съ-
авторство с Вазов (Vazov, Velichkov, 1884), „Христоматия или сборник от избрани образци по 
всички родови съчинения за горните класове на градските училища и гимназиите“ (Velichkov, 
1890-a) и „Христоматия за долните класове на средните училища и на гимназиите“ (Velichkov, 

1890-b). Както е известно, някои от басните на К. Величков са оригинално негово творчество, 
а други представляват преработка на класически образци от Езоп, Лафонтен и Крилов. За 
настоящото изследване са важни и едните, и другите, още повече че общата жанрова исто-
рия на баснята е немислима без пътуващите сюжети и образи. 

Тук следва да подчертаем изрично, че повечето басни на К. Величков имат не просто 
моралистичен характер, а съвсем определен граждански профил. Това им придава специфи-
чен облик, прави ги различими спрямо широко разпространените по онова време баснени 
текстове, които стъпват върху нравствената опозиция добро/зло, разглеждана в плана на 
междуличностните отношения. К. Величков поставя тази опозиция и в обществена перспек-
тива. Впрочем ясното съзнание на писателя за потенциала на литературата да възпитава 
граждани, е експлицирано в множество негови педагогически и публицистични текстове, 
които тук ще представим през една знакова статия – „Българският език и литературното 
образование в нашите училища“. В нея се казва, че от училище младите хора може да излизат 
с по-малко знание, но задължително „с по-твърд и мощен характер, със съзнание на своите 
човешки и обществени длъжности, с доблест, с дух на самоотвержение и самопожертвование 
за общественото и народно благо“ (Velichkov, 1894-b: 25 – 34; 97 – 107; 199 – 205).  

Като дидактичен жанр, баснята притежава голям потенциал да съдейства за фор-
миране на социалната идентичност на младия читател, и надали има съвременник на  
К. Величков, който да знае това по-добре от него самия: широката му култура и богатият 
му опит в образованието, трупан при биографичното му придвижване от учител по словес-
ност до министър на просвещението, са залог за плодотворност на срещата в творческото 
му съзнание на литературни и на педагогически знания. 

Величковите басни може да бъдат четени като цялостен интертекст. Тук ще про-
следим един възможен общ „сюжет“, който се получава при подреждането на текстовете в 
избрана от нас последователност. Идеята ни е да проследим вътрешната, неексплицирана 
логика на К. Величков при изграждане образа на модерната гражданственост. Къщата на 
мъдреца, според едноименната басня, е голяма не заради размерите си, а заради приятели-
те, които я обитават. В социална перспектива приятелството означава доверие, взаимно 
разбиране, уважение, сътрудничество при обсъждане и решаване на общ проблем и подкрепа в 
случай на криза. Идеята за ценността на съдружието се доразгръща в баснята „Приятели“, 
където каруцата, заседнала сред пропуканите ледове на реката, е повод за демаскиране на 
лъжливи обещания за помощ, т.е. на псевдоприятелство, на псевдоразбирателство. „Щука 
и котка“ разширява тематичния захват на въпроса за междуличностните взаимодействия, 
като ги отнася към професионалната структура на обществото. Социалното построение 
на К. Величков може да си представим схематично като концентрични кръгове, в чийто цен-
тър стои Азът, първият „външен“ спрямо него кръг се очертава от приятелите, а следващи-
ят се формира по професионален признак. В този най-външен кръг ценността на науката е 
изключителна, но тъй като не всеки разбира това, съществуването є е смъртно застрашено 
(„Свиня под дъба“). Баснята „Вълк и куче“ се интересува вече не от заблудите, на които робу-
ва обществото, а от робуване при деспотични политически режими, които погубват лична-
та свобода. Вълкът олицетворява гладния, но свободен човек, а кучето – охранения държавен 
службаш, разменил свободата и личната си неприкосновеност срещу сигурния кокал. „Гарван 
и лисица“ представя друго измерение на социалната безнравственост – ласкателството, 
което води до замогване. Социалният цинизъм градира в „Лъвът учреждава съвет“, където се 
изобличават политическото тъпоумие и симулацията на демократичен общностен живот. 
Кулминацията на гражданската критика откриваме в „Овца, коза, крава и лев“ – баснята, 
която заклеймява насилственото присвояване на общо благо.     

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.
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смиреномъдрие, кротост, дълготърпение“ (Poslanie do kolosiani, 3: 12), защото „който се сми-
рява, ще бъде въздигнат“ (Luka, 14: 11). В екзегетически план смирението се свързва с увере-
ността на човека, че „не притежава нищо свое освен онова, което дарява на бог“ (Biblejskaia 
enciklopedia, 1991: 164). Търпение, кротост, любов към бога, великодушие и обич към човека 
– това са основните постулати на религиозния нравствен кодекс. Смирението в детските 
стихотворания на К. Величков представлява отглас на християнския морализъм: 

   Сутрин, кога стана,
   пред иконостаса
   мирно аз застана, 
   кръста си направя,
   богу се помоля
   здраве да ми дава.
   Ум и разум, воля,
   всякога да слушам
   тате аз и мама.
   („Вечер кога лягам“)

Нравствените ценности, утвърждавани от Библията, у К. Величков се препотвърж-
дават като поведенчески императив, от който зависят не само благополучието и редът, но 
и самият живот. В духа на библейското разбиране за смирение бог е единственият, който 
може да бъде възхваляван:  

   Всичко ти направи, Боже,
   ти си всичко наредил...
   Тебе славят на земята...
      („Бог“)

Насочвайки детето към подражание на библейския образец, поезията на К. Величков 
задава нравствените ценности скромност, дълготърпение и богобоязливост. Всяка неблаго-
честива постъпка следва да предизвиква срам, защото:

   Грехота е Ангел Божи
   сълзи зарад нас да рони. 
                („Ангел“)

Библейски промислените поетически послания на „Детска гусла“ имат за своя поанта 
божията любов, дошла като заслужен дар за смиреното дете („Бог ни пази“), което скръст-
ва ръце, насочва поглед към небето и се моли („Молитва“). Смирението е предпоставка за 
хармонията в света; смирението извиква щедра благодат; човешкото усърдие се възна-
граждава; следването на християнското „трябва“ и отхвърлянето на себелюбивото „искам“ 
дават духовна сила и надежда за богата морална отплата – това са основните внушения, 
които излъчват „религиозните“ детски стихотворения на К. Величков. Може да се каже, че 
техният общ поетически смисъл алюзира библейската сцена, в която Исус умива нозете на 
своите ученици.

В художествения свят на К. Величков редом до образа на смирението стои образът на 
модерната гражданственост, която по дефиниция означава критическо мислене за публич-
ния живот и съзидателно действие за развитието на обществото. Широко разпространено 
днес е виждането на Юрген Хабермас, че гражданството се определя чрез активното от-
ношение на личността към институционалните условия на съвместния живот (Habermas, 
1995). К. Величков прави красноречиви граждански жестове – както в „реалното“ си битие на 
размирен поданик на Османската империя и на „строител на съвременна България“, така и в 
качеството си на писател. Фактът, че той е не просто свидетел на преломни исторически 
събития, а и активен сподвижник на модернизирането на българското общество, оставя 
отчетлив знак върху детското му творчество. Острите социални и политически колизии 
намират проекции в ред негови произведения, което ги превръща в едно от средоточията на 
гражданския дискурс на следосвобожденската ни детска поезия.

Величковото детско творчество излъчва гражданските си послания основно чрез бас-
ните. Литературната ни история отдавна е посочила, че К. Величков е държал на басните 
си извъндредно много. Фактическото основание на това твърдение е неоспоримо – Величков 
включва свои басни в трите христоматии, които съставя – „Българска христоматия“, в съ-
авторство с Вазов (Vazov, Velichkov, 1884), „Христоматия или сборник от избрани образци по 
всички родови съчинения за горните класове на градските училища и гимназиите“ (Velichkov, 
1890-a) и „Христоматия за долните класове на средните училища и на гимназиите“ (Velichkov, 

1890-b). Както е известно, някои от басните на К. Величков са оригинално негово творчество, 
а други представляват преработка на класически образци от Езоп, Лафонтен и Крилов. За 
настоящото изследване са важни и едните, и другите, още повече че общата жанрова исто-
рия на баснята е немислима без пътуващите сюжети и образи. 

Тук следва да подчертаем изрично, че повечето басни на К. Величков имат не просто 
моралистичен характер, а съвсем определен граждански профил. Това им придава специфи-
чен облик, прави ги различими спрямо широко разпространените по онова време баснени 
текстове, които стъпват върху нравствената опозиция добро/зло, разглеждана в плана на 
междуличностните отношения. К. Величков поставя тази опозиция и в обществена перспек-
тива. Впрочем ясното съзнание на писателя за потенциала на литературата да възпитава 
граждани, е експлицирано в множество негови педагогически и публицистични текстове, 
които тук ще представим през една знакова статия – „Българският език и литературното 
образование в нашите училища“. В нея се казва, че от училище младите хора може да излизат 
с по-малко знание, но задължително „с по-твърд и мощен характер, със съзнание на своите 
човешки и обществени длъжности, с доблест, с дух на самоотвержение и самопожертвование 
за общественото и народно благо“ (Velichkov, 1894-b: 25 – 34; 97 – 107; 199 – 205).  

Като дидактичен жанр, баснята притежава голям потенциал да съдейства за фор-
миране на социалната идентичност на младия читател, и надали има съвременник на  
К. Величков, който да знае това по-добре от него самия: широката му култура и богатият 
му опит в образованието, трупан при биографичното му придвижване от учител по словес-
ност до министър на просвещението, са залог за плодотворност на срещата в творческото 
му съзнание на литературни и на педагогически знания. 

Величковите басни може да бъдат четени като цялостен интертекст. Тук ще про-
следим един възможен общ „сюжет“, който се получава при подреждането на текстовете в 
избрана от нас последователност. Идеята ни е да проследим вътрешната, неексплицирана 
логика на К. Величков при изграждане образа на модерната гражданственост. Къщата на 
мъдреца, според едноименната басня, е голяма не заради размерите си, а заради приятели-
те, които я обитават. В социална перспектива приятелството означава доверие, взаимно 
разбиране, уважение, сътрудничество при обсъждане и решаване на общ проблем и подкрепа в 
случай на криза. Идеята за ценността на съдружието се доразгръща в баснята „Приятели“, 
където каруцата, заседнала сред пропуканите ледове на реката, е повод за демаскиране на 
лъжливи обещания за помощ, т.е. на псевдоприятелство, на псевдоразбирателство. „Щука 
и котка“ разширява тематичния захват на въпроса за междуличностните взаимодействия, 
като ги отнася към професионалната структура на обществото. Социалното построение 
на К. Величков може да си представим схематично като концентрични кръгове, в чийто цен-
тър стои Азът, първият „външен“ спрямо него кръг се очертава от приятелите, а следващи-
ят се формира по професионален признак. В този най-външен кръг ценността на науката е 
изключителна, но тъй като не всеки разбира това, съществуването є е смъртно застрашено 
(„Свиня под дъба“). Баснята „Вълк и куче“ се интересува вече не от заблудите, на които робу-
ва обществото, а от робуване при деспотични политически режими, които погубват лична-
та свобода. Вълкът олицетворява гладния, но свободен човек, а кучето – охранения държавен 
службаш, разменил свободата и личната си неприкосновеност срещу сигурния кокал. „Гарван 
и лисица“ представя друго измерение на социалната безнравственост – ласкателството, 
което води до замогване. Социалният цинизъм градира в „Лъвът учреждава съвет“, където се 
изобличават политическото тъпоумие и симулацията на демократичен общностен живот. 
Кулминацията на гражданската критика откриваме в „Овца, коза, крава и лев“ – баснята, 
която заклеймява насилственото присвояване на общо благо.     

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.
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главните възпитателски интенции на детското четиво 
през Възраждането и първите десетилетия след Осво-
бождението, Величковите „религиозни“ стихотворения 
се вплитат в гъсто изплетена интертекстуална мре-
жа на патриархално-християнската нравствена норма. 
В същото време, творбите на Величков притежават 
лирически суверенитет: първо, християнската образ-
ност в тях се оттласква от широко популярния тогава 
простонароден подход към религиозната тема, според 
който трансцендентално-абстрактното се „доближава“ 
до детето чрез посредничеството на фолклора, а бог се 
представя не толкова като висша духовна субстанция 
– независима, неизменна и въплъщаваща християнската 
онтология, колкото като гарант на равновесието във 
всекидневния трудово-битов цикъл, като регулатор на 
нравствеността. Ако за стихотворения като „Връбни-
ца“ и „Дай ми, боже“ от Петко Р. Славейков; „Утрeнна 
молитва“, „Слънце“, „Нощ“ от Васил Попович; „Коледа“, 
„Селска черкова“, „Великден“, „Бъдни вечер“, „Песента на 
синчеца“, „Молитва“ от Вазов; „Военна песен за деца-
та“ от Марко Балабанов и др. са характерни битово-
то приземяване на православната духовност, нейното 
приближаване към конкретно-предметното мислене на 
детето, то стихотворенията на К. Величков пазят 
дистанция от подобно одомашняване на християнско-
то. Те съумяват да намерят баланс между сложния але-
горичен код на библейските идеи и неговия своеобразен 
превод на разбираем „детски“ поетически език. Второ, 
възпитателската предпоставеност у К. Величков не е 
за сметка на художествеността, както често се случва 
в ранната ни детска поезия. Ред стихотворения от 
„Детска гусла“ обозначават прехода към една по-голяма 
художествена зрялост на българското лирическо говоре-
не, където просветителския рационализъм и моралното 
наставничество ги има, но без да се превръщат в оголе-
но и твърдо възпитателско попечителство – поетиче-
ското поучение отстъпва от амвона, за да даде път на 
идеята за ценността на детето и за неговото увличане 
в света на естетическото удоволствие. К. Величков съз-
дава стихове, в които християнското зазвучава в нежни 
лирически интонации, с ласкава гальовност, подобна на 
допир с кадифе:

   Измина денят ясни,
   дечицата заспиват.
   Изгреят звезди красни
   и ангели разкриват
   невидимо крилцата
   и слизат на земята,
   па идат и се спрат
   полека до леглата,
   и будни въз децата
   там до зори стоят.
   („Сънят на децата“)

Образите на смирението у К. Величков снемат 
в себе си изтъкнатите общи особености на християн-
ския план на „Детска гусла“. Към тези образи, които са 
централни за настоящото изследване, ще подходим по-
отдалече – откъм смисъла на християнското понятие 
„смирение“. Да тръгнем от Библията: „...моля ви да по-
стъпвате достойно ...с всяко смиреномъдрие, кротост 
и великодушие, като се търпите един други с любов“ 
(Poslanie do efesiani, 1 – 2); „…облечете се в милосърдие, 

Откъс от „Discrete Mathematics  
and Programming –  

Teaching and Learning Approaches“

Mariyana Raykova 
Hristina Kostadinova 
Stoyan Boev
New Bulgarian University – Sofia (Bulgaria)

1. Introduction
Discrete mathematics is one of the pillars of comput-

er science. It gives future software developers fundamental 
knowledge for optimally solving standard tasks and helps them 
recognize if a given problem has a solution. The course Dis-
crete Mathematics is included in all major/bachelor computer 
science programs in university. It pushes students to evolve 
critical and logical thinking, to find an appropriate solution 
to a certain problem and to create a mathematical model of 
a real-world situation to implement it in a computer program. 
The topics included and assessment approaches used in the 
course Discrete Mathematics vary in different universities (Dis-
crete Mathematics for Computer Science, 2019; Gallier, 2009), 
(Mathematics for Computer Science, 2019). In some of them, 
students gain basic knowledge of all the terms and structures, 
but others give a deep understanding of most of the concepts 
and emphasize on the details.

To teach each mathematical course is always a big chal-
lenge. Discrete Mathematics is not an exception. The difficulty 
in the learning process raises several important questions that 
have no trivial answers:

1. How to motivate students to learn mathematics when 
they cannot see its application?

2. How to lead students through all the topics with in-
creasing difficulty without losing them?

3. How to help students find a way to use in practice all 
new terminology, algorithms, and methods they have learned.

4. How to stimulate students’ higher level of knowledge 
such as evaluation and creation (Bloom, 1956)?

When trying to answer these questions our team of 
lecturers in the department of informatics in the New Bul-
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Когнитивната лингвистика: 
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Откъс от „Християнско смирение  
и гражданска непримиримост в детското 

творчество на Константин Величков“

Огняна Георгиева-Тенева
Нов български университет

Християнското смирение и гражданската непри-
миримост изглеждат несходни модели на поведение, 
които като че ли рядко съществуват под един и същ 
ценностен свод. Християнското смирение обикновено 
свързваме с кротост, отстояние от врявата на деня и 
благочестиво съсредоточаване в аскезата, докато граж-
данствеността – със силен интерес към публичния жи-
вот, с потапяне в буйния му водовъртеж и с активна 
дейност за усъвършенстване на социума. Всъщност два-
та ценностни модела не образуват непременно опозиция, 
не се изключват взаимно, не водят до някаква апория. 
Наистина, тяхното двуединство не се среща често, но 
появи ли се, ефектът за обществото е изключително  
благотворен – Новото време доказва това чрез Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, Стоян Михайловски и 
мнозина други.  

Сред тях е и Константин Величков – с басните 
си и с ред стихотворения от „Детска гусла“. Героите на 
тези художествени текстове може да живеят уединено 
и в смирение, обърнати към трансцендентното „отвъд“, 
което схващат като първоизточник на християнските 
нравствени норми; може да се намират в бързея на реал-
ното „тук“ с неговите социални противоборства и поли-
тически разпри; може да са едновременно и християнски 
благонравни, и обществено активни. Така някои творби 
излъчват послания с нравствен характер, други – с граж-
дански, а трети срещат двете ценностни нагласи и ги 
сливат органично. 

Величковите стихотворения на религиозна тема 
се вписват в моралистичния дискурс на детската ни 
литература от края на ХІХ век. „Бащата наставник“, 
или възпитателят, имплициран в ранната детска по-
езия, пре-подава осветени от традицията нравствени 
устои, които се коренят в рода, християнството, оте-
чеството и труда. Или погледнати през призмата на 
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garian University, created a new course Discrete Mathematics 
and Programming two years ago. The course is held in the fall 
semester in the first year and students in Informatics major 
are enrolled. As both discrete mathematics and programming are 
hard to learn, maybe because they are hard to teach, we will 
present an overview of the course and will try to summarize our 
experience by focusing on the answers to the previous several 
questions. 

2. Course Objectives
In the course “Discrete Mathematics and Programming” stu-

dents learn the main terms in discrete mathematics (Stein, 2010; 
Feil, 2002; Manev, 2012) and their usage in computer science by 
solving tasks and creating simple software programs in C++ pro-
gramming language (Reingold, 1997; Eckel, 2000; Schildt, 1997). At 
the end of the course, learners can implement and modify popular 
algorithms of Number Theory, Coding Theory, Set Theory and Combi-
natorics. This course is the symbiosis between the two basic courses 
“Discrete Mathematics” and “Programming” and it helps students 
to find the easiest way of learning both of them. The stress of the 
course is to motivate learners to gain a deep understanding of the 
basic topics of computer science and competencies to implement 
different mathematical models in software projects.

3. Course Description and Conducting
The following topics are included in “Discrete Mathematics 

and Programming”:
Topic 1. Divisibility: Numeral Systems, Prime Numbers, Great-

est Common  Divisor (GCD) and Least Common Multiple (LCM)
Topic 2. Modular Arithmetic
Topic 3. Coding and Cryptography: Hash Functions, Affine 

Ciphers, ISBN Code
Topic 4. Sets and Subsets: Counting, Generating, Coding
Topic 5. Permutations: Counting, Generating, Coding
Topic 6. Partition of positive integers and sets: Counting, 

Generating, Coding
The course is divided into two parts: theoretical and practical. 

It starts with the theoretical part where all the needed terms, rules 
and algorithms are discussed and trained “by hand”. After the theo-
retical part, students are ready to implement all they have learned 
by writing software programs with escalating difficulty. Each part 
ends with an exam. The theoretical part ends with an online quiz 
with test items of different types. The exam at the end of the practi-
cal part consists of several tasks which solution is to create software 
programs by using the knowledge from the theoretical part.

The course is held for 2 consecutive years with first-year stu-
dents. Its schedule has to be done according to the Programming 
course schedule because most of the competencies needed to write 
software programs are gained there. The whole set of terminology, 
syntactic phrases in C++ programming language and basic algo-
rithms are supposed to be already taught in the first-year Program-
ming course. When the course was held for the first time, three 
theoretical lectures were followed by 3 practical exercises. However, 
according to the students’ opinion and the results of the grading, 
it seemed to be better to move the whole practical part after the 
theoretical one. During the second year, when the course was held, 
the whole theoretical part, which ended with a theoretical test was 
followed by the practical part, which ended with a practical exam.

4. Examples, Homework and Exams
We will present some sample materials from topic 4. Sets and 

Subsets. This topic covers the cardinality of set, operations with set 
and subsets through bitmasks and subsets generation/coding. As 
explained earlier each topic is presented first in theory and after 
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Чрез описаните два въпроса за самоопределение по отношение на националната идентич
ност, като един от аспектите на осъзнаването на Аза в средното детство, обаче не може да 
се получи информация за чувствата, които националната принадлежност провокира у децата, и 
техните особености. С тази задача са натоварени следващите въпроси от инструментариума, 
чиято познавателна функция е да диагностицират чувството на принадлежност към родината 
и неговите особености. Чрез използването на свободни асоциации и незавършени изречения се цели 
да се „улови“ разбирането на децата за понятието „родина“, връзката им с родината, отношение
то им към нея и да се идентифицират факторите, влияещи върху чувството за принадлежност. 
Включен е и въпрос за ценностни нагласи и предпочитания (Nikolaeva, 2000: 153).

Доколкото ролята на училищната институция в периода „средно детство“ е силна, а сте
реотипността и шаблонизацията при писмените отговори – често срещано явление, за преодо
ляване на тези явления е въведен и графичен метод – оцветяване на картата на България като 
средство за спонтанно изразяване на емоции.

Емпиричното изследване е проведено през м. май 2019 г. с ученици от четвърти клас, които 
са в края на възрастовия период „средно детство“, в София и Пазарджик. Подборът на класовете 
е осъществен в съответствие с изследователските намерения за съпоставка на чувството за 
принадлежност към родината на деца от две етнически групи – българи и роми, обучавани в 
различен урбанистичен, социогеографски и институционален контекст. Четирите класа имат 
различен етнически състав – в единия от класовете се обучават само деца от български етнос, 
във втория – само деца от ромски етнос, а в останалите два класа децата са от ромски и бъл
гарски етнос (с преобладаващ брой на българчетата и в двата класа). В изследването участваха 
84 ученици, разпределени поравно (по случайност) по пол – 42 момичета и 42 момчета. По инфор
мация от учителите 33 от участвалите деца са роми. Средната възраст на учениците е 10,5 г.  
Проучването е направено с индивидуална писмена анкета в час в рамките на 35 – 40 минути. 

Резултати от изследването: описание и анализ
Самопознанието е продължителен и сложен процес и това се наблюдава и при четвърто

класниците, участващи в изследването. Само две трети от учениците (52) са дали по 10 отго
вора на въпроса „Кой съм Аз?“ (определения максимален брой), останалите са се затруднили да 
се опишат по 10 различни начина. Установеното от предишни научни изследвания и публикации 
отношение, че с нарастването на възрастта в самоописанията на децата намалява относи
телното значение на категории като външност, полова, национална, семейна идентичност и 
др. (Minchev & Stefanova, 2000: 256), не се потвърди изцяло при изследваната група ученици. По 
отношение на националната идентичност получените данни  до известна степен опровергават 
тази констатация, защото националната идентичност, като компонент на Азконцепцията, се 
оказва от значение за почти половината от участващите в изследването деца (39), дали отго
вор „Аз съм българин/ка, българско дете“. Почти всички ученици (38), включили в описанията си 
националност/етнос, се идентифицират като българи, приблизително поравно момичета (20) и 
момчета (18). Само едно момиче (от Пазарджик) се определя като туркиня. Сред децата има и 
един „европеец“ – дете от Пазарджик от ромски произход, което в своите идентификации е вклю
чило и европейска идентичност, без да посочи национална. Локалната идентичност е от значение 
само за три деца, които са посочили от кой град са. Този резултат подкрепя данни от други 
изследвания, че с увеличаване на възрастта в периода „средно детство“ нараства значението на 
поабстрактната национална идентичност в сравнение с поконкретната локална идентичност 
(Ganeva, 2009: 125). Интересна особеност при отговорите на този въпрос е, че националността е 
посочена преди всичко от децата от гр. Пазарджик – 33, докато от училището в София с нацио
налната си принадлежност са се самоопределили само 6 деца. По всяка вероятност това се дъл
жи на специфични ситуативни фактори от социалния контекст, в който живеят децата. Още 
полюбопитно е, че децата от класа, в който се обучават само българи, почти всички ученици  
(21 от общо 24) се позовават на националността като самоидентифициращ признак. 

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

that by using programs in C++. Only the practical part is included in this section. It starts with 
one trivial task and two different types of solutions. The new term in the topic is bitmask (Kenneth, 
2006; Lovasz, 2006).

Definition: bitmask of a subset of a given ordered set is a sequence of 0s and 1s with length 
the cardinality of the set, where the 1s corresponds to the included elements in the subset. For 
example U={a,b,c,d,e}, A={a,c,d}, the bitmask of U is 11111, the bitmask of the empty set is 00000 
and the bitmask of the set A is 10110.

Task: generate all subsets of a given sequence of letters.
Two possible solutions of this task are presented during the course. The first one is an iter

ative solution and the second is a recursive one. Both solutions are explained and discussed with 
students, in order to facilitate them in implementing the algorithms (Eckel, 2000; Schildt, 1997).

Solution 1. Iterative approach, algorithm:
Step 1. Check if the given sequence of letters is a set. If it is not, remove the repeated letters 

(this implementation is presented in the previous topic in the course)
Step 2. Finding the cardinality of the set
Step 3. Creating dynamic twodimensional array of characters with 2n rows and n columns, 

where n is the cardinality of the set
Step 4. Filling the array with all the binary representations of the numbers from 0 to 2n-1

// convert number to its binary representation
int toBinary(int number, char* bin, unsigned sz) {
 int i, j=0, tmp;
 for (i = sz  1; i >= 0; i) {
  tmp = (number >> i) & 1;
  bin[j++] = (char)(tmp + 48);
 }
 bin[j] = ‚\0‘;
 return 0;
}

// write the binary representation into an array
int genBitmasks(char** bitmasks, unsigned cardinality) {
 unsigned rows = std::pow(2, cardinality);
 for (size_t i = 0; i < rows; i++)
 {
  toBinary(i, bitmasks[i], cardinality);
 }
 return 0;
}

// generate subset, by using the set and the bitmask
int* genSubSet(char* bitmask, int* set, unsigned cardinality, 
 int* subset, unsigned& subcardinality) {
 subcardinality = 0;
 for (size_t i = 0; i <cardinality; i++)
 {
  if (bitmask[i] == '1')subcardinality++;
 }
 if (subcardinality) {
  if (subset != nullptr) delete[] subset;
  subset = new int[subcardinality];
  for (size_t i = 0, j=0; i <cardinality; i++)
  {
   if (bitmask[i] == '1') {
    subset[j++] = set[i];
   }
  }
 }
 return subset;
}
// print array
int printArray(int* arr, unsigned sz) {
 for (size_t i = 0; i < sz; i++)
 {
  std::cout << arr[i] << "\t";
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процеси и тенденции често могат да повлияят в различни посоки върху националното самоопре-
деление, защото значението, което му се придава, в голяма степен зависи от социалната среда, 
в която то се развива и проявява. 

Изграждането на националната идентичност като сложна система от знания, вярвания 
и чувства е продължителен процес, който започва през детството, продължава през юношество-
то и се запазва през целия житейски път (Ganeva, 2009: 70). Изследванията на националната 
идентичност във възрастов план показват, че тя се формира като резултат от съвместното 
влияние на познавателното съзряване на детето и социалната среда, в която то израства и се 
развива. От тази гледна точка, развитието на националната идентичност може да се разглежда 
като аспект от личностното и когнитивното развитие на детето. Именно когнитивното раз-
витие в средното детство създава предпоставки за формирането на национална идентичност 
– детето започва да разбира абстрактни понятия като родина, отечество, любов към родината 
и т.н. (Baychinska, 2011: 198). В детството се наблюдава и последователност при изграждането 
на националната идентичност, която „отразява подреждането на социално-териториалните 
общности в термините на непосредствена близост, размер и степен на абстрактност: локална, 
етническа, национална, европейска“ (Bakracheva & Mizova, 2015: 51). С нарастването на възрастта 
се увеличава и значението, което децата придават на националната идентичност за сметка на 
локалната и етническата.

Според изследователите националната идентичност възниква, възпроизвежда се и се зат-
върждава както чрез многообразни институционални практики, така и в хода на ежедневните 
действия и взаимоотношения между хората и се надгражда над етническата. Формирането на 
националната/етническата идентичност при децата основно се осъществява чрез процесите 
на първична и вторична социализация (Berger & Luckman, 1996), респективно възпитанието и 
обучението. В хода на тези процеси чрез влиянието на семейството, училището (с всички негови 
елементи, но особено чрез учителите и специално подбраното учебно съдържание) и останалите 
влиятелни за детето фактори „националната принадлежност се трансформира в идентифика-
ционна характеристика на индивида, като отразява определен аспект от неговата колективна 
идентичност“ (Baychinska, 2011: 193).

Проблемите, свързани с кризата в духовността и морала (не само) на младите хора, които 
се отразяват върху формирането и преживяването на националната идентичност, са съществе-
на част от предпоставките, мотивиращи необходимостта от изследване на нейното оформяне 
и в по-ранни възрастови периоди. В педагогическата практика в началното училище се пресичат 
вече формирани елементи на идентичност в детството с преднамерените и непреднамерените 
влияния на новата социална среда. Неизбежно възникват въпроси относно характера и динамич-
ните проявления на различните стари и новосформиращи се елементи на национална идентич-
ност. В настоящата статия се  представят  резултатите от проведено качествено емпирично 
изследване в края на началното училище (IV клас) на чувството за принадлежност на децата към 
родината като аспект от националната им идентичност. Предмет на изследването е вторият 
аспект от трикомпонентната структура на националната идентичност (Phinney, 1992). 

Емпирично изследване: инструментариум, съдържание, терен
Целта на емпиричното изследване – диагностициране на чувството на принадлежност 

към родината при ученици от началното училище – е реализирана с изследователски инструмен-
тариум, при чието изработване са взети предвид както спецификата на изследвания феномен 
(с преобладаващи афективни компоненти), така и характеристиките на възрастовия период, в 
който се намира изследваната група ученици. Това определя и избора на качествени методи за 
осъществяване на емпиричното изследване. 

Съдържателното оформление на инструментариума почива на няколко съображения. До-
колкото изследването на „чувството за принадлежност“ не би било възможно преди установява-
нето на наличие или отсъствие на принадлежност, в конкретния случай – принадлежността на 
учениците към национална (или етническа) група, още в началото се поставят въпроси за диаг-
ностициране на първия аспект на националната идентичност – самоопределение като член на 
дадена национална (етническа) група (Phinney, 1992). За тази цел е използвана съкратена версия 
на теста „Кой съм Аз?“ (Minchev & Stefanova, 2000: 261), чрез който се събира информация за иден-
тификациите на Аза. В проведеното изследване обаче не се цели проучване на Аз-концепцията на 
децата; интересува ни само и единствено дали и доколко в самоописанията на децата присъства 
идентификация чрез национална/етническа принадлежност. 

Имайки предвид резултати от предишни изследвания (Minchev & Stefanova, 2000: 261), 
според които националната идентичност не присъства с особена честота в детските само-
описания, изследователското намерение за постигане на по-пълна представа за националното 
самоопределение на учениците е осъществено посредством въпрос, адаптиран по Ганева (2009). 
Адаптацията се изразява в следния прийом. За разлика от формулировката на въпроса при  
З. Ганева в проведеното изследване респондентите не са насочвани чрез предварително предложен 
списък от определения, от който да избират, а са оставени сами да формулират отговорите си. 

 }
 std::cout << std::endl;
 return 0;
}

int main() {
 unsigned cardinality;
 cout << "please enter cardinality of universal set: ";
 cin >>cardinality;
 int * set = nullptr;
 set = new int[cardinality];
 unsigned rows = pow(2, cardinality);
 char** bitmasks = nullptr;
 bitmasks = new char*[rows];
 for (size_t i = 0; i < rows; i++) {
  bitmasks[i] = new char[cardinality + 1];
 }
genBitmasks(bitmasks, cardinality);
int * subset = nullptr;
unsigned subcardinality;
for (size_t i = 0; i < rows; i++) {
 subset = genSubSet(bitmasks[i], set, cardinality, subset, subcardinality);
printArray(subset, subcardinality);
}
}

Listing 1. Generate iteratively all subsets of a given set.
The program consists of several functions, which execute the steps in the above algo-

rithm (Listing 1). The first function converts a number into binary representation. The second 
function writes the binary representation of each number in the interval [0; 2n-1] in an array. 
The third function generates the subset, by using the given set and the bitmask as parameters. 
One last function is created to easily print the generated subset. It is called printArray().

Solution 2. Recursive approach:
// print set
void printSet(int * set, unsigned sz){
    for(unsigned i=0; i<sz; i++)
        cout << set[i] << "\t";
    cout << endl;
}

// generate subset recursively
void gen_sub_set(unsigned len, unsigned pos, int * set){
    if(len==pos){
        printSet(set, len);
        return;
    }
    set[pos] = 0;
    gen_sub_set(len, pos+1, set);
    set[pos] = 1;
    gen_sub_set(len, pos+1, set);

}

int main()
{
    int B[3] = {0};

    gen_sub_set(3, 0, B);
}

Listing 2. Generate recursively all subsets of a given set
The solution is shorter than the iterative one and it seems to be easier, because it looks 

more comprehensive. Unfortunately, students had a huge number of difficulties to understanding 
the second approach because it uses a recursive algorithm. Although recursion is covered in the 
programming course several weeks before this topic is presented, most of the students cannot 
understand the logic of the pre-recursive and post-recursive calls. The case is more complicated 
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В същото време, социалната идентичност е свързана със 
социални позиции, съществуващи извън нея, но които могат 
(потенциално) да бъдат интернализирани. Тя се характери-
зира с множественост (броят на социални идентичности 
на всеки индивид зависи от броя групи, към които смята, 
че принадлежи – полова, етническа, национална, религиозна 
и т.н.) и динамичност (променя се под влияние на фактори 
от социалната среда).

Идеята, че националната идентичност (като една от 
формите на социална идентичност) е основна при изгражда-
не на Аз-концепцията на съвременната личност, се споделя 
от редица социални изследователи. Тя се дефинира като су-
бективното чувство на принадлежност и привързаност към 
дадена нация или държава и относителната важност, която 
личността є приписва в съпоставка с други нации и държави 
(Ganeva, 2010: 60). Националната идентичност, наред с ет-
ническата, половата и др., се определя като една от т.нар. 
предрешени или предопределени идентичности, които човек 
не избира, а ги получава като социална характеристика от 
родителите си, но може да избира какво значение да им от-
дава. 

Нациите/националните държави в съвремието ни в 
голямата си част са мултиетнически и мултинационални. 
Част от разграниченията, които се правят между нация и 
етническа общност, се отнасят до характера на връзката 
с родната земя и до типа култура. Ако членовете на дадена 
нация живеят в историческата си родина, връзките на ет-
ническите общности със земята на предците им често са 
единствено емоционални и символни. За разлика от нацията 
етническите общности обикновено нямат масова обществе-
на култура и общоприета национална история (Smit, 2000). 
От гледна точка на теорията за социалната идентичност 
етническата идентичност също се дефинира чрез принад-
лежността към определена етническа общност, ценността, 
която се придава на тази принадлежност, и влиянието є 
върху мисленето, чувствата и поведението на личността. 
Етническата и националната идентичност се разглеждат 
като колективни идентичности, които могат да бъдат кон-
курентни или съвместими и да изменят степента на своята 
важност и проявление при отделните индивиди в отговор 
на дадена ситуация и времеви обстоятелства (Bakracheva & 
Mizova, 2015: 50). Дж. Фини дефинира три ключови и взаимо-
свързани елемента на етническата (националната) идентич-
ност: самоопределение (като член на дадена група), чувство 
за принадлежност (към групата) и нагласи (към собствената 
и други групи, различни от нея) (Phinney, 1992).

Националната идентичност се разглежда като сло-
жен и комплексен психосоциален конструкт, който съдър-
жа множество когнитивни и афективни компоненти (Smit, 
2000). Към когнитивното равнище се отнасят знанията за: 
собствената нация, общия произход и близост между ней-
ните членове, географското местоположение на страната, 
общото историческо минало, националните символи, нацио-
нални герои, исторически паметници и др. Афективните ас-
пекти на националната идентичност включват субектив-
ното усещане за принадлежност към националната група; 
стойността, която личността є придава; привързаността 
към родината, културата и националната територия; чув-
ството за принадлежност към националната общност; чув-
ство към сънародниците и социални емоции, като национал-
на гордост, срам, вина и др.

Независимо от ролята, която има за изграждането на 
Аз-концепцията (по принцип), националната идентичност 
невинаги е най-значима за отделната личност. Социалните 

Модел на педагогическа сре-
да с антидискриминационен 
компонент и формиране на 
позитивни нагласи към хора с 
различен етнически произход и 
хора с увреждания / Сашо Нунев

Иновации в сегрегираното 
образование – готов ли е учителят? /  
Йосиф Нунев 

Дизайнът – иновативна проек-
ция на разбирането за комуни-
кацията в процеса на обучение / 
Нина Герджикова

Чувството за принадлежност 
към Родината като аспект от на-
ционалната идентичност на уче-
ниците от началното училище / 
Марияна Косева 

Работа с надарени деца в обу-
чението по „Български език и 
литература“ в начален етап на 
основната образователна степен / 
Йорданка Николова

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Training of Future Teachers of 
Natural Sciences in Pedagogical 
Universities of Ukraine: Realities 
and Prospects / Alla Stepanyuk, 
Tetiana Olendr 

because of the second recursive call, the students are lost in the consequence of the function calls, 
and they do not know the actual content of the call stack.

Homework
After each lab in the course, the students have to do their individual homework that consist of 

several tasks. The solutions of all the tasks is important in order to help students achieve the neces-
sary competency to create software projects and applying the discrete mathematics in programming. 
The next several tasks illustrate what is the difficulty of the homework and give some exemplary 
problems that can be used to practice the knowledge learned in the course (Kreher, 1998; Knuth, 2011; 
Reingold, 1977). These tasks are from Number systems and Sets and Subsets topics.

Task 1. Create C++ console application that converts a number from the base-10 (decimal) 
numeral system to another positional numeral system. The user has to enter two whole numbers x 
and y in the decimal numeral system, where x is the number and y is the base of the target numeral 
system, y belongs to the interval between 2 and 16 inclusive.

Task 2. Create С++ console application that finds all possible partitions of a given number 
n as a sum of numbers (n is entered by the user).

Hint: the representations of number 5 are:
5=5 
5=4+1 
5=3+2 
5=3+1+1 
5=2+2+1 
5=2+1+1+1 
5=1+1+1+1+1 
5=3+2 and 5=2+3 are equal.
Task 3. Create C++ console application that checks if a given set В is equal to a given set 

А, by using bitmask. Hint: use subtraction of sets.
Task4. Create C++ console application that finds all subsets of a given universal set with 

k number of elements; k is in the interval between 0 and the cardinality of the set and is entered 
by the user.

Assessment and Final Grades
As explained earlier the assessment of the students consists of two separate exams: theoretical 

(after the theoretical part) and practical (after the practical part). Before the practical exam there is one 
lab for preparation for the practical exam. In this lab several tasks similar to these given on the exam 
are solved and variety of useful techniques are discussed. Each student can ask individual questions and 
the lecturer can pay attention on these questions in order to help students take the exam easily. In the 
next section one exemplary practical exam with two tasks is presented. The first task is given in order 
to evaluate if students have competency to apply their knowledge about sets and strings. The second 
task is about generating all subsets of a given set by using bitmasks. Similar algorithm is explained in 
two labs by presenting analogous tasks.

Sample Practical Exam
Task 1.
A Set of symbols and a string are given. Write a function that codes the longest sequence of 

symbols in the string, which belong to the set by replacing each symbol in this sequence with *. The 
coded string has to be shown on the console.

Input:
Set: {‘o’, ‘n’, ‘i’, ‘s’, ‘e’}
String: “This is one test string!”

Output:
“This is *** test string!” // the longest sequence of symbols is “one” and it is coded with ***.

Task 2. 
Write a function that generates all subsets of a given universal set, which must have elements 

on even positions. Subsets are given with a bitmask.
Input:
Universal set: {1, 2, 3, 4, 5}
Output:
1       0       1       0       1
1       0       1       1       1
1       1       1       0       1
1       1       1       1       1

Grades
The grades for both years when the course was conducted, can be seen in Figure 1 and Figure 

2. The two diagrams show the results of the theoretical and practical parts of the exam and the final 
grades. The results of the theoretical part are higher than the practical ones and most of the students 
who failed the exam had problems with programming. The fact that the percentage of the students 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Чувството за принадлежност 
към Родината като аспект  

от националната идентичност на 
учениците от началното училище“

Марияна Косева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Подвластна на промените в съвремието ни, училищ-
ната институция придобива характеристиките на сложна 
и динамична социокултурна организация, която е насочена 
към пълноценното изграждане на учениците съобразно тех-
ния интелектуален потенциал, личностните им особено-
сти и познавателни потребности. Същевременно в периоди 
на ценностна криза педагогическата практика се изправя 
пред редица предизвикателства. Търсят се решения на ак-
туални въпроси, свързани с изграждането на ценностни 
опори, които да са в основата на пълноценното нравствено 
израстване на личността, като формирането на баланси-
рана национална идентичност, национална гордост, патри-
отизъм и т. н.

Ключова дума в съвременните общества, „идентич-
ността“ е същевременно фокус на многобройни изследвания 
от различни теоретични позиции в социалните науки. Ако 
в предходните исторически времена на относително ста-
билни социални структури и бавни обществени промени 
идентичността е най-често приписвана на хората, а не 
избирана или определяна от тях самите, в съвременната 
епоха на „втечнена модерност“ и „ускоряване на времеви-
те структури на обществата“ (Roza, 2015) устойчивите 
ориентири намаляват, а идентичността – индивидуална 
и групова, става все по-проблематична. Бързи и непрекъс-
нати промени настъпват както в групите и мрежите, в 
които идентичностите се изграждат и формират, така и в 
самите социални структури и практики (Howard, 2000: 367).

Теоретиците на социалната идентичност Tajfel 
& Turner я разглеждат като феномен, който е резултат 
от процесите на междугрупово сравнение и социална ка-
тегоризация. Социалната идентичност се определя като 
част от Аз-концепцията на индивида, който осъзнава как-
то принадлежността си към дадена социална група, така 
и значимостта и ценността от тази принадлежност.  
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Проблемът  
за идентичността

who didn’t pass the programming part of the exam is extremely high has to be analyzed in detail to 
improve the learning process. Two important reasons need our attention:

The students cannot apply theoretical knowledge to use it to solve the practical tasks. It means 
that the higher level of knowledge such as analysis, evaluation, and the most important one - creation 
has to be trained with more examples and different activities (homework, assignments, etc.).

The learning content that is presented is too difficult for first semester students. The students 
must be more experienced in programming to use and modify the algorithms for subsets and permuta-
tion generation. The conclusion is that these algorithms have to be discussed at the end of the course 
and the students have to be already familiar with similar ones, learned in the programming course.

Another worrisome fact can be seen in both diagrams. There is a significant difference between 
the grades’ distribution of theory and practice. The theory distribution is moved to the highest grades, 
but the practice is moved to the lowest grades. An additional possible reason for that, excluding the 
two, discussed earlier is that the activities used to assess theoretical knowledge and practical com-
petency are quite different. The theory is graded by a quiz with multiple choice and fill in the blanks 
questions and the practical part is graded by an assignment with several tasks (exemplary exam is 
shown in the previous section) that has to be solved in an IDE, writing software programs.

blanks questions and the practical part is graded by an assignment with several tasks (exemplary 
exam is shown in the previous section) that has to be solved in an IDE, writing software programs. 

 

 

Figure 1. Course Final Grades – Fall 2017 

 

 
Figure 2. Course Final Grades – Fall 2018 

Comparing the diagrams of the two years, we can recognize that although the percentage of the bad 
grades is high, the percentage of the students who failed the exam at the end of the second year is 
less than the one of the students who failed the first year. It is a good tendency that we hope will be 
held next year. 

5. Learning Process Difficulties 
As discussed in the previous section during the course conduction there were some difficulties in 
achieving the course learning objectives. We can improve the learning process by doing several 
things in the next year: 
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year is less than the one of the students who failed the first year. It is a good tendency that we 
hope will be held next year.

5. Learning Process Difficulties
As discussed in the previous section during the course conduction there were some difficulties 

in achieving the course learning objectives. We can improve the learning process by doing several 
things in the next year:
1. Recognize the most difficult topics in the course and try to pay more attention and give additional 

tasks on them. The most difficult topics are Sets and Subsets, Permutations, and partition of 
positive integers, and sets. The solution to this problem is not a trivial one, because the content 
of the other topics have to be reduced and a variety of new tasks in the difficult topics have to 
be included. A significant part of the course results improvement is the lecturer to find an appro-
priate way to force students not to give up and be patient to learn the difficult content. Some 
group tasks on the practical part can be given to increase motivation and collaborative learning.

2. Stimulate analytical and logical thinking and the most important competency – creation of stu-
dents’ solutions by applying the knowledge they have learned. One possible approach here is to 
use many discussions where students are active participants. Another method can be to use one 
specific learning activity: the so-called peer assessment. Using this approach, students can revise 
their colleagues’ solutions and try to improve them. Every revision has to be explained and the 
proposed solution is supposed to be better than the first one. The lecturer can assess both the 
first solutions and revisions. The main objective here is to try to engage the students in the 
process of creating and optimizing software programs.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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