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Впечатляващо е случващото се през 
последните дни. Виждаме прояви 
на професионализъм и отдаденост. 
Обнадежден съм за промяната  
в образователната система, 
категоричен е министърът  
на образованието и науката  
Красимир Вълчев

Давид-Мария Сасоли, председател  
на Европейския парламент: 
Ситуацията е сериозна, никое  
правителство не може да се справи 
само. Мерките на ЕК за борба с 
COVID-19 са в правилна посока. 
Всички европейски държави ще 
получат подкрепа

Няма да има нулева 
учебна година
89 процента от учениците са готови  
да се включат в обучение в електронна среда

Премиерът Бойко Борисов посети фабрика на завод „Аполо“ във Враца, където се произвеждат защитни облекла. 
Компанията изработва водонепроницаеми облекла по най-високите стандарти. 

Премиерът се запозна с целия производствен процес. Ръководството на фабриката демонстрира специалните 
сертифицирани платове, които не пропускат въздух и вода. Близо 2000 броя защитни облекла  

са произведени в рамките на последните два дни.
Първите партиди се насочват към лекарските екипи, които са на предна линия в борбата с коронавируса.  

Борисов посочи, че е необходимо работниците в завода във Враца също да бъдат защитени максимално

По темата работиха 
Зина СОКОЛОВА
Диляна КОЧЕВА

„Впечатляващо и забележително е 
случващото се през последните дни в об-
разователната система. Виждаме прояви 
на ентусиазъм, на професионализъм и 
отдаденост, много часове работа, за да се 
осигури електронно обучение. Обнадеж-
ден съм за промяната в образователната 
система.“ Това заяви министърът на об-

разованието и науката Красимир Вълчев 
на брифинг в Министерския съвет.

Той подчерта, че близо 89 процента 
от учениците са готови да се включат в 
електронна форма на обучение. По думите 
му партньорството между родителите и 
учителите е предпоставка за нейното осъ-
ществяване. Предизвикателството пред 
системата е да се увеличи този показател и 
да се направи по-ефективна организация. 
Министърът съобщи, че всяко училище 
само е избрало формата на заниманията. 

Тук са възможни два варианта – синхрон-
но или асинхронно обучение. Първият е 
по-сложeн като организация, тъй като из-
исква всички деца по едно и също време да 
се включат във виртуална класна стая и да 
имат съответните електронни устройства. 
Предимствата при такава организация на 
работа са, че може един учител да работи с 
няколко паралелки, или двама учители – с 
един клас, учител от друго училище също 
да се включи, обясни министърът. 
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Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от 

Народното събрание извънредно 
положение в страната, всеки 
от нас е длъжен да прояви най-
висока степен на отговорност 
към обществото. Нека запазим 
спокойствие и да предприемем 
всички необходими мерки, които 
се предлагат от Националния 
оперативен щаб и се прилагат 
от правителството на Републи-
ка България.

Най-важната ни мисия днес е 
да опазим живота и здравето на 
нашите деца, на възрастните 
хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води 
до промени във всички дейности 
на обществото, включително и в 
образователния процес.

Живеем в технологичен свят, 
който ни предоставя решения за 
бърза и надеждна комуникация. 
Сега тези възможности може да 
подпомогнат учебния процес и 
да допринесат за пълноценното 
прилагане на един нов подход към 
образованието. Дигитализаци-
ята е начинът учебно-възпита-
телната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална 
среда може да бъде приложено 
успешно само с Вашата подкрепа 
и в непрекъснато партньорство 
с педагогическите специалисти 
и ръководството на Вашето 
училище. Всички алтернативни 
варианти за учене и преподаване 
от разстояние могат да бъдат 
използвани. Става дума за елек-
тронни платформи за синхронно 
и асинхронно обучение, онлайн 
обучение в реално време и елек-
тронна комуникация. Подходящи 
са и електронните варианти на 
учебници, електронно четимите 
учебници, както и електронните 
ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна 
и чрез електронните дневници, 
електронна поща, социални 
мрежи и други, при което на уче-
ниците в домашни условия ще се 
оказва дистанционна подкрепа за 
самоподготовка и упражнения.

На стр. 2
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За студентските 
такси
Проекторешение на МС прогнозира 148 млн. лв. 
приходи за ДВУ от субсидираното обучение

Обръщение на Министерството  
на образованието и науката

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Второ издание на

Наградата „Училището в музея,  
музеят в училището“

Целта е да се отличат културни институ-
ции в най-добро взаимодействие с училища и 
детски градини, да се насърчи осъществява-
нето на програми, подкрепящи развитието 
на компетентности, необходими на младите 
хора в XXI век.

Право да кандидатстват, имат културни 
институции – музеи и галерии.

Право да номинират, имат както училища 
и детски градини, така и отделни учители.

Краен срок за кандидатстване и номини-
ране – 29.05.2020 г.

Повече подробности –https://www.parliament.
bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/

news/ID/797

В първото издание на наградата „Училището 
в музея, музеят в училището“ се включиха 
15 музеи и галерии, номинирани от училища 
и детски градини. Комисията по образова-
нието и науката, на основание оценката на 
eкспертната комисия, присъди едно първо и 
две втори места. 

На първо място се класира Националният 
музей „Васил Левски“ – Карлово, второ място 
заеха Специализираният музей за резбарско и 
зографско изкуство – Трявна, и Художестве-
ната галерия – Добрич.  

От стр.1
Един от положителните резултати на дигитализация-

та е подобреният обмен на информация между учители и 
родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупо-
сочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията 
между семействата и училището, ще внесе повече разби-
ране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние 
през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните 
препоръки.

– Следете постоянно информацията, която изпращат 
учителите на Вашето дете.

– Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да 
се настани удобно и да може да се съсредоточи върху кому-
никацията с учителя и усвояването на учебния материал.

– Подгответе налично електронно устройство и при 
възможност – свързване с интернет.

– Съдействайте на педагогическите специалисти за 
изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на кои-
то ще допринесете в значителна степен за постигане на 
общите цели. 

– Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за 
деня, и следете за изпълнението им.

– Насърчавайте детето да бъде активно.
– Препоръчително е да осигурите присъствието на въз-

растен по време на учебния процес от разстояние.
– Съдействайте на по-малките деца с наличната тех-

ника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
– Споделяйте информация за проблема и насърчавайте 

Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да 
ги прилагат по отношение ограничаване на физическите 
контакти с приятели и връстници.

– Поддържайте интензивна комуникация с учителите. 
Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намери-
те заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудни-
чим в името на най-добрия интерес на детето.

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Правителство-
то прие постанов-
ление за определя-
не на минимални 
д и ф е р е н ц и р а н и 
размери на парич-
ните средства за 
физическа актив-
ност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност на деца и учащи в институции в сис-
темата на предучилищното и училищното 
образование и във висшите училища.

Определят се минималните диференцира-
ни размери на паричните средства, предназ-
начени за тази цел за една бюджетна годи-
на, както следва: 2 лв. на дете в държавните, 
общинските и частните детски градини и в 
подготвителните групи в училищата; 3 лв. 
на ученик в държавните, общинските и част-
ните училища в дневна, комбинирана форма 
на обучение и обучение чрез работа; 3 лв. на 
студент в редовна форма на обучение във 
висшите училища; 3 лв. на курсант във вис-
шите военни училища и Академията на МВР.

Постановлението е изготвено в съот-
ветствие с изпълнение на целите, предви-
дени в Програмата на правителството на 
Република България за периода 2017 – 2021 г.,  
и насочени към насърчаване на децата, уче-
ниците и студентите към системни зани-
мания със спорт, участие в учебно-трени-
ровъчна и спортно-състезателна дейност. 
С Постановлението се уреждат обхватът, 
редът за кандидатстване и предоставяне на 
средствата, както и тяхната отчетност. 

* * *
Със Закона за държавния бюджет на Ре-

публика България за 2020 г. по бюджета на 
Министерството на образованието и наука-
та (МОН) са разчетени средства за възста-
новяване на преходните остатъци по деле-
гирани бюджети на държавните училища в 
размер на 19 000 000 лв., в т.ч. за училища, 
финансирани от МОН, от Министерството 
на културата и от Министерството на мла-
дежта и спорта. Преходният остатък в края 
на 2019 г. е 26 590 982 лв.

С Постановление на Министерския съвет 
се предлага да бъдат осигурени 7 000 000 лв.  
за сметка на разчетените в централния 
бюджет средства за образование за 2020 г.  
С тях ще се възстановяват пълните разме-
ри на преходните остатъци на държавните 
училища към Министерството на култура-
та и Министерството на младежта и спор-
та в размери съответно на 1 807 579 лв. и 
669 187 лв. 

На интернет страниците 
на МОН е публикуван про-
ект на Решение на МС за 
утвърждаване на таксите за 
кандидатстване и обучение в 
държавните висши училища 
за учебната 2020/2021 г.

Постъпилите от висшите 
училища предложения са 
съобразени с ограничения-
та, установени в Закона за 
висше образование. Така 
предлаганите такси за обу-
чение на студентите и док-
торантите не надвишават 2/3 
от средствата за издръжка 
на обучението, определени 
в ЗВО. Таксите за чуждес-
транните студенти – граж-
дани на държави извън ЕС 

и ЕИП, не са по-ниски от 
размера на таксата за съот-
ветното професионално на-
правление или специалност 
от регулираните професии. 
Таксите за обучение на док-
торанти и специализанти от 
държави извън ЕС и ЕИП 
също не са по-ниски от ди-
ференцираните нормативи 
за издръжка на обучението.

Курсантите във висшите 
военни училища се освобож-
дават от такси за обучение. 
Такса обаче ще заплащат 
състудентите им от граждан-
ските специалности. Таксите 
са посочени от самите висши 
военни училища.

Министерството на об-

разованието и науката се е 
съобразило и с предложе-
нията на висшите училища 
по отношение на таксите 
за кандидатстване. Индика-
тивният размер на такса за 
кандидатстване е в размер 
на 50 лв. при средна такса за 
обучение в ДВУ в размер на 
950 лв. Във висшите военни 
училища таксата за канди-
датстване е 40 лв. при средна 
такса за обучение 750 лв.

Индикативният размер на 
таксата за кандидатстване в 
БАН и научните организации 
е 30 лв. при средна такса за 
обучение на докторантите 
460 лв.

Предложеният проект на 

РМС ще обхване 153 000 
учащи се, от които 148 700 
студенти и 4300 докторанти 
в редовна и задочна форма 
на обучение. За държавните 
висши военни училища сред-
ният брой учащи се е 6900.

Индикативният размер 
на приходите на ДВУ от 
таксите за кандидатстване 
и обучение, субсидирано от 
държавата, е 148 млн.лв., а 
приходите на висшите воен-
ни училища ще са приблизи-
телно 5 100 000 лв. 

Бележки и становища по 
предложения проект могат да 
бъдат изпращани на дирек-
ция „Финанси“ до 13 април.  

Усилията на всички мои колеги са 
насочени към новата организация 
на работа и въвеждане на форми на 
дистанционно обучение – от най-еле-
ментарното чрез социалните мрежи до 
най-сложното, което е онлайн режим 
за преподаване в класни стаи от елек-
тронна среда. През последните дни, 
включително събота и неделя, с много 
учителски екипи под ръководството на 
директорите са направени малки обуче-
ния в електронна среда. В социалните 
мрежи колегите разпространиха раз-
лични примери на безплатни ресурси. 
По този начин си вдъхвахме увереност, 
че няма нищо страшно и не бива да се 
опасяваме, че ще се допусне грешка. 
В такава ситуация подкрепата ни един 
спрямо друг е много важна. Целта е на 
преподавателите да се вдъхне смелост, 
за да могат спокойно да влязат в една 
много по-различна среда от реалната 
класна стая. 

В страната ни има богат ресурс от 
електронни платформи – от най-по-
пулярните социални мрежи, които се 
използват масово, тъй като са най-лесни, 
но и най-малко защитени, към немалка 

група безплатни готови образователни 
ресурси. Те трябваше за кратко време 
да бъдат въведени в употреба. Такива 
са образователните ресурси на „Гугъл“, 
„Майкрософт“ и други. За няколко дни 
се направи голяма крачка в използва-
нето на дигиталните ресурси, които в 
последните години се опитвахме бавно 
да въвеждаме. Самата подготовка на 
учителския екип отдавна е тръгнала в 
тази посока с обучения, започнали още 
преди 2 – 3 години. Но поставени в 
такава кризисна ситуация, за една вечер 
всички осъмнахме с перспективата за 
виртуално преподаване. 

Училището, което ръководя, е празно 
и цялата комуникация с преподавател-
ския състав е дистанционна. Формиран 
е екип от трима души – един заместник-
директор, компютърен специалист и 
едно техническо лице, които имат анга-
жимента да отговарят бързо на въпроси 
на колегите. Но подобни примери има 
и в други училища с предварително 
подготвена дигитална обучителна среда. 

Най-трудно ще бъде на преподава-
телите в XI и XII клас. Компютърната 
подготовка на учениците е на високо 

ниво и учителите се притесняват дали 
няма да се изложат. Във виртуална среда 
учителят няма да може да ползва своя 
чар, вдъхновение, речников запас, което 
е неговото най-сериозно предимство. 
Във виртуалната среда тези ресурси 
отсъстват, учителят е един таблет, теле-
фон или компютър. Там е най-голямото 
притеснение на колегите. Учениците 
са с много по-различни очаквания и с 
висока социална критичност.

Не е проблем, ако остане невзета 
част от материала. Това, което се случ-
ва сега, е най-големият скок в нашето 
образование за последните години. 
Даже след приемането на новия Закон 
за предучилищното и училищното 
образование нямаше такъв скок. Само 
за една вечер огромен брой училища 
преминаха на дигитално преподаване. 
Най-големият урок за учители и уче-
ници е, че имат сигурната нова среда 
в дигитална обстановка. Разбира се, 
надявам се този критичен период с 
дистанционното обучение да бъде по-
кратък, за да се върнем в естествената 
си образователна среда. 

Още по темата на стр. 5 и 6

Таблетът, компютърът, телефонът 
„стават“ учители
Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на 
народната просвета в България, директор на столичното 119. СУ, пред „Аз-буки“
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за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Сърма или сарма? 
Всъщност и двете!

Илияна ГАРАВАЛОВА*

Не, тук няма да си говорим просто за начина на 
изписване на думата сармà (ястие), а за комплекс от 
причини, водещи до правописна грешка при нея. 
Всъщност в заглавието са изписани правилно две 
думи с различно значение, но при писмената упо-
треба на втората често се допуска грешка, изравня-
ваща я графично с първата. За това си има цял ред 
причини. Първата и най-важната от тях е, че съ̀рма 
и сарма̀ са пароними, т.е. думи, които се различават 
само по един или няколко звука, но коварно означа-
ват съвсем различни неща. 

Втората причина е колебанието при ударението 
на думата съ̀рма, с която се назовават златни или 
сребърни нишки за бродерия, използвани предимно 
при направата на българската носия, на знамена и др.  
Тя няма форма за множествено число, а ударе-
нието при нея се носи от коренната гласна -ъ-, т.е. 
правилното произношение е съ̀рма, което обаче не 
се отбелязва в писмен текст. В резултат на всичко 
това може да настъпи объркване, забавно при мал-
кото дете, което иска за закуска яйца с балкон (да 
се разбира бекон), но на по-късна възраст нещата се 
променят. В разглеждания случай съ̀рма и сарма̀ се 
различават по коренната си гласна и по ударение. 
При сармà ударението не пада върху коренната 
гласна -а-, поради което тя се редуцира, стеснява се 
и започва да се произнася като гласна ъ. Така двете 
думи стават много близки по звуков състав. Думата 
съ̀рма пък днес не се употребява често, тя е част от 
пасивния речников фонд и дори е напълно непозна-
та за някои от носителите на езика. Това още повече 
увеличава вероятността за объркване и свързаната 
с него грешка – правописна, а оттук и семантична.

Всъщност апетитното пашкулче от кайма и ориз, 
завито в зелев или лозов лист, особено популярно по 
Коледа и Нова година, е сАрмàта. Думата  има фор-
ма за множествено число, с която обикновено назова-
ваме самото ястие, напр.: Много обичам сарми.

*Доц. д-р Илияна Гаравалова работи в Секцията за 
българска диалектология и лингвистична география към 
Института за български език – БАН.

От стр. 1
Другата форма е по-достъпна 

и може да се осъществява през 
електронна поща или интернет 
приложение, или пък с поставяне 
на задачи по телефона и  е свързана 
със самоподготовката на учениците. 
Затова препоръките на МОН са да 
се започне с нея. И в двата случая 
разчитаме много на родителите и 
при традиционната форма на обу-
чение партньорството с родителите 
е от решаващо значение, допълни 
министърът.  

На голямо изпитание  е поставена 
инфраструктурата. В момента от 
5 до 20 пъти има увеличение на 
трафика в най-голямата платформа 
за дистанционно обучение. Но по-
добни допълнителни технически 
проблеми са неизбежни в подобна 
ситуация. Очаква се проблемът 
бързо да бъде отстранен. Училищата 
работят с най-различни платфор-
ми, като на всички са изпратени и 
акаунти за работа в платформата 
TЕAMS на „Майкрософт“, която 
е безплатна. „Създали сме профи-
ли на всички ученици и учители. 
Именно регистрацията предизвиква 
трудност и отнема време“, подчерта 
министърът.

Какво ще се предприеме в слу-
чаите, когато учениците и учите-
лите нямат необходимата техника. 
Министърът подчерта, че такава 
ще бъде купена най-вероятно със 
средства от ОПНОИР. Отделно 
са водени разговори с  мобилните 
оператори да има повече точки в 
кварталите в по-малки населени 
места и в селата, където нямат ин-
тернет. Така ще се намери частично 
решение на проблема. При липса на 
устройства ще се работи по теле-
фона,  допълнително медиатори ще 
предоставят разпечатани материали 
по домовете при всички мерки за 
сигурност. Всичко това е насочено 

към минимизиране на послед-
ствията от екстремната ситуация.  
За ваканциите ще се решава според 
ситуацията. Засега неприсъствени 
остават дните от 16 март до 29 март 
2020. С тях и с грипните ваканции 
неучебните дни вече са 22, което 
надхвърля границите на разумното и 
възможното за преструктуриране на 
учебния материал. Част от часовете 
за самоподготовка, упражнения, 
затвърждаване на материала могат 
да бъдат осъществени с електрон-
ните уроци, които се организират 
в момента. По-труден е въпросът с 
новите знания.

„Имаме над пет сценария и за 
нито един от тях нямаме сигурност, 
че е по-вероятен от другите – каза 
министърът. – Ваканцията може да 
бъде до 29 март, до 6 април, до 13 
април, до 21 април. При първите 
три  варианта пролетната ваканция 
ще се сведе до великденската. Ако 
продължи по-дълго, ще се наложат 
други преструктурирания, но няма 
да има нулева година. Близо 60% 
от учебната година е минала. За 
затвърждаване на нови знания са 
необходими 30 – 35 дни, които още 
търсим начин да компенсираме 
примерно със съботно-неделни дни 
или през юни месец.“

Още при обявяване на извънред-
ното положение министър Вълчев 
призовава всички за отговорност, 
солидарност и дисциплина. „И аз, 
като родител, изразявам притесне-
нията си, че има вероятност да бъде 
пропуснат материал и учениците да 
не се подготвят достатъчно добре. 
Но вярвам, че сега е моментът да 
направим необходимото както за 
опазването на здравето на нашите 
деца, така и за обучението в елек-
тронна среда“, допълни министърът.

Колкото до матурите и изпитите 
за национално външно оценяване, те  
са най-малкият проблем, категори-

чен е министърът. Винаги може част 
от материала, който е трябвало да се 
преподава в условията на извънред-
но положение, да не се включи в тях.

По БНТ 2 започнаха уроци за 
деца в начален етап на образование 
сутрин, а следобед – за прогимна-
зиален етап. По БНТ 4 се излъчват 
уроци за децата от българските 
неделни училища в чужбина.

Няма да има нулева учебна година

Акцентът е затвърждаването на знанията
В телевизионно интервю министър Вълчев 

апелира към родителите на децата в начален и 
прогимназиален етап да се ангажират с осигу-
ряването на платформата за дистанционното 
обучение и да следят какви задачи се възлагат 
на децата, изпълняват ли ги те.

Електронната форма на обучение предлага 
множество форми на организация и позволява по-
голяма гъвкавост, обясни министърът. Не става 
въпрос за традиционната седмична програма, 
както е в училищата, а за нова организация. От 
гледна точка на технологията това са най-чес-
то електронни платформи. Другото необходимо 
са образователните ресурси. Това са филмчета, 
клипчета, тестове, които да пускат учителите. 

„Призовавам всички учители, родители и ди-
ректори към взаимопомощ – каза министърът. 
– Прави впечатление, че има много голямо же-
лание за това. В условията на криза се проявява 
тази социална солидарност. Призовавам тези 
учители, които могат да го направят, да помог-
нат на колегите си, училищата да помогнат на 
другите училища. Ние самите не можем да оси-
гурим едновременно толкова помощ, колкото те 
самите могат един на друг. Благодаря на всички 
наши партньори – и синдикалните, и работода-
телските организации, които се включиха в един 
такъв механизъм на взаимопомощ. Благодаря 
на всички, които предоставят безплатни обра-
зователни ресурси. Кризата е възможност да 
направим по-голяма и по-бърза крачка към елек-
тронно обучение. Тя е възможност да възпита-
ме дигитално-медийна грамотност. Днес всички 

деца прекарват много време пред екраните – на 
телевизора, на смарт устройствата. Трябва да 
направим така, че да прекарват повече време 
пред полезно медийно-дигитално съдържание. 
Ако вкъщи върви образователният канал, той 
лека-полека спомага детето да натрупа повече 
знания, умения, интерес към ученето.“ 

Условно, във всяка учебна програма 60% са но-
вите знания, а 40% – упражненията. При грипни 
ваканции обикновено се съкращават упражне-
нията. Оттук нататък чисто математически 
не остава никакво време за упражнения, дори 
извънредното положение да продължи само до 29 
март. Но ще бъде създадена организация, така 
че ако може, в по-късен етап всички да имат въз-
можност за придобиване на нови знания, обеща 
министър Вълчев. Хубавото е, че ако оттук на-
татък има грипна ваканция, системата вече ще 
бъде готова с това електронно обучение. 

„Разбира се, възникват и технологични огра-
ничения – каза министър Вълчев. – Дори развити-
те страни, когато минаха на електронно обуче-
ние, имаха проблем със сървърите и забиване на 
системите. Единственото предимство при нас 
е, че имаме децентрализиран подход, училищата 
ползват различни платформи, различни образо-
вателни ресурси, но въпреки това не са изклю-
чени различни технически проблеми. Силно съм 
обнадежден от това, което виждам. Всички са 
мобилизирани. Системата има много инициатив-
ност и нещата се случват. Разбира се, не можем 
да кажем, че за 100% от децата нещата ще се 
случат още утре, но сме готови да помогнем.“

От края на Втората 
световна война не сме 
се сблъсквали с такава 
драматична криза. Днес 
Европейският съюз пред-
приема действия. Не се 
съмнявахме, че това ще 
се случи. Тази ситуация 
е толкова сериозна, че 
никое европейско пра-
вителство не може да се 
справи само. Пакетът от 
мерки, предложен днес 
от Европейската комисия 
за борба с COVID-19, 
върви в правилната по-
сока. Всички европейски 
държави ще получат под-
крепа за своите здравни 
системи. Това означава 
доставка на материали, 

подкрепа за болници и 
финансиране на изслед-
вания за разработване на 
ваксина възможно най-
скоро. Най-важният при-
оритет е спасяването на 
човешки животи.

Другият ангажимент е 
да се защитят работните 
места, бизнесът и иконо-
миката. За да направим 
това: край на строгите 
икономии. Страните са 
оправомощени да израз-
ходват всичко необхо-
димо за гарантиране на 
подкрепа за служите-
ли, самостоятелно за-
ети лица, предприятия и 
банки. В допълнение към 
поетите ангажименти от 
държавите членки поне 
37 милиарда евро са гото-
ви и налични от бюджета 
на Европейския съюз. 
Важно е да се подчертае, 
че правителствата ще 
могат да използват цялата 

гъвкавост, предвидена 
в Пакта за стабилност и 
растеж, и че държавната 
помощ ще бъде възможна 
за сектори и предприятия, 
засегнати от кризата. Сега 
Съветът и Парламентът 
трябва първо да одобрят 
тези предложения. Аз 
мога да гарантирам, че 
Парламентът ще стори 
това възможно най-бързо.

За да спасим нашите 
страни, трябва да дейст-
ваме заедно в Европа. 
Трябва да сторим повече.

Днес ключовата дума 
за Европа е солидарност. 
Никой няма да бъде оста-
вен сам и никой няма да 
действа сам.

Давид-Мария Сасоли

Давид-Мария Сасоли: 

Единна Европа 
срещу общите 
предизвикателства
Изявление на председателя на 
Европейския парламент след обявяването 
от ЕК на мерки за справяне с COVID-19



брой 12, 19 – 25. III. 2020 г.4 www.azbuki.bg ЕВРОНОВИНИ

В тях участват 3 гръцки университета. 
Габриел приветства реформите на гръцкото правител-

ство в посока подобряване качеството на висшето обра-
зование и насърчаване мобилността на учители, ученици 
и студенти. Българският еврокомисар и Ники Керамеос се 
обединиха около общи приоритети в обновения „План за 
действие в областта на цифровото образование“, както и 

През юли обявяват 
новите мрежи

62 университета от всички държави членки на ЕС са подали 
кандидатури във втория кръг на програма „Еразъм+“ за получа-
ване на финансиране за създаването на Европейски универси-
тетски мрежи. Срокът за това изтече на 26 февруари т.г., а 
резултатите се очакват през юли. Това стана ясно по време 
на срещата на българския еврокомисар по иновации, изследва-
ния, култура, образование и младеж Мария Габриел с гръцкия 
министър на образованието Ники Керамеос.

През миналата година се проведе първият кръг, след който 
се създадоха първите 17 университетски алианса в Европа.  

ЕВРОНОВИНИ

общи мерки за повишаване на цифровите умения и медийната 
грамотност в цифровия свят. Обсъдиха и сътрудничеството 
в предоставянето на професионално обучение и образование 
като важна мярка за личностно развитие и повишаване на 
заетостта. 

Мария Габриел проведе работна среща и с министър-
председателя на Гърция Кириакос Мицотакис. На нея са 
обсъдени важни въпроси от европейския дневен ред, вкл. 
осигуряване на сериозно европейско финансиране за наука, 
иновации и образование чрез програмите „Хоризонт Евро-
па“ и „Еразъм+“. Дискутирани са и ситуацията с коронави-
руса и ролята на науката и изследванията за превенция, 
диагностика и лечение. Габриел го информира за ролята на 
Европейския съвет за иновации и Европейския институт 
за технологии и иновации, като подчерта и ключовата 
роля на университетите.

В НЯКОЛКО РЕДА

EК ЛАНСИРА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН 
за 25 млрд. евро в отговор на коронави-
руса. Председателят на ЕК Урсула фон 
дер Лайен обяви следните допълнителни 
мерки по повод неговото разпростране-
ние и икономическите последици: събира 
екип от епидемиолози и вирусолози от 
различни държави членки на ЕС, за да 
се издават насоки на европейско рав-
нище. ЕК прави и анализ на складовите 
наличности на защитна екипировка и 
респираторна апаратура, на тяхното 
производство и възможности за тър-
говско разпространение. Подсилва ев-
ропейската инициатива за финансиране 
на целенасочени научни изследвания на 
коронавируса, като вече са мобилизира-
ни 140 млн. евро публични и частни сред-
ства за разработването на ваксини с 
обещаващи резултати, диагностика и 
лечение. По отношение на икономиката 
ще се действа на макроикономическо 
равнище в координация с държавите 
членки и ЕЦБ и ще се оказва държавна 
помощ на дружества, които се нуждаят 
от нея. Фон дер Лайен ще предложи и 
Инициатива за инвестиции в отговор 
на коронавируса, насочена към системи-
те на здравеопазване, малките и сред-
ните предприятия, трудовите пазари 
и други уязвими икономически сектори. 

***
ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ИЗРАЗИХА СЪЖАЛЕ-

НИЕ, че държавите членки не са готови 
да дадат на ЕС необходимите средства 
за справяне с настоящите предизвика-
телства в здравеопазването и миграци-
ята. Повод за това е последната среща 
на високо равнище на ЕС, която приклю-
чи без постигнато съгласие на държави-
те членки за следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР 2021 – 2027). 
Те призоваха ЕК да представи план за 
действие при извънредни ситуации с ог-
лед забавянето, пред което следващият 
дългосрочен бюджет неизбежно ще се 
изправи, за да защити бенефициенти-
те, като градове, региони, студенти, 
изследователи, бизнес и неправител-
ствени организации. Председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел призна 
провала и предложи съкращения на миг-
рационни и изследователски програми.

***
ЕС ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕ НА ГЪРЦИЯ ДА 

УПРАВЛЯВА ГРАНИЦАТА СИ С ТУРЦИЯ, 
като гарантира правото на убежище на 
нуждаещите се. Около това становище 
се обединиха евродепутатите в дебат 
с комисаря по вътрешните работи 
Илва Йохансон и Хърватското предсе-
дателство. Те подчертаха, че кризата 
с бежанците от 2015 г. не трябва да 
се повтаря, и настояха, че ЕС трябва 
да актуализира общите си правила за 
убежище. Някои лидери на политиче-
ски групи призоваха за преразглеждане 
на споразумението с Турция от 2016 г.  
с цел спиране потока на мигранти и 
хора, търсещи убежище, в замяна на 
финансова помощ от ЕС. Други изразиха 
дълбока загриженост за влошаващата 
се хуманитарна ситуация на турската 
граница и на гръцките острови, където 
са изоставени хиляди лица, търсещи 
убежище, много от които непридружени 
непълнолетни лица.

Строг контрол  
по външните граници
Евробюджетари настояват за свежи пари  
за справяне с COVID-19

Средностатистическият 
европеец консумира до 106 л 

бутилирана вода годишно. Ако се 
използва чешмяна вода, чиято 

цена на литър е около 0,002 евро, 
домакинствата в Европа ще 

могат да спестяват около 600 
млн. евро годишно и ще се намали 
количеството на пластмасовите 

отпадъци. Затова е подготвен 
законодателен текст, който 

актуализира стандартите за 
качеството на питейната вода и 
налага изисквания за материали-

те, които влизат в допир с нея, 
като тръби, кранове и т.н. Пред-
стои той да бъде гласуван от ЕП 

на някое от следващите пленарни 
заседания. Според ЕК достъпът 

до качествена вода ще намали 
потреблението на бутилираната 

със 17%

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Предс едате -
лят и коорди-
наторите на 
Комисията по 
бюджети на 
ЕП (BUDG) 

приветстват предложенията 
на Европейската комисия, но 
изразяват съжаление, че се 
предлага единствено „повтор-
но използване“ на съществу-
ващи фондове. Те настояват за 
нови и допълнителни финан-
сови средства за справяне с 
кризата с коронавируса.

„Пандемията от коронави-
рус (COVID-19) е безпреце-
дентно и глобално предиз-
викателство за всички нас и 
поставя под натиск нашите 
здравни системи и бизнеса.  
В този труден момент вярваме, 
че Европа трябва да действа 
заедно и да прояви солидар-
ност“, заявяват членовете на 
Комисията по бюджети.

„Приветстваме изявлението 
на Европейската комисия от 
13 март относно мобилизи-
рането на наличните ресурси 
в рамките на политиката на 
сближаване, предназначено да 
привлече допълнително фи-
нансиране за нашите здравни 
системи, МСП и пазарите на 

труда, които са засегнати. Тези 
мерки обаче са недостатъчни, 
тъй като те предлагат един-
ствено преразпределението 
на средства, които вече са 
на разположение на държа-
вите членки с различна цел. 
Вярваме, че в тази ситуация 
държавите членки трябва да 
са готови да осигурят и свежи 
финансови средства за справя-
не с тази криза и да помогнат 
за смекчаване на негативното 
въздействие на пандемията 
COVID-19. Ето защо, в допъл-
нение към мерките, обявени 
на 13 март, Комисията по бю-
джети настоятелно призовава 
Европейската комисия да 
предложи да се мобилизират 
и нови бюджетни кредити, 
които са налични в европей-
ския бюджет за 2020 г., чрез 
маржове и инструменти за 
гъвкавост.“

„Въздействието върху на-
шата икономика вече е осеза-
емо. Комисията по бюджети 
е готова бързо да изпълни 
всички необходими бюджет-
ни инициативи, предназначе-
ни да облекчат негативното 
въздействие върху нашите 
здравни системи, икономи-
ката и гражданите на ЕС“, 
добавят евродепутатите.

Едновременно с това пред-
седателят на ЕП Давид Сасоли 
подкрепи призива на Урсула 

фон дер Лaйен за по-силна 
координация в рамките на 
ЕС при налагането на мерки 
срещу разпространението на 
коронавируса. „След призива 
на председателя на Европей-
ската комисия правителствата 
на държавите членки тряб-
ва да спрат да ограничават 
доставките на медицинско 
оборудване в рамките на ЕС 
и да спрат едностранните 
действия за предотвратяване 
на свободното движение. Тази 
битка е общоевропейска и 
трябва да се води със силна 
координация между правител-
ствата и институциите на ЕС“,  
заяви Сасоли.

„Предизвикателствата, по-
родени от бързото разпрос-
транение на COVID-19, по-
казват, че сега повече отвсяко-
га са нужни сътрудничество и 
солидарност. Няма да бъдат 
пощадени усилия, за да се за-
щити здравето на хората и да 
се помогне на нуждаещите се. 
Трябва да осигурим адекват-
но производство и доставка 
на медицинско оборудване, 
така че то да е достъпно, 
когато е необходимо в ЕС. 
Този вирус не зачита никакви 
граници, опитите да се борим 
срещу него поединично, ще 
се провалят.“

Осигуряването на функцио-
нирането на вътрешния ни па-

зар и спазването на правилата 
му е от жизненоважно значе-
ние. Трябва да гарантираме, 
че доставките и продуктите 
могат да стигнат там, където са 
необходими. Солидарността, 
взаимното доверие и искре-
ното сътрудничество трябва да 
ръководят нашите действия за 
борба срещу тази пандемия.

Засилването на контрола 
по външните граници на ЕС, 
в съответствие с нашите пра-
вила и международни задъл-
жения, може да помогне да 
се гарантира, че Шенгенската 
система работи ефективно. 
Повторното въвеждане на кон-
трол по вътрешните граници 
обаче, когато не се основава 
на съветите или данните на 
здравните власти, причинява 
повече вреда, отколкото полза. 
Въвеждането му предизвиква 
големи икономически разходи 
за ЕС, като цяло, и не позволя-
ва стоките да пристигат там, 
където са необходими. Трябва 
да гарантираме правилното 
функциониране на Шенген-
ското пространство.

В този момент всички ние 
трябва да изградим взаимно 
доверие, сътрудничество и 
солидарност. Тези принципи 
са в основата на европейския 
проект и сега са необходими 
повече от всякога“, заключи 
председателят на ЕП.
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Светлана КРУМОВА

Кризата предос-
тавя нови въз-
можности, така 
по чърчилски 
поглеждат пре-
подавателите от 

СУ „Йоан Екзарх Български“ 
в Шумен към реалната вече 
ситуация в страната, породена 
от COVID-19. Училището е го-
тово и технически обезпечено, 
за да приложи дистанционно 
обучение за всичките си уче-
ници. 

За да науча как ще стане това 
на практика, отивам на място. 
Група преподаватели са в учи-
телската стая и оживено комен-
тират и споделят своя опит от 
приложенията, които използват 
в клас. Ръководството от години 
работи в посока подсигуряване 
на дигитална обезпеченост и 
подготовка на педагогическите 
кадри, така че компетенциите 
им да отговарят на новото време 
и на непрекъснато развиващите 
се технологии. От разговора 
разбирам, че те ползват много 
и актуални уеббазирани обра-
зователни платформи, както и 
мобилни приложения, чрез които 
материалът да бъде преподаван, 
без по никакъв начин това да 
застраши качеството на учебния 
процес. Досега не са имали при-
чина да приложат виртуалната 
класна стая в реална ситуация. 

Какво е необходимо? Само 
телефон или друго дигитално 
устройство с дисплей и ин-
тернет. Така че, ако детето ви 
поиска по-нов телефон или 
таблет, не мислете, че е, за да 
играе, а защото в училище из-
ползва дигитален дидактически 
материал, даден от учителя му. 
Преподавателите от СУ „Йоан 
Екзарх Български“ споделят, 

че образователните уеб плат-
форми им дават неограничени 
възможности. Част от тях им 
позволяват лесно създаване и 
бързо споделяне на визуални 
съдържания, презентации, изра-
ботка на медийни уроци за всяка 
възраст и степен на обучение. 
Други платформи използват 
за изготвяне на тестове за са-
мостоятелна работа, които да 
ангажират учениците в дома. 
Уеббазираните приложения им 
позволяват споделянето на ек-
ран, материалите да достигат до 
всеки ученик, някои от тях имат 
виртуална бяла дъска, знаещите 
вдигат ръка посредством емоти-
кона. Възможно е разпращането 
както на индивидуални, така и 
на групови файлове. Използ-
вайки платформа за безплатни 
видеоразговори с до 40 участни-
ци, учителите могат да изберат 
няколко от тези приложения, 
за да преподадат необходимия 
материал. Така че класната стая 
винаги може да се превърне във 
виртуална, при това за секунди. 
Чрез телефона, таблета или 
лаптопа учениците имат пълен 
достъп до всички ресурси на 
една нормална класна стая, в 
която им се преподава всеки ден. 

Такава организация на учеб-
ния процес, макар и в непъл-
ната му дистанционна форма, 

е създадена отдавна в учили-
щето. И не само учителите са 
обучени, но и учениците могат 
и ползват тези приложения. От 
съществено значение в едно та-
кова обучение е и ролята на ро-
дителя, казват преподавателите 
и не крият, че също отдавна са 
създали екипност в общуване-
то учител – ученик – родител. 
Последният също е ангажиран 
с обучението на децата си и сле-
ди да не се получават пропуски 
в учебното съдържание. Така е 
още от начална степен. Децата 
в иновативното училище от  
I клас работят с уебплатформи-
те, така че виртуалната класна 
стая е напълно приложима и 
при тях, разбира се, под роди-
телски надзор. 

И още нещо, което не е никак 
маловажно – чрез онлайн обу-
чението всеки, който участва в 
процеса, се чувства свободен, 
без ограничения на времето, да 
използва целия наличен образо-
вателен ресурс тогава, когато 
му позволяват собствените 
възможности и нагласи. 

Ето защо точно в този момент 
преподавателите от иноватив-
ното училище в Шумен виждат 
шанс да реализират чрез онлайн 
обучение прилаганите от години 
само в клас дигитални компе-
тентности. 

Донка 
ТЪНКОШИЕВА

„Скъпи деца, време е за он-
лайн учене и забавления‼

Точно в 9 часа бъдете пред 
мобилните си устройства, за 
едни различи часове.

След това, влезте в Instagram, 
Messenger, Snapchat.

Забавлявайте се, но от раз-
стояние. Говорете на видеочат 
и от време на време си правете 
и TikTok-ове.

Пишете домашни, учете си 
уроците.

Вечерта седнете на масата с 
родители си. Сега е време се-
мейството да бъде заедно.

После – на телефоните, време 
е за забавление с приятели.

Така ще е, докато опасността 
отмине. Колкото по-дисципли-
нирани сме, толкова по-бързо 
ще си върнем нормалния живот.

Гордеем се с вас, с вашите 
постижения, с вашите успехи. 
И сега е така.

Бъдете отговорни, стойте си у 
дома. Сега е моментът да бъдете 
солидарни!“  

Това е емоционалното обръ-
щение към децата и младежите 
на кмета на община Карнобат 
Георги Димитров. Той влезе в 
стила на младите хора, използ-
вайки и редица емотикони, за да 
направи още по-весело обръще-
нието си, чиято тема съвсем не 
предполага шеги.

На територията на цялата 
област Бургас се реагира адек-
ватно на създалата се кризисна 
обстановка. Например в село 
Разбойна, община Руен, родите-
лите сами са създали електронна 
връзка, така че децата им да 
получават уроците. „Това е пока-
зателно за силата на желанието. 
Въпреки че в това селце децата 
са малко и паралелките са сме-
сени, желанието на родителите е 
показателно. Драстично са уве-
личени устройствата за работа 
в електронна среда“, обяснява 
инж. Виолета Илиева – началник 
на Регионалното управление на 
образованието в Бургас.

Учениците от община Бургас 
и от цялата областта започнаха 
от понеделник работа дистан-
ционно. Обмислени и реализи-
рани са различни варианти за 
достигане на уроците до всички.

 „Настоящото обучение не е 
дистанционно по смисъла на 
закона“, уточнява инж. Илие-
ва. И пояснява, че говорим за 
обучение чрез използване на 
различни възможности за дос-
тигане на учебното съдържание 
до ученици и родители, които 
са в дома си. Особено ефек-
тивни са фейсбук групите на 
отделните класове, коментират 
просветните експерти. Но се 
използват не само те, а и широк 
спектър от възможности, дори и 
електронната поща. Електрон-
ните платформи на различните 
организации, които предлагат  
уроци, също са ефективни. 
Добра възможност е наличи-
ето на електронен дневник, 
чрез който безпрепятствено се 
изпращат всички подготвени 
от учителите материали и има 
възможност за получаване на 
отговор в реално време.

 „Изискали сме от директо-
рите при учениците от начален 
етап контактът да е задължи-
телно през родителя“, допълва 
инж. Илиева, обяснявайки как 
се случва обучението при най-
малките.  

Помислено е и за учениците, 
които нямат възможност да 
се възползват от интернет. На 
хартиен носител уроците се раз-
множават и се раздават чрез ме-
диаторите или чрез служители.

Учителите, които са добре 
обучени за работа в дигитална 
среда, а те особено в Бургас са 
много, от своя страна, започват 
уебинари със свои колеги от 
други училища, за да споделят 
опита си. Освен това електрон-
ните платформи са отворени за 
всеки желаещ учител да пусне 
свои уроци, които да се ползват 
от колегите му в цялата страна.

По разпореждане на кмета на 
Бургас Димитър Николов всич-
ки детски градини в общината 
също извършват дистанционна 
форма на обучение. Инициати-
вата е част от мерките срещу 
разпространението на корона-
вируса.

Учителите разработват в 
електронен вариант различни 
упражнения и задачи, след кое-
то ще ги изпращат на родители-
те на децата, за да  продължават 
да усвояват знания и умения у 
дома.

По-различните уроци Кризата дава 
нови възможности 
Умението да извлечеш полза  
от трудната ситуация, е генерална 
репетиция за обучение в облак

Голяма част от училищата от област Шумен са 
готови да осъществяват дистанционно обучение. 
Учителите разполагат с необходимите ресурси. 
Единственият проблем е, че в малките населени мес-
та има голям брой ученици от т.нар. уязвими групи. 
В села от различни общини в областта, като Калуге-
рица, Памукчи, Каспичан, Риш, Янково и други, учили-
щата са с 95 % ученици от такива групи и те дори 
нямат достъп до електронни устройства. Няма как 
онлайн материалите да достигнат до тях. В тези 
населени места ще се разчита на образователни ме-
диатори, които да помагат в процеса.

Ралица  
ГОСПОДИНОВА

В трите училища на 
територията на Белене 
е създадена организа-
ция за дистанционно 
обучение от 16 март.

„ В с е к и  у ч е н и к 
получава график и 
допълнителни ука-
зания от класния си 
ръководител“, комен-
тира директорът на 
ОУ „Васил Левски“ 
Румяна Богданова.

„Учениците от V 
до ХІІ клас получават 
материалите на елек-
тронното си устрой-
ство от учителите си 
в профила „Школо“. 
Началните учители 

правят организация за 
раздаване на помага-
лата за самостоятелна 
работа на ученици-
те. Комуникацията се 
осъществява на роди-
телските профили в 
„Школо“, каза дирек-
торът на СУ „Димчо 
Дебелянов“ Анелия 
Генова.

„Учениците вече 
получават указания от 
класните си ръководи-

тели за електронното 
обучение“, категорич-
на е директорката на 
ПГЯЕ „Мария Скло-
довска-Кюри“ инж. 
Мая Гъркова.

Директорите  с е 
обединиха, че елек-
тронната форма на 
обучение е нова както 
за учителите, така и за 
ученици и родители, 
но са убедени, че ще 
се справят. Те отчитат 

мобилизираността на 
учителските си екипи, 
загрижеността и съ-
действието от страна 
на родителите. „При-
теснения имаме, но 
всички ситуации ще 
решаваме в хода на 
работа и чрез кому-
никация с РУО – Пле-
вен“, споделят още 
директорите.

РУО – Плевен, изле-
зе със съобщение към 
ученици, родители, 
директори и педагоги-
чески специалисти, в 
което се казва, че об-
разованието трябва да 
продължи, и призова 
съвместно и отговорно 
всички да преодолеем 
този труден момент.

По заповед на кмета на община Бе-
лене Милен Дулев двете детски гради-
ни на територията на града остават 
затворени. Не работят и Центърът за 
образователна подкрепа, Общинският 
детски комплекс, Центърът за социал-
на рехабилитация и интеграция.

Училищата в Белене готови  
за електронно обучение

Модерната образователна инфраструктура на училища като  
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще облекчи много работата  
на преподавателите и заниманията онлайн на учениците 
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Борислава  
БОРИСОВА

От 16 март във 
Видинско ученици-
те се обучават дис-
танционно, казва за 
„Аз-буки“ Веселка 
Асенова – начал-
ник на Регионал-
ното управление на 
образованието. За-
ради епидемията от 
коронавирус и въве-
деното извънредно 
положение вратите 
на училищата са затворени, но се отварят 
онлайн портали във всички училища на те-
риторията на областта. Решението е право и 
отговорност на отделното училище – как да 
работи и по какъв начин, уточнява Асенова. 
Насоките за работа са само препоръчителни. 
Използвайки различни платформи, изцяло 
онлайн обучение извършват и професионал-
ните гимназия във Видин.

„Идеята е да се погрижим за обучението, 
физическото и емоционалното състояние на 
децата. Този понеделник за първи път в обра-
зованието учебният процес започна по необи-
чаен начин. В подобна ситуация системата не 
е била никога, но въпреки това правим всичко 
възможно да се справим в максимална степен. 
Без мотивацията на учениците и подкрепата 
на родителите това няма как да се случи, 
затова се обърнахме към родителите“, казва 
още Веселка Асенова.

Класният ръководител и учителите ще 
решават според ситуацията какви задачи да 
възложат, по какви канали, как да се свържат 
с родителите. В професионалните гимназии 
ще се учи само теория, а практиката – в по- 
малка степен.

От Регионалното управление на образова-
нието продължават да събират информация 
колко учители и ученици в областта нямат 
устройства. Това е необходимо, за да е ясно 
къде не може да се приложи  онлайн обуче-
нието. Другата информация, която се събира 
и подава към Министерството на образова-
нието и науката, е за места, в които да бъдат 
изградени wi-fi мрежи. Учениците ще работят 
за затвърждаване на знания, без нови уроци.

Дадени са указания задължително да бъдат 
засегнати темите за здравното и гражданското 
образование. Служители на РУО са разпре-
делени по училища, така ще имат постоянна 
връзка и информация как работи онлайн 
обучението.

Учителите имат възможност да използват 
различни платформи. На интернет страници-
те си и във „Фейсбук“ училищата от региона  
са качили своите програми и са обяснили 
как ще работят. Учителите имат възможност 
да проверят кой присъства и кой отсъства, 
засега обаче няма отчетна форма за отсъст-
вията. Дали ще има часове по физическо и 
практика, зависи от директорите. В много от 
училищата преподавателите по тези предме-
ти са в отпуск.

В населените места, в които учители и 
ученици нямат таблети и телефони за онлайн 
обучението, учебните материали ще бъдат 
разпечатани и раздадени от директорите на 
училищата. Има идея в населените места в 
областта, където няма достъп до интернет 
или сигналът е много слаб, учителите да 
разпечатват уроците и да ги оставят в квар-
талните или селските магазини, откъдето 
родителите да ги взимат.

„Целта на онлайн обучението е да се оси-
гури контакт с възможно най-много ученици 
– заяви Асенова. – Обмяната на информация 
между МОН, началници, директори и учите-
ли е постоянна. Тази взаимопомощ обединява 
работещите в системата. Учителите обменят 
много информация, насоки и ресурси, има 
много инициативи и самоинициативи. Както 
винаги, голяма е ролята на класния ръково-
дител и всички други колеги, които ще се 
включат. Те ще решават според ситуацията 
и спецификата какви задачи да възложат, по 
какви канали, как да се свържат с родителите 
и да получават обратна информация какво са 
свършили децата.“

Деляна ЛУКОВА

Математи-
ческата 
г и м н а -
з и я  в 
Пловдив 
стартира 

онлайн обучение с приложе-
нието Hangouts. То е част от 
социалната мрежа на Google 
и може да се отвори ди-
ректно от Google+. Всички 
контакти, които са запазени 
в Google+, излизат под фор-
мата на списък, а това дава 
възможност за изпращане 
на съобщения или видео 
разговор.

„След обявяване на из-
вънредното положение ние 
не почивахме – експери-
ментирахме, тествахме, за 
да сме максимално полезни 
днес“, казва директорът на 
Математическата гимна-
зия Веселина Карапеева.  
В първия виртуален уче-
бен ден 98 % от учениците 
са се включили в учебни-
те занятия от разстояние. 
По думите ѝ, учениците 
са толкова напреднали, че 
сами започнали да споделят 
начини за комуникация и 
разпределение на ресурси-
те. Проблемите, за които се 
съобщава, ще бъдат отстра-
нени в най-кратки срокове.

Видеоконферентните раз-
говори се осъществяват чрез 
приложението Google meet, 
което изисква учителят да 
има регистрация в Google. 
То дава кодове на учениците, 
чрез които те влизат в разго-
вор. В него могат да участват 
всички и в реално време да 
се включат 250 ученици. 
Отделно около 1000 още 
могат да слушат, могат да се 
споделят екрани. 

„Децата споделят, че ни-
кога в часовете не е имало 

такава дисциплина и не е 
било толкова тихо. Колегите 
разказват, че дори вдигали 
ръка, за да зададат въпрос“, 
добавя Карапеева.

Училището е едно от пър-
вите, на които се наложи да 
организира дистанционно 
обучение за 20 ученици. Те 
се завърнаха от Италия след 
двуседмична практика в ре-
ална работа среда по проект 
на „Еразъм+“. Гимназистите 
и двамата им ръководители 
останаха за две седмици 
под карантина, а училището 
направи онлайн график на 
уроците им.

Още през първия ден клас-
ни ръководители изпращат 
темите по отделните пред-
мети, които съучениците им 
са взели, докато те отсъстват, 
а след това се включват и 
останалите учители.

12-класничката Никол Ма-
нолова казва, че 14-дневното 
принудително пребиваване у 
дома ѝ е освободило време, 
за да се подготви за зре-
лостните изпити. След като 
изпълни поставените за деня 
задания, тя веднага започва 
подготовка за матурите.

Директорът Веселина Ка-
рапеева обяснява, че децата 
ежедневно са получавали 
информация какво се случва 
във всеки един от часовете 
по отделните предмети, и 
са имали самостоятелни 
задания, по които да рабо-
тят. Вече има осигурена и 
видеовръзка, така че учени-
ците могат да наблюдават в 
реално време как протича 
урокът.

Пловдивското ОУ „Яне 
Сандански“ също използ-
ва приложението Hangouts 
Meets, което позволява и 
видеовръзка. 

„Проведени са дори часо-
вете по музика и физическо 

възпитание в прогимнази-
ята. Колегите по музика са 
дали теоретичен материал и 
линкове за слушане на про-
изведения, като от децата се 
изисква да посочат епоха, 
композитор и т.н. Учители-
те по физическо изпращат 
видеа и поставят задание да 
се разкаже историята и раз-

витието на даден вид спорт, 
какви качества развива, 
изявени състезатели и т.н. 
На децата от начален етап 
пък е поставена задача да 
попитат баба и дядо за игра 
от тяхното детство, чиито 
правила след това да опи-
шат“, обяснява директорът 
Маргарита Бозова.

Как го правят 
математиците
Приложение дава възможност  
във видеовръзка да участват 250 ученици,  
до 1000 могат да наблюдават урока

Учителите от ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски 
са изготвили работни листове с теми по различни 
учебни дисциплини, които ще бъдат поставени в спе-
циални кутии в хранителен магазин в ромската маха-
ла. За да не настане объркване, върху всяка кутия ще 
е указано за кой клас се отнасят материалите. Така 
ще е по-лесно за родителите да взимат заданията и 
да ги занесат у дома, където децата да започнат да 
работят. Идеята на педагогическия екип е насочена 
към учениците, които не разполагат вкъщи с компю-
тър и интернет.

По повод извънредната ситуация в страната 
училището се опитва да организира обучение, за да 
опресни знанията на учениците си, които са от уяз-
вими групи.

„Хранителният магазин е на наш родител, който е 
член на Обществения съвет. На кутиите ще има над-
пис с класа и подробни инструкции за работа. Децата 
ще взимат работен лист, ще го попълват и ще го 
връщат обратно в кутията. Образователният меди-
атор ще съдейства за предоставянето на кутиите с 
работни листове и връщането им на учителите при 
спазване на всички мерки за безопасност“, обяснява 
директорът на училището Ива Пенкова.

За учениците, които имат техника и интернет, 
вече са създадени групи в социалните мрежи от всеки 
един класен ръководител. Там ще им бъдат предоста-
вени материали за работа, които да бъдат върнати и 
проверени от учителите. За да мотивират ученици-
те, педагозите залагат на състезателния характер 
– най-активният клас, най-бързо попълнилият работ-
ните листове и върнал ги в кутиите за проверка, ще 
получи награда. 

Освен това на всяка кутия ще бъдат поставени 
имената на децата от класа и емотикони, които съ-
ответстват на различна оценка. Децата ще рисуват 
емотикон срещу името си в зависимост от личната 
си преценка за това как са се справили. 

На помощ идват родителите

Веселка Асенова, 
началник на РУО

Най-големият 
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Европейската ко-
мисия предос-
тавя финансова 
подкрепа в раз-
мер до 80 ми-
лиона евро на 

CureVac – иновативна фирма 
за развитие на ваксини от 
гр. Тюбинген, Германия, за 
развитие и производство в 
Европа на ваксина против ко-
ронавируса. Председателят на 
Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен и комисарят 
по иновации, научни изслед-
вания, култура, образование 
и младеж Мария Габриел 
проведоха видео конференция 
с ръководството на компани-
ята. Подкрепата ще бъде под 
формата на гаранция за заем 
на подобна стойност, който 
се разглежда от Европейската 
инвестиционна банка. Гаран-
цията се осигурява чрез меха-
низма за иновативно финан-
сиране на инфекциозни боле-
сти, част от „Хоризонт 2020“  
– европейската Рамкова про-
грама за научни изследвания 
и иновации.

„В настоящата здравна криза 
подкрепата за нашите водещи 
изследователи и технологични 
компании е особено важна. 
Готови сме да предоставим 
финансовите средства, необхо-
дими на CureVac да ускори раз-
витието и производството на 
ваксина против коронавируса. 
Горда съм, че в Европа имаме 
водещи компании. Техният дом 
е тук, в Европа. Но техните вак-
сини ще са в полза на всички 
хора – както в Европа, така и 
по света“, заяви Урсула фон 
дер Лайен.

„Важна част от нашия коор-
диниран отговор на разпрос-
транението на коронавируса 
е подкрепата на отличните 
наука и иновации в Европа. 
През 2014 г. CureVac спечели 
първата по рода си награда за 
иновации. В днешния важен 
момент поемаме ангажимент 
да продължим да подкрепяме 
техните научни и развойни 
дейности. Науката и инова-
циите са в центъра на нашите 
действия за опазване здравето 

на хората“, е коментарът на 
еврокомисар Мария Габриел.

Амброаз Файол – замест-
ник-председател за иновации 
в Европейската инвестицион-
на банка, допълва: „Европей-
ската инвестиционна банка е 
и остава европейската банка 
за иновации. С още по-голяма 
сила това важи в настояща-
та криза. Благодарение на 
дългогодишното ни успешно 
сътрудничество с Комисията 
в областта на финансовите 
инструменти за изследвания 
и иновации (InnovFin) ще 
направим всичко необходимо 
да подкрепим CureVac в полза 
на европейските граждани и 
хората по света“.

Тестването на ваксината е 
с хоризонт лятото на 2020 г.

Основана през 2000 г., 
CureVac е германска биофар-
мацевтична компания, която 
разви иновативна техноло-
гия за преодоляване на една 
от основните пречки пред 
използването на ваксини: 
възможността да се запазят 
техните свойства без съхра-
няване в хладилник.

Технологията на фирмата за 
ваксини се основава на т.нар. 
messenger RNA (mRNA) моле-
кули, които стимулират имун-
ната система. Първоначалните 
изследвания на технологията 
показват потенциал за бърза 
реакция срещу COVID-19. 
Ако това бъде потвърдено, 
милиони ваксини могат да 
бъдат произведени в кратък 
срок и на ниска стойност от 
съществуващите производ-
ствени мощности на фирмата. 
CureVac вече е започнала про-
грамата за развитие на ваксина 
срещу COVID-19 и се очаква 
начало на клиничните тестове 
през юни 2020 г. 

Комисията оцени потен-
циала на CureVac да осигури 
животоспасяващи ваксини 
по сигурен и икономичен на-
чин още през 2014 г., когато 
компанията получи първата 
по рода си награда за инова-
ция, на стойност 2 милиона 
евро, финансирана от Седма 
рамкова програма. Наградата 

е дадена с цел подкрепа на 
изследванията в тази обеща-
ваща област. Понастоящем 
Европейската комисия, заедно 
с Европейската инвестиционна 
банка, увеличават подкрепата 
на CureVac благодарение на 
дългогодишното си сътрудни-
чество в областта на подкрепа 
на изследователски дейности 
чрез финансови инструменти, 
в частност чрез иновативно фи-
нансиране от „Хоризонт 2020“,  
и по-специално финансовия 
инструмент за заразни боле-
сти.

Подкрепата, оказвана на 
CureVac, е част от координи-
раните действия на ЕС спрямо 
опасността от COVID-19. 
В тясно сътрудничество с 
фармацевтичната индустрия 
Комисията мобилизира почти 
140 милиона евро в подкре-
па на необходимите науч-
ни изследвания. На 6 март 
т.г. Комисията обяви избора 
на 17 проекта с общо 136 
научни организации, кои-
то ще получат финансиране 
на стойност 47,5 милиона 
евро от „Хоризонт 2020“  
– европейската програма за на-
учни изследвания и иновации. 
Проектите са в областта на 
развитие на ваксини, нови ле-
чения, диагностични тестове 
и медицински системи, които 
да предотвратят разпростра-
нението на коронавируса.  
В допълнение, на 3 март т.г. 
Комисията публикува про-
цедура за финансиране на 
проекти за развитие на вакси-
ни и лечения с бюджет от 45 
милиона евро, които ще бъдат 
допълнени с подобна по раз-
мер инвестиция от страна на 
фармацевтичната индустрия.

През последните години 
Европейската комисия инве-
стира в изследвания, които да 
подготвят мерки в областта 
на здравеопазването в случай 
именно на подобни кризи. Ня-
колко проекта, финансирани 
от ЕС, подпомагат действията 
в европейски и световен ма-
щаб в областта на подготовка 
и реакция при такива кризи. 

Научен пробив
ЕК дава пари на иновативната 
компания CureVac, разработваща 
ваксина срещу COVID-19

В Плевен с модел за онлайн 
обучение на регулираните 
специалности

С изграждането на Телекомуникационен ендоскопски център 
(ТЕЛЕЦ) към Медицинския университет – Плевен, студентите, 

докторантите и специализантите получават уникално обучение  
за работа с авангардна апаратура

Ректорът на Медицинския уни-
верситет – Плевен, проф. д-р 
Славчо Томов подписа заповеди 
за въвеждане на дистанционна 
форма на обучение за студенти и 
на работа за преподаватели и слу-
жители. Засега срокът е определен 
до 29 март. 

Медицинският университет 
– Плевен, впряга целия си потен-
циал – интелектуален, финансов и 
административен – за въвеждане 
на пакет от мерки за справяне с 
кризата и за създаване на благо-
приятни условия за продължаване 
на обучението на студентите и на 
работния процес за преподавате-
лите и служителите на висшето 
училище. Вече е изработен мо-
делът, по който ще продължи 
учебният процес за регулираните 
специалности в медицинските 
университети в страната. Това ще 
се реализира чрез дистанционно 
обучение, виртуални класни стаи 
и образователни медицински 
платформи. 

Университетът има създаден и 
работещ Център за дистанционно 
обучение с възможности за при-
лагане на обучение във виртуална 
класна стая. Преподавателите по 
всички дисциплини вече качват 
своите лекции, учебни помагала 
и тестове на платформата за дис-
танционно обучение. Чрез въз-

можностите на виртуалната класна 
стая студентите са в ежедневен 
контакт със своите преподаватели, 
участват в дискусии и решаване на 
казуси. Предстои и закупуването 
на образователна платформа от 
лекции, видеа, упражнения и те-
стове по медицина, провеждани 
от именити професори, учени и 
изследователи от водещите уни-
верситети в цял свят. Администра-
тивното обслужване на студентите 
по факултети продължава по елек-
тронен път без прекъсване. 

В Университета е въведена и 
дистанционна форма на работа за 
преподавателите и служителите. 

Когато е необходимо да се ра-
боти на място, задължително се 
взимат специално разписани про-
тивоепидемични мерки. 

„Намираме се в безпрецедентна 
ситуация. Един микроорганизъм 
постави на изпитание света, Бъл-
гария и нашата Алма матер. Коро-
навирусът обаче постави на изпи-
тание не толкова физическото ни 
здраве. Той постави на изпитание 
способността ни да съхраняваме 
и опазваме някои позабравени на-
последък общочовешки ценности. 
Извънредната ситуация означава 
нови правила – ред на самодис-
циплина, на себеотрицание, на 
смелост, но и на смирение, на 
търпение и на човечност.“ 

Във връзка с решението на На-
родното събрание за обявяване на 
извънредно положение, свързано с 
прилагане на мерки за ограничава-
не разпространението на заразата с 
COVID-19, ректорът на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ 
чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Бе-
лоев преустанови присъствените 
учебни занятия до 29.03.2020 г. 
Образователният процес обаче 
продължава – неприсъствено, 
чрез електронната платформа 
за дистанционно обучение на 
Университета (https://e-learning.
uni-ruse.bg/) и с други средства за 
онлайн обучение. 

Отлага се и изпитната дата на 
задочниците – от 21.03. за 4.04. 
Преподавателите, разполагащи с 

тестове в електронната платформа 
за дистанционно обучение на Ру-
сенския университет, ще проведат 
изпита дистанционно. 

Преустановяват се и всички ини-
циативи, провеждани в Русенския 
университет. 

Заявленията за явяване на кан-
дидатстудентски изпити стават 
онлайн. А предварителните канди-
датстудентски изпити, насрочени 
за 21.03. и 4.04.2020 г., се отлагат 
за 25.04.

„Кандидатстудентската кам-
пания продължава по обявения 
график, освен ако епидемиологич-
ната ситуация и препоръките на 
Националния оперативен щаб не 
наложат друго“, коментира проф. 
Белоев. 

В Русе са готови за 
дистанционна работа

От немска-
та фирма 

CureVac, 
базирана  

в Тюбинген 
– Германия 

съобщават за 
пробив в съз-
даването на 

ваксина срещу 
COVID-19
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Българските учени също се включват в общоевропейския отпор на болестта,  
която променя живота на милиони

Ректорът на Техническия 
университет – София, проф. 
д.н. инж. Иван Кралов наре-
ди удължаването на срока 
на неприсъствените учебни 
занятия (вкл. Технологично-
то училище по електронни 
системи в София и Про-
фесионалната гимназия по 
компютърни системи и тех-
нологии в гр. Правец) до 
29.03.2020 г., включително. 
Вече насрочените държав-
ни изпити, защити на ди-
пломни работи и публични 
защити на дисертации се 
отменят до второ нарежда-
не. Пропуснатите занятия 
ще бъдат отработени след 
възобновяването им по акту-
ализиран график. Забранява 
се провеждането и на всич-
ки масови мероприятия, 
включително конференции, 
дискусии, публични лекции, 
представления, културни 
събития, спортни прояви, 
както и съвети и събрания 
на всички звена. 

Неотложните решения на 
катедрените, департамент-
ните и факултетните съвети 
да се гласуват електронно 
или дистанционно (непри-
съствено). Събитията, чието 
отлагане е невъзможно, ще 
се провеждат само след 
писмено съгласуване с рек-
торското ръководство. Пре-
поръчва се отлагането на 

планираните масови меро-
приятия за срок, не по-ранен 
от края на месец април. 

Продължава онлайн при-
емането на заявления за 
явяване на кандидатсту-
дентските сесии. Засега 
провеждането на изпитите 
се отменя и ще продължи 
по допълнително утвър-
ден график. Ограничава 
се присъствената работа 
на академичния състав и 
служителите в сградите на 
Университета. Забраняват 
се всички командировки на 
академичния състав, слу-
жителите, докторантите 
и студентите в чужбина. 
Въвежда се задължителен 
14-дневен карантинен пе-
риод на всички завръщащи 
се от чужбина членове на 
академичния състав, служи-
тели, докторанти и студенти, 
както и на пристигащите от 
чужбина чуждестранни пре-
подаватели, изследователи 
и студенти. Задължават се 
ръководителите на всички 
звена, чиито подчинени 
се завръщат от чужбина 
или приемат чуждестранни 
представители, да ги запоз-
наят с необходимостта от 
карантина. 

Техническият универ-
ситет взема всички мерки 
и за дезинфекцирането на 
сградите. 

До 29 март се 
прекъсват 
учебните 
занятия и 
в Софий-
ския уни-

верситет „Св. Климент 
Охридски“, включително 
и на задочниците. Насро-
чените държавни изпити, 
защити на дипломни ра-
боти, изпити на студен-
ти в задочна форма на 
обучение и публични 
защити на дисертации 
се отлагат. В случаите, 
когато е невъзможно да 
бъдат отложени, изпити 
и защити се провеждат 
след писмено съгласу-
ване с ректорското ръ-
ководство, съобщават от 
Алма матер.

До възобновяването на 
присъствените учебни 
занятия обучението ще 

се провежда чрез дис-
танционни средства в 
платформата „Мудъл“, 
поддържанa в СУ. Уни-
верситетският център за 
информационни и кому-
никационни технологии 
е натоварен със задачата 
да създаде в „Мудъл“ за 
всеки факултет електрон-
ните курсове за настоя 
щия семестър по всички 
учебни дисциплини, кои-
то са създадени в СУСИ 
– Помощна информация 
за студентите. Препода-
вателите на дисципли-
ните и студентите, които 
ги посещават, ще бъдат 
записани от Университет-
ския център автоматично 
на база информацията в 
СУСИ. Достъпът до кур-
совете ще бъде осъщест-
вяван с потребителско 
име и парола от СУСИ.

Пропуснатите занятия 
ще бъдат наваксани след 
възобновяването на при-
съствените учебни заня-
тия и след изготвянето 
на нов график на учебния 
процес.

Ректорската заповед от-
меня и всички студентски 
практики, включително 
тези в университетските 
болници и във външни 
институции. Започналите 
практики се прекратяват.

Преустановяват се пре-
поръчително дo края на 
април и всички масови 
мероприятия, провежда-
ни в Университета, вклю-
чително конференции, 
дискусии, публични лек-
ции, културни събития, 
спортни прояви, акаде-
мичен съвет, комисии и 
работни групи, катедрени 
и факултетни съвети и 

събрания и др. Неотлож-
ните решения на акаде-
мичния, катедрените и 
факултетните съвети ще 
се гласуват електронно.

Онлайн приемането 
на заявления за явяване 
на изпити в първата кан-
дидатстудентска сесия 
продължава до 30 април. 
Първата кандидатсту-
дентска сесия се отлага. 
Изпитите ще се проведат 
по нов график, съобщен 
допълнително.

Академичната мобил-
ност замира, а завърнали-
те се от такива инициати-
ви подлежат на 14-дневен 
карантинен период. 

Ректорската заповед 
категорично забранява и 
посещаването на учебни-
те корпуси от хора с остри 
респираторни заболява-
ния. 

Алма матер  
с готов e-вариант
Университетският център  
за информационни и комуникационни 
технологии създава електронни курсове

Управление  
в режим онлайн

Варненският свободен 
университет „Черноризец 
Храбър“ в сътрудничество с 
Центъра за творческо обуче-
ние интегрира процесите на 
кандидатстване и обучение 
с облачните технологии на 
Google. Това стана в рамките 
на пилотен проект на Уни-
верситета и Центъра.

Вече са създадени 10 000 
електронни профила – на 
студентите, академичния 
екип и експертите. Предос-
тавен е пълен достъп до при-
ложенията Classroom, Drive, 
Youtube Live, Expeditions, 
Gmail и др. Споделят се не-
ограничени по обем ресурси 
и се организират виртуални 
аудитории. Google G suite 
улеснява управлението на 
образователните процеси 
и ежедневното електронно 
общуване. Платформата 
осигурява електронното и 
дистанционното обучение 
на студентите, в което Уни-
верситетът има дългогодиш-
ни традиции и опит в акре-
дитирани специалности.

„Екипи от студенти от 
магистърската програма 
„Софтуерно инженер-
ство“ и от бакалавърската 
„Компютърни науки“ на 
Варненския свободен уни-
верситет вече разработват 
специализирани Google 
приложения, чрез които ще 
се разширяват възможност-
ите на G Suite“, коментира 
доц. д-р Веселина Спасова 

– преподавател в катедра 
„Информатика“.

От 17 до 20 март са „отво-
рени“ и „Виртуални отворе-
ни прозорци“ – специално за 
кандидат-студентите, като 
кандидатстването е изцяло 
в електронна среда. Абиту-
риентите могат да обсъдят 
с преподаватели и студенти 
кариерното си развитие и въ-
проси, свързани с кандидат-
стването в професионалните 
направления „Психология“, 
„Право“, „Администрация и 
управление“, „Икономика“, 
„Информатика и компютър-
ни науки“, „Архитектура, 
строителство и геодезия“, 
„Изкуства“, „Национал-
на сигурност“. На сайта 
– www.vfu.bg, във фейсбук 
и инстаграм профилите на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
(VarnaFreeUniversity) са пуб-
ликувани линкове покани 
за приложението Hangouts 
Meet на Google, които от-
веждат младите хора към 
„дискусионна аудитория“ на 
живо. Кандидат-студентите, 
техните родители и препода-
ватели имат възможност да 
участват в интерактивните 
презентации в реално време 
и да задават конкретни въ-
проси, свързани с обучение-
то и приема в Университета. 

Записи на срещите ще 
бъдат публикувани в сайта 
www.vfu.bg, а също и на 
страниците ни в YouTube, 
Facebook и Instagram. 

Варненският свободен 
университет вече е  
в „облака“ Сн

им
ка

 „
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„Създадената епидемиологична 
обстановка и наложеното извънред-
но положение в страната поставят 
висшите училища пред сериозно 
изпитание. За Стопанската акаде-
мия „Димитър Ценов“ – Свищов,  
това е нормален образователен 
процес повече от 20 години. – Това 
споделя ректорът проф. Марияна 
Божинова. – Академията развива 
дистанционно обучение в образо-
вателно-квалификационна степен 
„магистър“ от 1999 г. Към онзи 
момент Академията е безспорен 
иноватор и се наложи като еталон 
за дистанционно обучение в нацио-
нален мащаб.“

Досега са обучени над 30 хил. 

студенти. Проф. Божинова уточня-
ва, че учебният процес ни най-мал-
ко не се неглижира. Предоставяне-
то на няколко файла със записки 
на лекции за преподавателите не 
е дистанционно обучение. Съ-
временното развитие на инфор-
мационните и комуникационни-
те технологии дава възможност 
студентът и преподавателят да са 
разделени по местоположение и 
време, като създадената дистанция 
се компенсира с технологични 
средства, аудио-, видео-, компю-
търни и комуникационни средства. 
Но подходящата техника и софтуер 
също не са достатъчно условие. 
Дистанционното обучение изисква 

нов подход на структуриране и 
поднасяне на учебния материал. 
То изисква сериозни инвестиции 
в обучение на преподаватели, 
разработване на учебни материа-
ли, материали за самоподготовка, 
изпитни материали, канали за син-
хронна и асинхронна комуникация 
с обучаеми. Изисква се изграждане 
на цялостна система за дистан-
ционно обучение. Стопанската 
академия вече 20 години прави 
такива инвестиции. „В подкрепа 
на думите си само ще спомена, че 
в момента в нашата система има 
1715 курса и 96 532 тестови еди-
ници, изпитни въпроси и задания“, 
обобщава проф. Божинова.  

Свищовската академия на 100%  
с дистанционно обучение
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Прeз август 2018 г. правителството одобри за пър-
ви път 11 национални програми, насочени към нау-
ката, за периода 2018 – 2022 г. Така към проектното 

ѝ финансиране се прибави още един инструмент – про-
грамното финансиране. А целта е да се преодолее фраг- 
ментацията в научноизследователската система, да 
се консолидира научноизследователският потенциал, 
да се въведе споделено използване на изградена инфра-
структура, концентрация на финансови ресурси за ре-
шаване на важни за обществото проблеми и избягване 
на двойното финансиране. Важни цели на програмите 
са и дългосрочната реинтеграция в български научни 
и научно-образователни институции, трансферът на 
знания и косвеното подобряване качеството на вис- 
шето образование в България. 

В. „Аз-буки“ представя резултатите от изпълнение-
то на първите научни програми у нас.

НАУКА

Зина СОКОЛОВА

Прототип на 
Българския 
портал за 
о т в о р е н а 
наука, ре-
гистър за 

професионално обучение 
към Министерството на об-
разованието и науката, ин-
телигентни софтуерни сис-
теми с изкуствен интелект, 
3D модели за приложение 
в обучението и политики 
за сигурност и софтуерни 
средства за защита на ин-
формацията – това са част 
от иновативните резултати, 
получени през първата 
година от изпълнението на 
Националната научна про-
грама „Информационни и 
комуникационни техноло-
гии за единен цифров пазар 
в науката, образованието и 
сигурността“. Това съоб-
щава нейният координатор 
проф. Красен Стефанов от 
Факултета по математика 
и информатика на Софий-
ския университет. Пости-
женията включват множе-
ство математически модели 
за високопроизводителни 
изчисления, приложения 
за обучение в средното и 
висшето образование, обу-
чения по информационна 
сигурност и свързване на 
българските учени в нови 
научни мрежи. 

Сред ключовите пости-
жения по трите основни 
компонента на Програмата 
са създаване на електронна 
инфраструктура за отворена 
наука и отворен достъп до 
научни резултати с ръково-
дител проф. Петър Станчев 
(ИМИ – БАН). Това е от 
огромно значение за скъ-
сяване на пътя от научните 
открития до прилагането им 
в практиката, поради което 
е основен стратегически 
приоритет на Европейската 
комисия. Разработени са 
цялостна визия и план с 
конкретни стъпки за при-
съединяване на България 
към Европейския облак за 
отворена наука (European 
Open Science Cloud – EOSC). 
Проектирани са софтуерна 
и хардуерна архитектура 
за национално и институ-
ционално хранилище за 
съхраняване на резултати от 
научна дейност. Всички те са 
съвместими и интегрирани с 
европейските подобни сис-
теми и хранилища. По този 
начин българската наука се 
интегрира успешно с евро-
пейската, което дава шанс 
на българските фирми и 
обществени организации да 
ползват най-добрите резул-

Програмата „Информационни и комуника-
ционни технологии за единен цифров пазар в нау-
ката, образованието и сигурността“ е създаде-
на в изпълнение на Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 2017 – 2030. 
Тя започва в края на ноември 2018 г. Партньори 
по Програмата са СУ „Св. Климент Охридски“,  
ТУ – София, БАН, Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас, ПУ „Паисий Хилендарски“, 
ХТМУ, РУ „Ангел Кънчев“, ШУ „Епископ Констан-
тин Преславски“, Медицинският университет 
– София, ТУ – Варна, УниБИТ, ЮЗУ „Неофит 
Рилски“. За съвместна работа по Проекта са 
привлечени над 15 фирми и организации, както и 
Клъстер „Мехатроника и автоматизация“.

Виртуални пътувания 
до Марс
Мобилното приложение за космическата епопея е 
разработено по Националната научна програма „ИКТ за 
единен пазар в науката, образованието и сигурността“

тати от европейската наука. 
В първата основна компо-

нента на Програмата (ръко-
водител проф. д.м.н. Петър 
Бойваленков, ИМИ – БАН) 
целта е да се развият и ин-
тегрират съществуващите 
центрове за високопроизво-
дителни изчисления и да се 
насърчи тяхното използване 
от широката научна общност 
с фокус върху природните 
науки, бизнеса и индус-
трията. Създадени са нови 
методи и алгоритми за ком-
пютърно и математическо 
моделиране с приложение 
в медицината, инженерните 
и природните науки, които 
позволяват решаването на 
широк кръг практически 
задачи чрез използване на 
инфраструктурите за висо-
копроизводителни изчисле-
ния. Разработени са също 
нови ефективни числени 
алгоритми за анализ и раз-
познаване на цифрови изоб- 
ражения чрез изчистване 
на грешки, възстановяване 
и сегментиране на изобра-
женията. По този начин се 
улесняват сигурността и 
защитата на ценни ресурси 
и информация. 

Екип от учени работи и по 
оценката на безопасността и 
токсичността на лекарства. 

По тази задача те изграж-
дат база от данни за човешки 
туморни антигени с цел 
създаване на условия за раз-
работване на модел за пред-
сказване на вероятността и 
възможността за заболяване 
въз основа на предварително 
събрани и налични данни. 

Друго интересно направ-
ление предвижда подобрява-
не на качеството във взаимо-
действията на човек с робо-
тизирани (киберфизически) 
системи. Българските учени 

са предложили концептуал-
ни модели за представяне на 
тези роботизирани системи, 
което позволява тяхното по-
добро управление и използ-
ване при автоматизиране на 
бизнес процеси и социални 
взаимодействия. Предложен 
е модел за проектиране на 
мултиплатформена опера-
торска роботизирана стан-
ция. В случая учените са на-
правили заявка и за полезен 
модел в Патентното ведом-
ство, а към практическата 
реализация и приложение 
на тази задача в икономиката 
са привлечени три бизнес 
партньора. 

Направлението за цифро-
ви технологии в обучението, 
преподаването, работата с 
млади таланти и специални 
целеви групи е с ръководи-
тел проф. Владимир Пулков 
(ТУ – София). Акцентът се 
поставя върху разработва-
нето на много учебни мате-
риали, ресурси и курсове за 
средното и висшето образо-
вание. Целта е да се създаде 
и насърчи използването на 
отворени образователни ре-
сурси, както и други инова-
тивни цифрови технологии 
за нуждите на формалното и 
неформалното образование 
и обучение, включително по 
отношение на преподаване-
то. Учените са представили 
модел за създаване на вир-
туални среди за обучение. 
Създадената методология е 
приложена при разработва-
нето на различни универси-
тетски курсове в природните 
науки и математиката.

„Особено силно е застъпе-
но създаването на т.нар. три-
мерни модели и тяхното из-
ползване в различни учебни 
предмети за илюстриране на 
природни явления – подчер-

тава проф. Стефанов. – Тези 
модели се създават по два 
начина – или като софтуер, 
или като физически модели.“

Разработени са и 10 прин-
тирани тримерни модела за 
обучение на ученици с проб- 
леми със зрението. Напълно 
са изградени дигитално и 
реално (посредством 3D 
принтиране) 5 модела на 
въглеродни съединения: 
диамант, фулерен C60, нано-
тръби, графени и метан. На 
3D принтер са отпечатани и 
тактилни графични плочи 
за незрящи на основа на 
картини от националното 
културно-историческо на-
следство, като „Ръченица“, 
„Спасяването на Самарското 
знаме“ и др.

Реализирани досега са три 
тримерни модела (на мамут, 
скелет на мамут и яребица). 
Работи се по създаването на 
други три модела за визу-
ализиране на исторически 
обекти. По-конкретно мо-
делите са свързани с моста 
на император Траян, който 
е изграден над река Дунав 
на територията на днешния 
град Дробета-Турну Севе-
рин (Румъния) и село Костол 
(Сърбия).

По задачата за съвременни 
средства за цифровизация в 
образованието и работата с 
млади таланти е разработе-
но мобилно приложение за 
Android 9.0, позволяващо  
виртуални пътувания до пла-
нетата Марс. С приложение-
то са проведени поредица 
експерименти, реализирани 
в рамките на три серии от 
по 5-минутни идентични 
обучителни сесии с избрана 
потребителска фокус група 
(10 млади изследователи, 
8 момчета и 2 момичета, 
като средната възраст е 16,5 

години).
В направлението за ин-

формационна сигурност с 
ръководител проф. Влади-
мир Димитров (Факултет по 
математика и информатика 
в СУ) главната задача е да 
се повиши осведомеността 
по темата както в академич-
ните среди, така и в пуб-
личните институции – чрез 
провеждане на обучения, 
разработване на специфични 
политики за информационна 
сигурност и др. 

„В областта на защитата 
на информацията България 
беше домакин на една от 
най-големите конферен-
ции в тази област в света: 
The 19th IEEE International 
Conference on Software 
Quality, Reliability, and 
Security (QRS'19), проведе-
на от 22 до 26 юли 2019 в 
София – припомня проф. 
Красен Стефанов. – Прис-
тигнаха водещите учени 
в тази област от цял свят, 
които се включиха в много 
интересни дискусии. 

Периодично се публикува 
информация за най-опас-
ните методи на атаки към 
сигурността и как да се за-

Разработването на много учебни материали, ресурси и курсове за средното и висшето образование е сред 
основните задачи на научната програма за ИКТ. Днес създаването Ӝ е повече от необходимо. Остава да следим 

ще помогне ли в екстремната ситуация 

щитават различните групи от 
потребители. Организирани 
са и множество популярни 
курсове в училищата, за да 
се запознаят учениците и 
учителите с най-големите за-
плахи и възможните защити, 
тъй като те са част от най-уяз-
вимите групи. Курсовете са 
налични и в електронен вид, 
свободно достъпен за всеки, 
който иска да се запознае с  
тази информация.“

Специално място в про-
грамата заема и една допъл-
нителна задача, поета като 
задължение от консорциума 
в началото на 2019 г. по 
молба от МОН – изграждане 
на информационна система 
и регистър на одобрените 
програми за повишаване 
квалификацията на педаго-
гическите специалисти. 

За нейното изпълнение 
са отпуснати допълнителни 
средства, уточнява проф. 
Стефанов. В тази връзка са 
изградени централизирана, 
уеб базирана информацион-
на система и регистър на 
одобрените програми за 
повишаване квалификацията 
на педагогическите специа-
листи. 
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СЮЖЕТИ

Очакваме вашите въпроси

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

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

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката 
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов. 
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон – 
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, 
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Уважаема г-жо Петрова,
Пенсии и добавките за 

сметка на Учителския пен-
сионен фонд се отпускат по 
искане на лицата, които имат 
право на пенсия по реда чл. 68 
или 69в от Кодекса за социално 
осигуряване. Видно от образец 
УП-1, достъпен на интернет 
страницата на НОИ, е, че 
при попълването му подате-
лят следва да отбележи вида 
пенсия и/или добавка, които 
желае да му бъдат изплатени.  

В случай че при пенсиониране-
то си лицето е пропуснало да 
отбележи някое от полетата, 
то може да направи това впо-
следствие. За целта трябва 
да подаде заявление по обра-
зец УП-1, към който ще трябва 
да приложи и документи за до-
казване на своя стаж. 

Имайте предвид, че пра-
вото на добавка или ранно 

пенсиониране по реда на  
чл. 69в от КСО възниква при 
едновременното настъпване 
на условията за минимални 
стаж и възраст. В случай че 
при достигане на минимална-
та възраст за пенсиониране 
не сте достигнала минималния 
стаж за отпускане на пенсия, 
няма да имате право на добав-
ка от фонда. 

На 02.08.2019 г. придобих правото на 
пенсиониране. Имам необходимия общ 

трудов стаж. Имам и повече от 25 г. 8 м. 
учителски стаж. Получих решението за 

отпускане на лична пенсия. Продължавам 
да работя като учител. Какво трябва 

да направя, за да получавам добавка от 
Учителския пенсионен фонд?

Мая Петрова

Анелия ВРАЧЕВА
По материали  

от чуждия печат

Колко силно желаем 
нашите деца да са 
щастливи! Поня-
кога това желание 
напълно ни засле-
пява и допускаме 

фатални грешки във възпитание-
то. Една от най-грубите е да се 
изискват от детето само отлични 
бележки по всички предмети, да 
му се натяква, че от това зависи 
бъдещето му или най-малкото 
почивката на море през лятото. 
Но какво лошо би могло да има в 
това детето ни да има висока ди-
плома? Много родители заявяват, 
че са били отличници в училище 
и затова изискват от децата си 
същото. Но преди да го направите, 
е добре да помислите.

Представете си следния случай. 
Дъщеря ви е отличничката на 
класа, от горе до долу – шестици 
в бележника. Но един ден виждате 

в тетрадката ѝ тройка. „Какво е 
това?“, строго питате. Момичето 
се разплаква и признава, че се е 
страхувало да не я накажете, за-
щото очаквате винаги да получава 
шестици.

Това означава, че със собствени-
те си ръце сте издигнали помежду 
ви стена от страх и недоверие.  
А до какво би довело това, ако не 
е изплувала истината за злощаст-
ната тройка, е трудно дори да си 
представим. Важното е навреме 
да осъзнаете последствията от 
собственото си поведение.

Когато изискваме от детето, 
трябва да си отговорим на въ-
проса на кого е нужно това – на 
него или на нас, родителите. А и 
всеки е наясно, че не бележките 
са важни, а знанията. Но защо 
тогава при лоша оценка започваме 
да се караме, да забраняваме, да 
изискваме. Едно е абсолютно си-
гурно – това травмира психиката 
на детето и убива доверието му 
към родителите.

Някои семейни психолози на-

стоятелно съветват да не се засяга 
темата за училището. Как детето 
се учи, е негова лична работа. По-
добре е да се общува с него по жи-
тейски въпроси, вместо да се чете 
морал за тройката по математика. 
Важно е то само да осъзнае какво 
му е интересно, и да се развива в 
тази посока. А не да препрочита 
за пореден път нелюбимата книга, 
вместо да прави експерименти по 
любимата физика.

Най-страшното е, когато самите 
родители някога са били отлични-
ци, но са останали нереализирани 
в живота. Не са намерили място-
то си и работят нещо, което не 
обичат. Не могат да си позволят 
почивка на местата, които биха 
искали, правят покупки според 
възможностите си, а не според 
желанията. Настоявайки децата 
им да се учат за „отличен“, те 
противоречат на самите себе си. 
Защото за децата е изключително 
важен родителският пример, а не 
просто изискванията.

Ако детето ви се тревожи преди 

всяко контролно, а преди изна-
сянето на резултатите от външ-
ното оценяване изпада в нервна 
криза, то в края на училищното 
обучение то вече ще е с напълно 
разбита психика. И сблъсквайки 
се с житейските трудности, ще 
се превърне в невротик. Едно е, 
когато му се удава с лекота всяка 
наука и то учи за свое удоволствие, 
а съвсем друго – когато от него 
се изисква успех на всяка цена и 
всеки пропуск се наказва.

Не погубвайте личността у дете-
то и не посявайте страха в сърцето 
му още от детството. Бъдете му не 
просто родител, който го храни, 
облича и вечно напътства, но и 
разбиращ приятел. Ако поощрява-
те талантите му, то непременно ще 
стане успял човек в бъдеще. Няма 
да се страхува да получи тройка 
в живота, а уверено ще последва 
мечтата си. Обичайте, помагайте, 
подкрепяйте, вярвайте в детето си 
и направете така, че то да повярва 
във вас – неговите родители, а не 
да се страхува.

Изложба, вдъхновена от книгата  
„КАМЕРА! РАБОТИ – Място на снимки-
те – София“, издание на Българската 
национална филмотека, представя 
работни моменти от емблематични 
български игрални филми, заснети в 
София. Показаните фотографии са под-
брани и сканирани специално за излож-
бата от богатия фотографски архив на 
Българската национална филмотека. Те 
представят двадесет и един български 
филма, между които „Рицар без броня  
(на снимката), „Таралежите се раждат 
без бодли“, „Любимец 13“, „Инспекторът 
и нощта“ и „Всичко е любов“. Изложбата 
може да бъде видяна в кафе-галерия 
„Фотосинтезис“ в столицата. Селекция 
от пет незабравими български филма, 
включени в изложбата, ще бъде показа-
на като част от програмата на 24-тия 
„София Филм Фест“ във филмотечно 
кино „Одеон“

Максимализмът – 
грешката на родителите
Педагозите съветват – бъдете приятел, а не съдник 
на детето си
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Надя КАНТАРЕВА

Страсбург 
–  но  не 
само гра-
д ъ т  д о -
макин на 
Европар-

ламента и Съвета на 
Европа, а градът на едно 
от стотиците български 
училища, създадени на 
шестте континента. Тук 
са и трите адреса, на 
които се събират класо-
вете на Българско учи-
лище „Христо Ботев“.  
В понеделник гимнази-
сти от училището учат 
в сградата „Агора“ на 
СЕ, а във вторник тук са 
заниманията по народни 
танци. В сряда уроци-
те са в класните стаи 
на едно от общински-
те училища на стария 
френски град. Тук са и 
подготвителните групи 
за българчета – от 4- до 
7-години. Но днес е съ-
бота и уроците са в со-
циалния и културен цен-
тър „Ротердам“. През 
целия ден продължават 
часовете по български 
език и литература, по 
българска история и ге-
ография на учениците от 
V до VII клас. В съсед-
ство са залите, където 
се водят заниманията на 
предучилищната група, 
детската градина и на 
началните класове. На-
талия Ангелова – учи-
телка на първокласни-
ците и второкласниците, 
е приковала вниманието 
им с приказките на Ва-
лери Петров. 

„Мястото все повече 
не достига. Започнахме 
със 7 ученици, днес са 
близо 100. Записват се 
и деца, които живеят от 
другата страна на гра-
ницата – има български 
семейства в близките 
селища, разположе-
ни на територията на 
Германия – обяснява 

„недоимъка“ от класни 
стаи Лидия Михова, ди-
ректор и преподавател 
в БУ „Христо Ботев“. –  
И ще стават все пове-
че. Страсбург е една от 
неформалните столици 
на обединена Европа, 
а България е част от 
европейското семей-
ство. Училище „Христо 
Ботев“ е не само учи-
лище за младите ни съ-
народници, а част от 
културния и общест-
вения живот на града, 
партньор в дейността 
на местните национал-
ни и евроинституции“, 
допълва Михова. 

Европейскатa асоциа-
ция „Кирил и Методий“, 
към която е Българското 
училище, е създала своя 
секция към Сдружение-
то на служителите на 
Съвета на Европа. Така 
тържествата по различ-
ни поводи стават общи. 
Заедно организират гос-
тувания на звезди като 
оперната прима Весе-
лина Кацарова, на „Мис-
териите на българските 
гласове“... В празник на 
града се превръща пред-
ставлението и на тру-
пата на Нешка Робева. 
Първият златен медал, 
който тя печели в кари-
ерата си на състезател по 
художествена гимнас-
тика, е именно в Страс-
бург. Някогашни нейни 
колеги и почитатели не 
са забравили именитата 

българка. Още повече че 
нейната ученичка Гер-
гана Лазарова-Дешо – 
днес служител в Съвета 
на Европа, води един от 
най-известните курсове 
по художествена гим-
настика в Страсбург.

Популярни са уроците 
и по български народни 
танци в БУ „Христо Бо-
тев“. Води ги хореогра-
фът Любомира Събкова, 
която също пътува от 
Германия. „Извънклас-
ните занимания при нас 
не остават на втора по-
зиция. Дали е артрабо-
тилницата, ръководена 
от Силвия Домусчиева 
и където Даниела Та-
нушева – учителката по 
география, показва как 
се правят български ше-
вици, или допълнител-
ните часове на Силвия 
Домусчиева с децата, 
чийто български език е 
по-слаб, или занимани-
ята по театър, музика и 
танци (в „Сцената и Аз“) 
– целта е децата да се 
запознават с богатство-
то на българския език,  
традиции и световъз-
приемане. По този начин 
подпомагаме усвоява-
нето на учебния мате-
риал. Извънкласните 
дейности са възможност 
за всеки един да открие 
своите способности и да 
изяви себе си“, уточнява 
Лидия Михова. 

Самата тя е дългого-
дишен университетски 
преподавател и учен 
изследовател към Ин-
ститута по литература 
на Българската академия 
на науките. Като член 
на екипа на Института, 
участва в разработва-
нето на енциклопедия 
„Българско възражда-
не“. Експертизата, която 
е натрупала, е добре 
дошла за управлението 
на училище в мулти-
културна среда. Дясна 
ръка на директорката 

в това отношение са 
родителите и местни 
приятели, било францу-
зи, българи, немци... За 
предстоящото училищ-
но представление по 
пиеса на Стефан Цанев 
декорите ще изработят 
Васил Василев – възпи-
таник на Художествена-
та гимназия в София, и 
Лени Дюма – и двамата 
бащи на деца от учи-
лище „Христо Ботев“. 
Помощници на учите-
лите, особено при под-
готовката за тържества, 
са и Надя Бибер, София 
Въжарова, Димитър Гу-
гов, чиито деца също 
учат тук.

„Моята съпруга е учи-
телка и зная, че родителят 
не може да замени учи-
лището. Ако синът ми не 
посещава българското 
училище, рискувам да го 
направя неграмотен. Ние 
сме българи, други не мо-
жем да бъдем. Днес живе-
ем в Германия, но какво 
утре ще избере синът ми? 
Длъжен съм да му дам 
шанс, да има житейски 
избор“, споделя Васил 
Василев. Неговият син 
посещава VII клас, но за-
сега. Както сам обяснява, 
амбицирал се е да вземе 
VII и VIII клас заедно, за 
да ги изравни с немското 
училище, където е в осми 
клас. 

Според педагозите в 
БУ „Христо Ботев“ до-
бро решение е, когато 
новопостъпилото дете е 
с познания „между два 
класа“, да бъде включе-
но в по-горния. Така то 
дръпва по-бързо. Докато 
връщането му го задър-
жа, то тъпче на едно 
място, не се включва 
в общността на класа.  
И друго, важно е, че ро-
дителите са тук. От своя 
страна, те също създават 
своя общност и тя е част 
от Българското училище 
в Страсбург.

Бързото разпространение 
на коронавируса по света и 
в Европа се отрази и върху 
обучението в българските не-
делни училища зад граница. 

Световната здравна орга-
низация обяви пандемия на 
COVID-19 в Европа на 11 
март, а в Италия тя е обявена 
два дни по-рано. Това озна-
чава, че за период от 15 дни 
хората могат да излизат от 
вкъщи само със специално 
попълнен формуляр, и то за да 
отидат до аптека или до най-
близкия хранителен магазин. 
Всичко останало е затворено, 
обясняват от италианските 
неделни училища. 

Във Франция от 16 март 
са затворени всички детски 
градини, училища и универ-
ситети. Всички училища в 
Република Ирландия прекра-
тиха присъственото обучение 
за две седмици, считано от 
18:00 ч. на 12 март. Такова 
решение очакват и в Северна 
Ирландия – част от Обеди-

неното кралство. В Австрия 
училищата са затворени до 
3 април.

Дистанционно ще се про-
веждат неделните занятия 
през тази и следващата сед-
мица и в Българското неделно 
училище „Свети Седмочисле-
ници“ в испанския град Реус, 
информира Илиана Илиева-
Дъбова. То е създадено преди 
10 години от Асоциация на 
българите в провинция Тара-
гона „България“. 

Във виртуална класна стая 
се проведоха занятията на 15 
март и за възпитаниците на 
Българското училище „Кирил 
и Методий“ в Ликео Палюри-
отиса, Никозия. Часовете са 
отменени за всички училища 
в Никозия по разпореждане 
на кипърските власти заради 
опасност от разпространение 
на COVID-19. Часовете се 
провеждат онлайн, а домаш-
ните са качени на платформа-
та за дистанционно обучение 
на училището. 

България отпуска 68 737 
лева (34 369 евро) чрез проек-
та „Подобряване на матери-
ално-техническата база във 
филиала на Образцов център 
за художествено образование 
„Щефан Няга“ (Кишинев) в 
град Твърдица, район Тара-
клия, Молдова“.

Средствата ще се използват 
за ремонт в ученическото 
общежитие и подобряване на 
материалната база в учебния 
корпус на Колежа – ще бъде 
окомплектован кабинетът по 
информационни технологии. 
Предвидено е да се купят 
също така озвучителна уредба 
и музикални инструменти, 
както и оборудване за отоп-
лителната система, съобщава 
директорката на учебното 
заведение Ала Кара.

Колежът е единственото 
учебно заведение извън пре-
делите на България, в което 
се подготвят изпълнители на 
българска народна музика и 
танци. Решението за откри-
ване на Музикален колеж за 
български народни инстру-
менти и танци, филиал на ки-

шиневския музикален колеж 
„Щефан Няга“, е взето през 
1996 г. съгласно споразумение 
между Молдова и България. 
Обучението в него се води на 
български език.

С подобряването на усло-
вията и качеството на живота 
на учениците в общежитието 
ще се подобрят и условията за 
тяхната почивка и самоподго-
товка, твърди директорката. 
Създаването и оборудването 
на кабинет по информационни 
технологии пък ще повиши 
качеството на професиона-
лизъм, умения и знания в 
областта на иновационните 
технологии на музикалните и 
звукозаписните програми. Ала 
Кара добавя, че всяка година 
се прави козметичен ремонт в 
Колежа, но основен не е пра-
вен от основаването му.

Реализирането на Проекта 
ще се осъществи чрез общест-
вената организация „Клуб 
Левски“ в град Твърдица съ-
гласно ПМС № 234 от 2011 г.  
за политиката на България за 
участие в международното 
сътрудничество за развитие.

Училище  
на три адреса
В Страсбург не може без българската реч

Отпускаме над 
68 500 лв. за наш 
колеж в Бесарабия

Директорката Ала Кара и Евгений Стойчев – извънреден и 
пълномощен посланик на България в Молдова, подписват  

документите за ремонта на Колежа

Най-малките ученици в БУ „Христо Ботев“ – Страсбург, са най-старателните в направата на мартенички

Коронавирусът се отрази
и на обучението  
зад граница

Лидия Михова,  
директор
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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.

ОТОКОНКУРС

ww
w.

az
bu

ki.
bg

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

 Автор Валена Миленова Харизанова, ОУ „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора

ационално издателство „Аз-буки“  
очаква творбите за  
V издание на Националния фотоконкурс  
„Моето училище е най-хубавото“. 

В Конкурса могат да участват: 
Ученици от I до XII клас, които представят  
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се прие мат до 1. XI. 2020 г. 
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“ 
Участието в Конкурса е без такса.  
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg

Изпратените снимки се оценяват  
от авторитетно жури с председател  
проф. д-р Станислав Семерджиев –  
ректор на НАТФИЗ,  
изпълнителен директор на Световната асоциа-
ция на филмовите и телевизионни висши училища.

Победителите се обявяват през декември 2020 г. 

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени  
в специален календар за 2021 г. 

Ученическите творби ще бъдат публикувани  
в изданията на „Аз-буки“.

Н
Под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

„Моето училище е най-хубавото“
Пети национален фотоконкурс

O
казва се, че хората не са единствени-
те, които обичат канабиса и могат 
да извлекат ползи от него. Според 
проучване на изследователи от Уни-
верситета „Корнел“ и Колорадския 
държавен университет високите ко-
нопени растения са предпочитани от 
пчелните стада и могат значително 
да помогнат за проблемите с попула-
цията им, пише dailyhealthpost.com.

Пчелите не само са силно привле-
чени от канабиса, но и растението е 
добро за тях заради изобилните запа-

си от цветен прашец. Учените са екс-
периментирали с голям брой различни 
пчелни подвидове и стигат до извода, 
че конопът е едновременно обичан и 
полезен за общо 16 различни пчелни 
разновидности, разпространени в се-
вероизточния район на САЩ.

Друг интересен момент е, че 
пчелите до голяма степен не се ин-
тересуват от „женските“ конопе-
ни цветове, които хората обичат 
да пушат. Те налитат на „мъжки-
те“, които произвеждат повече 

цветен прашец.
„Бързото разрастване на произ-

водството на коноп в Съединените 
щати… може да има значително 
отражение върху динамиката на оп-
рашване. Конопената реколта цъф-
ти по-късно, когато има недостиг на 
цветя, и това може да има особено 
силен потенциал за увеличаване на 
популациите на опрашители и пос-
ледващото опрашване на посевите 
през следващата година“, пишат 
още учените. 

И пчелите обичат канабиса 
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12

от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

19 – 25 март 2020 г.

www.azbuki.bg

Работа с училищен психолог
В своята работа психологът присъства ежедневно, трайно и ефективно в училищния 

живот на всички ученици, и в частност на тези със СОП. Работата с тях е насочена към: 
– оценка на психическото развитие на ученика, неговите когнитивни възможности и 

равнище на интелект;
– определяне на емоционалното състояние и социалната компетентност;
– разглеждане на поведенческите проблеми и работа с тях при заявка и необходимост;
– оценка на потенциала и ресурсите на ученика като база за надграждане и стиму-

лация;
– консултиране и специализирана терапевтична помощ на учениците;
– провеждане на лятна работа;
– намеса при конфликтни ситуации;
– овладяване на агресивно и/или автоагресивно поведение и др.

Осигуряване на емоционална подкрепа
За учениците със СОП е изключително необходимо да се обучават в обстановка, в която да 

се чувстват защитени и сигурни. Независимо от полагащите се усилия това в масовите паралел-
ки, където целта е интеграция и приобщаване на ученици със СОП, невинаги е възможно. В специ-
алните паралелки, където класовете се състоят само от ученици със СОП, това практически е 
по-осъществимо. Там цари атмосфера, в която се изграждат самочувствие, мотивация, надежда и 
устойчивост. В масовите паралелки също се работи в тази посока, но поради различията на уче-
ниците и неприемане на някои от тях,  има такива, които открито показват своето отчаяние и 
липса на доверие, други дълбоко у себе си крият ниско самочувствие и чувство на непълноценност. 

В своята преподавателска дейност педагогическите специалисти са наясно, че всеки-
дневната работа в клас трябва да допринася за развитие на самочувствието и мотиваци-
ята на учениците. Това се осъществява с осигуряване на емоционална подкрепа на всички 
обучаеми. Тази подкрепа е свързана със задоволяването на някои основни потребности:

– всеки ученик да бъде част от групата;
– да се чувстват независими;
– да се усещат знаещи;
– да бъдат приети такива, каквито са;
– да се подпомогнат в развитие на чувство за отговорност;
– да повишат усещането за самостоятелност;
– да се справят с грешките и провалите;
– да развият адекватна самооценка;
– да формират добри междуличностни взаимоотношения и др.

Партньорство с родителите
Ролята на родителите и на семейната среда е от голямо значение за развитието 

на детето. Работата с родителите е изключително важна още при мотивирането им да 
предприемат необходимите стъпки за оценка на образователните потребности на учени-
ците от екип за подкрепа на личностното развитие и предоставяне на адекватни условия 
и ресурси за образованието им. Семейството и училището участват като равностранни 
партньори в интеграционния процес на ученици със СОП. Родителите и педагогическите 
специалисти са тези, които имат най-тесен контакт с детето, и всеки от тях по свой 
начин оказва влияние върху формирането на личността на детето. 

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5/2019 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Формирането на читателски 
интереси и умения за възприемане  

на литературни произведения  
в мултикултурна среда през погледа  

на съвременни автори на детска 
литература“

Даниел Полихронов
Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Проблемът за формирането на литературните 
компетентности у учениците в началния етап на основ-
ната степен на образование е актуален и недостатъчно 
изследван в България. В периода на ограмотяване, осо-
бено в мултикултурна среда, този проблем се отличава 
със специфични процесуално-съдържателни характерис-
тики. Те обуславят необходимостта от „диференцира-
но обучение в начална грамотност“, което да отчита 
„различната подготовка за овладяване на грамотността“ 
(Zdravkova, 1998: 22). Определящ фактор за постигането 
на грамотност е именно формирането на умения за че-
тене, защото, както посочва Нийл Геймън, „Децата ни 
трябва да изкачат стълбата на четенето: всяко нещо, 
което прочетат с удоволствие, ще ги преведе нагоре, 
стъпало по стъпало, към грамотността“. В този кон-
текст възниква и необходимостта от прецизиране на 
подбора на литературните текстове и на методически-
те подходи и средства за работа с тях като предпостав-
ка за формирането на читателски интереси и умения за 
възприемане на литературни произведения в процеса на 
ограмотяване в мултикултурна среда.

Проблемът за формирането на читателски инте-
реси и умения за възприемане на литературни произве-
дения от учениците в мултикултурна среда в периода 
на ограмотяване в първи клас е представен на основата 
на качествен (интерпретативен) анализ на интервюта 
с 11 съвременни автори на детска литература – Ангели-
на Жекова, Весела Фламбурари, Зорница Христова, Лилия 
Рачева-Стратиева, Мая Дългъчева, Петър Чухов, Петя 
Кокудева, Радостина Николова, Теодора Вълева, Цвета 

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

Детската литература  
в процеса  
на ограмотяване  
в мултикултурна 
среда
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един човек, групирани по двойки, така че децата да имат достатъчно пространство, тъй 
като за учениците с аутизъм това е абсолютно необходимо, но и да се дава възможност за на-
сърчаване на социалната адаптация, което е много важно за успешното им приобщаване. Мес-
тата за сядане се изпълняват от надуваеми фитнестопки, седенето върху които е приятно 
и забавно, не травмира седалищния нерв и укрепва мускулите на гърба и гръбнака. Масите 
могат да бъдат достигнати и от инвалидни колички. Изборът на цветовете и материалите 
за мебелите е съобразен с осветеността на кабинета и определен от няколко критерия:

– да нямат отблясъци;
– да не е твърде светъл, за да не отразява светлината и да натоварва зрението, и 

да не е твърде тъмен, за да не се отразява на психичното им състояние.
Избран е светъл бук в нюанс, който носи усещане за уют и природосъобразна обстановка. 

Масата за допълнителни занимания е кръгла, за да насърчава социализацията и екипната работа. 
Цветовете на стените са подбрани в зависимост от преобладаващите нужди на учениците – да 
повишават концентрацията и когнитивните им способности. Избран е специфичен нюанс на 
зеленото с доказани такива свойства. Преходът между работната част и частта за други зани-
мания е оцветен в лилаво поради специфичното въздействие на този цвят да релаксира децата 
и да предоставя равнопоставеност на усещането за комфорт при момичетата и момчетата.

Изработването на нагледни материали е съобразено със специфични дефицити, наб-
людавани у децата със СОП, и са проектирани като органична част от интериора, като 
ситуиране, формообразуване и цветове. Тук концепцията е да се привлече вниманието на 
учениците в ярки, запомнящи се багри, но същевременно да не се натоварва психиката. 
Учителите, които провеждат обучение на децата със СОП в този кабинет, са специално ин-
структирани за особеностите на психологично управление на учениците в тази обстановка, 
като всеки учител сам подбира методите си на преподаване.

В гимназията има специално пригоден и съобразен с изискванията ресурсен кабинет, 
който е модернизиран, обзаведен отново с мебели с топли тонове, столове и маси, които 
са подходящи за индивидуална работа и за работа в група. Ресурсният кабинет е приятно, 
достъпно и желано място за престой не само от учениците със специални образователни 
потребности. В училищния двор са обособени определени участъци, където учениците да 
провеждат учебна практика на открито по професията „Работник в озеленяването“, които 
са по-защитени и комфортни за тях. Учебните работилници, където се провеждат занятия 
по учебна практика на закрито, също са адаптирани за ученици със специални потребности.

Подкрепа при усвояване на учебния материал
Между учениците и учителите има атмосфера на непринуденост, спокойствие, под-

държа се връзка на взаимно доверие, уважение и подкрепа. По този начин те успяват 
да разбират техните преживявания, нужди, проблеми, потребности. Учениците ежедневно 
търсят общуване с тях и с радост споделят както положителните, така и отрицателните 
си емоции. Провеждат се непрекъснати срещи на учениците с педагогическия съветник на 
гимназията за разговори по различни важни за тях теми. Учебното съдържание е адапти-
рано към възможностите на всеки ученик поотделно. В своята работа учителите прилагат 
интерактивни методи, разказ, беседа, дискусия, ролеви игри, решаване на казуси. Показват 
филми, създадени по произведения, включени в образователната програма. При някои ученици 
се наблюдава по-трудна възприемчивост поради разликата в способностите им за усвоява-
не, възможностите за концентрация и възпроизвеждане на преподавания материал. За по-
доброто възприемане на учебния материал учениците се подпомагат от ресурсен учител. 
Часовете по практика са особено интересни за тях. Всеки по различен начин възприема 
работата, която трябва да се извършва, и проявява избирателност и предпочитание към 
една или друга дейност. Крайният резултат обикновено ги въодушевява и ентусиазира за 
ползата и смисъла от обучението.

Работа с ресурсен учител
Ресурсният учител играе решаваща роля в приобщаването. Ресурсният учител в гим-

назията подпомага учениците със СОП в учебния процес и в извънучилищната дейност за 
оптимално усвояване на учебното съдържание, интелектуално, психическо, социално разви-
тие и адаптиране в общата учебна среда. Съвместно с масовия учител организира както 
урочната, така и извънурочната дейност с учениците, преподава индивидуално или групо-
во в зависимост от нуждите. В своята ежедневна дейност ресурсният учител съветва и 
подпомага учителя в разработването на стратегии и дейности, които благоприятстват 
включването на ученик със СОП в съответния клас. Създава максимално добри условия за 
справяне с трудностите на ученика. Подпомага изпитването на учениците в решаването на 
тестове, писане на домашни задания, работа по проекти. Вече трета учебна година ПГГСД 
„Николай Хайтов“ разполага с щатен ресурсен учител, а през новата 2019/2020 учебна година 
предстои назначаването и на втори.
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Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане на 
литературни произведения в мул-
тикултурна среда през погледа на 
съвременни автори на детска лите-
ратура / Даниел Полихронов

Универсалност и игрови харак-
тер на приказното произведение. 
Рецепция / Росина Кокудева

Translation of Fiction as a 
Specific Form of  Bulgarian-Slovak 
Intercultural Communication II / 
Maria Dobrikova

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обуче-

нието по български език  / Веселина 
Ватева

Когнитивната лингвистика: реф-
лексии върху едно модерно изслед-
ване / Диана Иванова 

Кръгла маса по актуални проб-
леми на съвременния български 
книжовен език / Милен Томов, 
Илияна Кунева

Белчева, Юлия Спиридонова, проведени от Даниел По-
лихронов в периода 2017 – 2018 г. Произведенията на 9 от 
авторите са включени в познавателни книжки, учебници 
и учебни помагала за детската градина и училище. 3 от 
интервюираните детски писатели и поети (А. Жекова, 
М. Дългъчева и Т. Вълева) имат завършено педагогическо 
образование и имат опит като учители. 7 от интервю-
ираните автори (А. Жекова, В. Фламбурари, М. Дългъ-
чева. П. Кокудева, Т. Вълева, Ю. Спиридонова) участват 
в авторски колективи за написването на познавателни 
книжки, учебници и учебни помагала. При провеждане на 
интервютата са спазени формалните методологически, 
технологични и методически изисквания за научно пе-
дагогическо изследване (Gospodinov, 2016: 251 – 255). Цел-
та на проведеното експериментално изследване е да се 
представи мнението на съвременните автори на дет-
ска литература относно ролята на текстовете, които 
създават, за формирането на литературни компетент-
ности у учениците в периода на ограмотяване в мулти-
културна среда в първи клас.

Четенето не е вродено умение на човека. То е про-
цес, който следва да бъде изграден у детето; то е усет, 
чувство, наслада, която трябва да бъде възпитана.  
В този смисъл, П. Кокудева отбелязва: „Не бива да при-
емаме, че човек е по природа страстен читател или 
завинаги не е. Това е процес, а не даденост“. Ролята на 
учителя е не да задържи интереса на децата, защото 
такъв очевидно няма, а да го формира и стимулира – на-
временно и постепенно, като отчита възрастовите и 
социокултурните особености на децата.

По общо мнение на авторите на детска лите-
ратура се достигна до извода, че на децата трябва да 
се четат книги още от най-ранна детска възраст. 
В подкрепа на това още Елин Пелин споделя: „Любовта 
към книгата и интересът към литературата ако не 
се развие у човека още когато той е дете, не може 
да се развие никога“. Затова Ю. Спиридонова съветва: 
„Колкото по-рано започнем, толкова по-добре“. Още в 
пренаталния период, когато бебето е в утробата на 
майката, то „чува гласа на майката и „попива“ струк-
турата на майчиния език с нейната ритмика, интона-
ции, паузи, мелодия. По тази причина от нулева възраст 
е препоръчително четенето на приказки, пеенето, ти-
хите разговори с още невидимото бебе“ (М. Дълчъчева). 
Л. Рачева-Стратиева съветва на бебето да се дават 
книги с изображения – „бебешки книги, които дори мо-
гат да се мокрят“, а когато детето е още в количка, 
родителите да посещават с него местната библиотека 
– да разглеждат книгите, да му четат, да му показват 
текстовете и изображенията в книгите.

Този процес продължава и в детската градина, 
която „би трябвало да подготвя децата за училище, без 
да си присвоява задачите на началния учител“, както 
– отбелязва А. Жекова – се случва в съвременната педа-
гогическа практика. Според поетесата стартирането 
на процеса на ограмотяване от предучилищна възраст 
„лишава до известна степен от смисъл работата с бук-
вара, нарушава радостта от първооткритието в света 
на буквите, разслоява класа по отношение на познато 
и непознато“. Тази порочна практика нарушава прием-
ствеността между детската градина и училището и 
понякога води до трудно преодолими обучителни труд-
ности – буквуване или сричкуване, неосъзнаване на про-
четеното, загуба на интерес и други.

документи, чиито акцент и посока на работа е приоб-
щаването на учениците. 

Как се реализира това у нас, и в частност в ПГГСД  
„Николай Хайтов“?

Обучение на ученици със СОП в ПГГСД „Ни-
колай Хайтов“

В училището се провежда обучение на ученици със 
СОП от 2009 г. Това е първата професионална гимна-
зия във Варна, която започна обучение на ученици със 
специални образователни потребности интегрирано и в 
специални паралелки. 

Учениците със СОП, които покриват държавен 
образователен стандарт, са приети в масови паралелки 
след VII клас по следните специалности: „Производство 
на мебели“, „Горско и ловно стопанство“, „Интериорен 
дизайн“, „Парково строителство и озеленяване“. Учени-
ците със СОП, които не покриват държавен образова-
телен стандарт, се приемат и обучават след завършен 
VII клас с документ удостоверение в тригодишен курс 
на обучение по специалност „Озеленяване и цветарство“, 
професия „Работник в озеленяването“. 

Към настоящия момент учениците със СОП в гим-
назията в специализирани паралелки са Х клас, а в масови-
те паралелки – общо 20 ученици от осми до XII клас. 

Учениците, обучаващи се в гимназията, са с раз-
лични диагнози, състояния и трудности: лека до умерена 
умствена изостаналост, разстройство на училищните 
умения, нарушено зрение, хиперкинетично разстройство 
на поведението с дефицит на вниманието, детска це-
ребрална парализа, дислексия, синдром на Аспергер и др. 
Поведението на децата е различно. Пот ребностите са 
индивидуални и те са продиктувани от състоянията им. 

В ПГ по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ е създадена, разработена и непрекъс-
нато усъвършенстваща се подкрепяща среда за ученици 
със СОП. За нейното постигане в нашето ежедневие 
ръководството и целият педагогически състав сме во-
дени от някои общи характеристики, съобразявайки се 
с редица изисквания.

Достъпност на архитектурната среда
В гимназията има достъпна архитектурна среда. 

През последната година училището работи по проект 
„Региони в растеж“, който позволи изграждането на то-
алетна, както и метална рампа за инвалиди към цен-
тралния вход на сградата. С времето в гимназията се 
създадоха необходимите условия, за да могат учениците 
със специални образователни потребности да я посеща-
ват свободно и да се обучават спокойно. Има специално 
оборудван кабинет за ученици от специализирана пара-
лелка. Обзавеждането е съобразено с изискванията за ин-
терактивна среда. Проектът на интериора е изработен 
от екип от специалисти (ландшафтен архитект, спе-
циалист по ергономия и цветознание и психолог). Кабине-
тът е секториран в две части, като едната е предимно 
насочена към обучителни занимания за учебните часове, 
а другата е оборудвана за допълнителни занимания в 
следучебно време или междучасията за провеждане на за-
нимателни игри и клубове по интереси. При проектира-
нето на мебелите бяха взети под внимание специфични 
физически и психически особености на учениците със спе-
циални образователни потребности. Учебните маси са за 

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА
ЦЕРН – една сбъдната мечта /  

Свежина Димитрова, Зорница 
Захариева

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
В броя представяме: Про-

фесионална гимназия по горско 
стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ – Варна

Дуалното обучение – мираж или 
реалност, реалност и перспектива / 
Мария Георгиева, Надежда Илиева, 
Петя Йорданова 

Интерактивните методи в препо-
даването на предмети от философ-
ския цикъл / Мая Рогашка, Злато-
мира Михайлова

Тайнството на маските – урок 
върху комедията на Молиер „Тар-
тюф“ / Донка Петрова

Гората – очарованието на живота 
Елена Милчева, Игнат Игнатов, 
Венетка Илиева, Иринка Христова

Споделяне на десетгодишен опит 
и добри практики в работата с уче-
ници със специални образователни 
потребности в ПГГСД „Николай 
Хайтов“ / Мария Георгиева, Мая 
Рогашка

Ролята на европейските проекти 
в повишаване привлекателността 
и качеството на професионалното 
образование / Даниела Мантарова, 
Станислава Анастасова

Извънкласните дейности – форма 
за приобщаване на всички ученици 
в училище / Живка Дойчева

Балконът – моята градина / Деница 
Русева, Дарина Кирчева, Емилия 
Кожухарова, Марина Борисова

Програма „Еразъм+“ – стимул за 
учене през целия живот / Даниела 
Мантарова, Станислава Анаста-
сова
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Каква трябва да бъде ролята на детския учител? Съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г.  
за предучилищното образование чрез играта, като основно средство за взаимодействие с 
децата в педагогическите ситуации по български език и литература, учителите насочват 
своите усилия към: „обогатяване на детската реч; насърчаване интереса на децата към 
значението на думите; стимулиране на интереса към книгите и слушането на кратки 
художествени текстове; водене на диалог и участие в него; използване на точен речник и 
стимулиране на детето да отделя елементите на формалната и съдържателната страна в 
процесите на говорене и слушане“ (Наредба № 5 от 2016: 14).

Една от основните задачи в детската градина е формирането и развитието на фоне-
матичния слух у децата. А. Жекова припомня, че още в миналото народът ни е усещал зна-
чимостта на правилното звукопроизношение и на смислоразличителната роля на отделния 
звук. „Броилките, римушките, скороговорките – посочва поетесата – са езикови упражнения, 
които непринудено се поднасят на децата. За най-малките те са придружени с определени 
движения, докато по-големите следят занимателното, интересно поднесено съдържание“. 
Съвременните майстори на кратките форми в детската ни поезия – допълва поетесата, 
следват традициите на фолклорните форми и създават поетични езикови игри за овладяване 
на правилното звукопроизношение и развитие на фонематичния слух. Наред с това Ю. Спи-
ридонова предлага въвеждането на специални часове в детските градини, в които на децата 
да им се четат книги.

По общо мнение се достигна до извода, че за формирането на интереса към четенето 
решаваща роля има семейната среда. Най-важен според Л. Рачева-Стратиева, е „примерът 
на родителите. Ако родителите четат и детето ще прояви интерес към книгите“. Според 
Ц. Белчева родителите, бабите, дядовците – всички от обкръжението на детето, трябва 
да се включат, за да формират у него отношение към книгите. Тази теза се поддържа и от  
В. Фламбурари, според която децата подражават на по-големите и определящ за тяхното 
поведение е личният пример, а не вербалните поучения. Затова трябва „детето непрекъс-
нато да изживява родителите си като четящи хора… да ги вижда с книга в ръка. Колкото 
повече детето вижда големите в поддържаща книгите ситуация, толкова повече ще им под-
ражава… тоест, толкова повече ще чете“ (В. Фламбурари).

Малките деца трябва да имат физически достъп до книгите (Л. Рачева-Стратие-
ва, В. Фламбурари, З. Христова, М. Дългъчева, Ю. Спиридонова). В. Фламбурари съветва: „Във 
всеки дом да има библиотека! Може да е мъничка, но да я има. Тази библиотека да съдържа 
реални, телесни, а не виртуални книги“. „А във всяка градина трябва да има библиотека“  
(Ю. Спиридонова). В този контекст М. Дългъчева също задава реторичния въпрос: „Ако в 
училище има само учебници, а в дома няма библиотека (което вече не е изключение), как по-
точно детето да стигне до книгата?“ (М. Дългъчева)

Р. Николова извежда като определяща връзката между „да му бъде четено“ и „да ста-
не читател“, т.е. за да стане читател, на детето трябва да му се чете у дома. Затова 
писателката препоръчва вечерното четене, което „възпитава у децата навик да слуша 
и да се концентрира, гради доверие и онази толкова специална връзка с родителите“ (Р. Ни-
колова). В. Фламбурари също препоръчва четенето у дома – не само за „Лека нощ!“, а винаги, 
когато е възможно. Писателката съветва „дори когато детето вече може да си чете само, 
родителят да продължи да чете на детето си на глас […] независимо колко е пораснало 
детето“. След като то вече може да чете, ролите може да се сменят и „детето да чете на 
глас на възрастния. „Всичко трябва да е на игра, но забележете – голямото усилие трябва 
да го направи възрастният. Може този възрастен да е родител, учител или възпитател. 
Но усилието за четене трябва да тръгва от възрастния, а не от детето“ (В. Фламбурари).

Достигна се до общата идея, че ако на детето се чете у дома и в своето семейс-
тво има личния пример, то „много по-естествено ще поеме самї ролята на читател“  
(Р. Николова). Писателката съветва за децата да се подбират интересни, лесно достъпни и 
улесняващи процеса на формиране на умения за самостоятелно четене книги. В този смисъл, 
за предпочитане са кратките и илюстрирани форми пред по-дългите текстове. Същата 
теза се застъпва и от Л. Рачева-Стратиева, според която, особено в мултикултурна среда, 
„са подходящи картинните книги, където голяма част от информацията се поема от илюс-
трацията, а текстът е съвсем кратък“. 

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.

Откъс от „Споделяне на десетгодишен 
опит и добри практики в работата  

с ученици със специални образователни 
потребности в ПГГСД „Николай Хайтов“

Мария Георгиева 
Мая Рогашка
ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна
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Каква трябва да бъде ролята на детския учител? Съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г.  
за предучилищното образование чрез играта, като основно средство за взаимодействие с 
децата в педагогическите ситуации по български език и литература, учителите насочват 
своите усилия към: „обогатяване на детската реч; насърчаване интереса на децата към 
значението на думите; стимулиране на интереса към книгите и слушането на кратки 
художествени текстове; водене на диалог и участие в него; използване на точен речник и 
стимулиране на детето да отделя елементите на формалната и съдържателната страна в 
процесите на говорене и слушане“ (Наредба № 5 от 2016: 14).

Една от основните задачи в детската градина е формирането и развитието на фоне-
матичния слух у децата. А. Жекова припомня, че още в миналото народът ни е усещал зна-
чимостта на правилното звукопроизношение и на смислоразличителната роля на отделния 
звук. „Броилките, римушките, скороговорките – посочва поетесата – са езикови упражнения, 
които непринудено се поднасят на децата. За най-малките те са придружени с определени 
движения, докато по-големите следят занимателното, интересно поднесено съдържание“. 
Съвременните майстори на кратките форми в детската ни поезия – допълва поетесата, 
следват традициите на фолклорните форми и създават поетични езикови игри за овладяване 
на правилното звукопроизношение и развитие на фонематичния слух. Наред с това Ю. Спи-
ридонова предлага въвеждането на специални часове в детските градини, в които на децата 
да им се четат книги.

По общо мнение се достигна до извода, че за формирането на интереса към четенето 
решаваща роля има семейната среда. Най-важен според Л. Рачева-Стратиева, е „примерът 
на родителите. Ако родителите четат и детето ще прояви интерес към книгите“. Според 
Ц. Белчева родителите, бабите, дядовците – всички от обкръжението на детето, трябва 
да се включат, за да формират у него отношение към книгите. Тази теза се поддържа и от  
В. Фламбурари, според която децата подражават на по-големите и определящ за тяхното 
поведение е личният пример, а не вербалните поучения. Затова трябва „детето непрекъс-
нато да изживява родителите си като четящи хора… да ги вижда с книга в ръка. Колкото 
повече детето вижда големите в поддържаща книгите ситуация, толкова повече ще им под-
ражава… тоест, толкова повече ще чете“ (В. Фламбурари).

Малките деца трябва да имат физически достъп до книгите (Л. Рачева-Стратие-
ва, В. Фламбурари, З. Христова, М. Дългъчева, Ю. Спиридонова). В. Фламбурари съветва: „Във 
всеки дом да има библиотека! Може да е мъничка, но да я има. Тази библиотека да съдържа 
реални, телесни, а не виртуални книги“. „А във всяка градина трябва да има библиотека“  
(Ю. Спиридонова). В този контекст М. Дългъчева също задава реторичния въпрос: „Ако в 
училище има само учебници, а в дома няма библиотека (което вече не е изключение), как по-
точно детето да стигне до книгата?“ (М. Дългъчева)

Р. Николова извежда като определяща връзката между „да му бъде четено“ и „да ста-
не читател“, т.е. за да стане читател, на детето трябва да му се чете у дома. Затова 
писателката препоръчва вечерното четене, което „възпитава у децата навик да слуша 
и да се концентрира, гради доверие и онази толкова специална връзка с родителите“ (Р. Ни-
колова). В. Фламбурари също препоръчва четенето у дома – не само за „Лека нощ!“, а винаги, 
когато е възможно. Писателката съветва „дори когато детето вече може да си чете само, 
родителят да продължи да чете на детето си на глас […] независимо колко е пораснало 
детето“. След като то вече може да чете, ролите може да се сменят и „детето да чете на 
глас на възрастния. „Всичко трябва да е на игра, но забележете – голямото усилие трябва 
да го направи възрастният. Може този възрастен да е родител, учител или възпитател. 
Но усилието за четене трябва да тръгва от възрастния, а не от детето“ (В. Фламбурари).

Достигна се до общата идея, че ако на детето се чете у дома и в своето семейс-
тво има личния пример, то „много по-естествено ще поеме самї ролята на читател“  
(Р. Николова). Писателката съветва за децата да се подбират интересни, лесно достъпни и 
улесняващи процеса на формиране на умения за самостоятелно четене книги. В този смисъл, 
за предпочитане са кратките и илюстрирани форми пред по-дългите текстове. Същата 
теза се застъпва и от Л. Рачева-Стратиева, според която, особено в мултикултурна среда, 
„са подходящи картинните книги, където голяма част от информацията се поема от илюс-
трацията, а текстът е съвсем кратък“. 

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.
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Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане на 
литературни произведения в мул-
тикултурна среда през погледа на 
съвременни автори на детска лите-
ратура / Даниел Полихронов

Универсалност и игрови харак-
тер на приказното произведение. 
Рецепция / Росина Кокудева

Translation of Fiction as a 
Specific Form of  Bulgarian-Slovak 
Intercultural Communication II / 
Maria Dobrikova

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обуче-

нието по български език  / Веселина 
Ватева

Когнитивната лингвистика: реф-
лексии върху едно модерно изслед-
ване / Диана Иванова 

Кръгла маса по актуални проб-
леми на съвременния български 
книжовен език / Милен Томов, 
Илияна Кунева

Белчева, Юлия Спиридонова, проведени от Даниел По-
лихронов в периода 2017 – 2018 г. Произведенията на 9 от 
авторите са включени в познавателни книжки, учебници 
и учебни помагала за детската градина и училище. 3 от 
интервюираните детски писатели и поети (А. Жекова, 
М. Дългъчева и Т. Вълева) имат завършено педагогическо 
образование и имат опит като учители. 7 от интервю-
ираните автори (А. Жекова, В. Фламбурари, М. Дългъ-
чева. П. Кокудева, Т. Вълева, Ю. Спиридонова) участват 
в авторски колективи за написването на познавателни 
книжки, учебници и учебни помагала. При провеждане на 
интервютата са спазени формалните методологически, 
технологични и методически изисквания за научно пе-
дагогическо изследване (Gospodinov, 2016: 251 – 255). Цел-
та на проведеното експериментално изследване е да се 
представи мнението на съвременните автори на дет-
ска литература относно ролята на текстовете, които 
създават, за формирането на литературни компетент-
ности у учениците в периода на ограмотяване в мулти-
културна среда в първи клас.

Четенето не е вродено умение на човека. То е про-
цес, който следва да бъде изграден у детето; то е усет, 
чувство, наслада, която трябва да бъде възпитана.  
В този смисъл, П. Кокудева отбелязва: „Не бива да при-
емаме, че човек е по природа страстен читател или 
завинаги не е. Това е процес, а не даденост“. Ролята на 
учителя е не да задържи интереса на децата, защото 
такъв очевидно няма, а да го формира и стимулира – на-
временно и постепенно, като отчита възрастовите и 
социокултурните особености на децата.

По общо мнение на авторите на детска лите-
ратура се достигна до извода, че на децата трябва да 
се четат книги още от най-ранна детска възраст. 
В подкрепа на това още Елин Пелин споделя: „Любовта 
към книгата и интересът към литературата ако не 
се развие у човека още когато той е дете, не може 
да се развие никога“. Затова Ю. Спиридонова съветва: 
„Колкото по-рано започнем, толкова по-добре“. Още в 
пренаталния период, когато бебето е в утробата на 
майката, то „чува гласа на майката и „попива“ струк-
турата на майчиния език с нейната ритмика, интона-
ции, паузи, мелодия. По тази причина от нулева възраст 
е препоръчително четенето на приказки, пеенето, ти-
хите разговори с още невидимото бебе“ (М. Дълчъчева). 
Л. Рачева-Стратиева съветва на бебето да се дават 
книги с изображения – „бебешки книги, които дори мо-
гат да се мокрят“, а когато детето е още в количка, 
родителите да посещават с него местната библиотека 
– да разглеждат книгите, да му четат, да му показват 
текстовете и изображенията в книгите.

Този процес продължава и в детската градина, 
която „би трябвало да подготвя децата за училище, без 
да си присвоява задачите на началния учител“, както 
– отбелязва А. Жекова – се случва в съвременната педа-
гогическа практика. Според поетесата стартирането 
на процеса на ограмотяване от предучилищна възраст 
„лишава до известна степен от смисъл работата с бук-
вара, нарушава радостта от първооткритието в света 
на буквите, разслоява класа по отношение на познато 
и непознато“. Тази порочна практика нарушава прием-
ствеността между детската градина и училището и 
понякога води до трудно преодолими обучителни труд-
ности – буквуване или сричкуване, неосъзнаване на про-
четеното, загуба на интерес и други.

документи, чиито акцент и посока на работа е приоб-
щаването на учениците. 

Как се реализира това у нас, и в частност в ПГГСД  
„Николай Хайтов“?

Обучение на ученици със СОП в ПГГСД „Ни-
колай Хайтов“

В училището се провежда обучение на ученици със 
СОП от 2009 г. Това е първата професионална гимна-
зия във Варна, която започна обучение на ученици със 
специални образователни потребности интегрирано и в 
специални паралелки. 

Учениците със СОП, които покриват държавен 
образователен стандарт, са приети в масови паралелки 
след VII клас по следните специалности: „Производство 
на мебели“, „Горско и ловно стопанство“, „Интериорен 
дизайн“, „Парково строителство и озеленяване“. Учени-
ците със СОП, които не покриват държавен образова-
телен стандарт, се приемат и обучават след завършен 
VII клас с документ удостоверение в тригодишен курс 
на обучение по специалност „Озеленяване и цветарство“, 
професия „Работник в озеленяването“. 

Към настоящия момент учениците със СОП в гим-
назията в специализирани паралелки са Х клас, а в масови-
те паралелки – общо 20 ученици от осми до XII клас. 

Учениците, обучаващи се в гимназията, са с раз-
лични диагнози, състояния и трудности: лека до умерена 
умствена изостаналост, разстройство на училищните 
умения, нарушено зрение, хиперкинетично разстройство 
на поведението с дефицит на вниманието, детска це-
ребрална парализа, дислексия, синдром на Аспергер и др. 
Поведението на децата е различно. Пот ребностите са 
индивидуални и те са продиктувани от състоянията им. 

В ПГ по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ е създадена, разработена и непрекъс-
нато усъвършенстваща се подкрепяща среда за ученици 
със СОП. За нейното постигане в нашето ежедневие 
ръководството и целият педагогически състав сме во-
дени от някои общи характеристики, съобразявайки се 
с редица изисквания.

Достъпност на архитектурната среда
В гимназията има достъпна архитектурна среда. 

През последната година училището работи по проект 
„Региони в растеж“, който позволи изграждането на то-
алетна, както и метална рампа за инвалиди към цен-
тралния вход на сградата. С времето в гимназията се 
създадоха необходимите условия, за да могат учениците 
със специални образователни потребности да я посеща-
ват свободно и да се обучават спокойно. Има специално 
оборудван кабинет за ученици от специализирана пара-
лелка. Обзавеждането е съобразено с изискванията за ин-
терактивна среда. Проектът на интериора е изработен 
от екип от специалисти (ландшафтен архитект, спе-
циалист по ергономия и цветознание и психолог). Кабине-
тът е секториран в две части, като едната е предимно 
насочена към обучителни занимания за учебните часове, 
а другата е оборудвана за допълнителни занимания в 
следучебно време или междучасията за провеждане на за-
нимателни игри и клубове по интереси. При проектира-
нето на мебелите бяха взети под внимание специфични 
физически и психически особености на учениците със спе-
циални образователни потребности. Учебните маси са за 

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА
ЦЕРН – една сбъдната мечта /  

Свежина Димитрова, Зорница 
Захариева

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
В броя представяме: Про-

фесионална гимназия по горско 
стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ – Варна

Дуалното обучение – мираж или 
реалност, реалност и перспектива / 
Мария Георгиева, Надежда Илиева, 
Петя Йорданова 

Интерактивните методи в препо-
даването на предмети от философ-
ския цикъл / Мая Рогашка, Злато-
мира Михайлова

Тайнството на маските – урок 
върху комедията на Молиер „Тар-
тюф“ / Донка Петрова

Гората – очарованието на живота 
Елена Милчева, Игнат Игнатов, 
Венетка Илиева, Иринка Христова

Споделяне на десетгодишен опит 
и добри практики в работата с уче-
ници със специални образователни 
потребности в ПГГСД „Николай 
Хайтов“ / Мария Георгиева, Мая 
Рогашка

Ролята на европейските проекти 
в повишаване привлекателността 
и качеството на професионалното 
образование / Даниела Мантарова, 
Станислава Анастасова

Извънкласните дейности – форма 
за приобщаване на всички ученици 
в училище / Живка Дойчева

Балконът – моята градина / Деница 
Русева, Дарина Кирчева, Емилия 
Кожухарова, Марина Борисова

Програма „Еразъм+“ – стимул за 
учене през целия живот / Даниела 
Мантарова, Станислава Анаста-
сова
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Формирането на читателски 
интереси и умения за възприемане  

на литературни произведения  
в мултикултурна среда през погледа  

на съвременни автори на детска 
литература“

Даниел Полихронов
Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Проблемът за формирането на литературните 
компетентности у учениците в началния етап на основ-
ната степен на образование е актуален и недостатъчно 
изследван в България. В периода на ограмотяване, осо-
бено в мултикултурна среда, този проблем се отличава 
със специфични процесуално-съдържателни характерис-
тики. Те обуславят необходимостта от „диференцира-
но обучение в начална грамотност“, което да отчита 
„различната подготовка за овладяване на грамотността“ 
(Zdravkova, 1998: 22). Определящ фактор за постигането 
на грамотност е именно формирането на умения за че-
тене, защото, както посочва Нийл Геймън, „Децата ни 
трябва да изкачат стълбата на четенето: всяко нещо, 
което прочетат с удоволствие, ще ги преведе нагоре, 
стъпало по стъпало, към грамотността“. В този кон-
текст възниква и необходимостта от прецизиране на 
подбора на литературните текстове и на методически-
те подходи и средства за работа с тях като предпостав-
ка за формирането на читателски интереси и умения за 
възприемане на литературни произведения в процеса на 
ограмотяване в мултикултурна среда.

Проблемът за формирането на читателски инте-
реси и умения за възприемане на литературни произве-
дения от учениците в мултикултурна среда в периода 
на ограмотяване в първи клас е представен на основата 
на качествен (интерпретативен) анализ на интервюта 
с 11 съвременни автори на детска литература – Ангели-
на Жекова, Весела Фламбурари, Зорница Христова, Лилия 
Рачева-Стратиева, Мая Дългъчева, Петър Чухов, Петя 
Кокудева, Радостина Николова, Теодора Вълева, Цвета 

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

Детската литература  
в процеса  
на ограмотяване  
в мултикултурна 
среда
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един човек, групирани по двойки, така че децата да имат достатъчно пространство, тъй 
като за учениците с аутизъм това е абсолютно необходимо, но и да се дава възможност за на-
сърчаване на социалната адаптация, което е много важно за успешното им приобщаване. Мес-
тата за сядане се изпълняват от надуваеми фитнестопки, седенето върху които е приятно 
и забавно, не травмира седалищния нерв и укрепва мускулите на гърба и гръбнака. Масите 
могат да бъдат достигнати и от инвалидни колички. Изборът на цветовете и материалите 
за мебелите е съобразен с осветеността на кабинета и определен от няколко критерия:

– да нямат отблясъци;
– да не е твърде светъл, за да не отразява светлината и да натоварва зрението, и 

да не е твърде тъмен, за да не се отразява на психичното им състояние.
Избран е светъл бук в нюанс, който носи усещане за уют и природосъобразна обстановка. 

Масата за допълнителни занимания е кръгла, за да насърчава социализацията и екипната работа. 
Цветовете на стените са подбрани в зависимост от преобладаващите нужди на учениците – да 
повишават концентрацията и когнитивните им способности. Избран е специфичен нюанс на 
зеленото с доказани такива свойства. Преходът между работната част и частта за други зани-
мания е оцветен в лилаво поради специфичното въздействие на този цвят да релаксира децата 
и да предоставя равнопоставеност на усещането за комфорт при момичетата и момчетата.

Изработването на нагледни материали е съобразено със специфични дефицити, наб-
людавани у децата със СОП, и са проектирани като органична част от интериора, като 
ситуиране, формообразуване и цветове. Тук концепцията е да се привлече вниманието на 
учениците в ярки, запомнящи се багри, но същевременно да не се натоварва психиката. 
Учителите, които провеждат обучение на децата със СОП в този кабинет, са специално ин-
структирани за особеностите на психологично управление на учениците в тази обстановка, 
като всеки учител сам подбира методите си на преподаване.

В гимназията има специално пригоден и съобразен с изискванията ресурсен кабинет, 
който е модернизиран, обзаведен отново с мебели с топли тонове, столове и маси, които 
са подходящи за индивидуална работа и за работа в група. Ресурсният кабинет е приятно, 
достъпно и желано място за престой не само от учениците със специални образователни 
потребности. В училищния двор са обособени определени участъци, където учениците да 
провеждат учебна практика на открито по професията „Работник в озеленяването“, които 
са по-защитени и комфортни за тях. Учебните работилници, където се провеждат занятия 
по учебна практика на закрито, също са адаптирани за ученици със специални потребности.

Подкрепа при усвояване на учебния материал
Между учениците и учителите има атмосфера на непринуденост, спокойствие, под-

държа се връзка на взаимно доверие, уважение и подкрепа. По този начин те успяват 
да разбират техните преживявания, нужди, проблеми, потребности. Учениците ежедневно 
търсят общуване с тях и с радост споделят както положителните, така и отрицателните 
си емоции. Провеждат се непрекъснати срещи на учениците с педагогическия съветник на 
гимназията за разговори по различни важни за тях теми. Учебното съдържание е адапти-
рано към възможностите на всеки ученик поотделно. В своята работа учителите прилагат 
интерактивни методи, разказ, беседа, дискусия, ролеви игри, решаване на казуси. Показват 
филми, създадени по произведения, включени в образователната програма. При някои ученици 
се наблюдава по-трудна възприемчивост поради разликата в способностите им за усвоява-
не, възможностите за концентрация и възпроизвеждане на преподавания материал. За по-
доброто възприемане на учебния материал учениците се подпомагат от ресурсен учител. 
Часовете по практика са особено интересни за тях. Всеки по различен начин възприема 
работата, която трябва да се извършва, и проявява избирателност и предпочитание към 
една или друга дейност. Крайният резултат обикновено ги въодушевява и ентусиазира за 
ползата и смисъла от обучението.

Работа с ресурсен учител
Ресурсният учител играе решаваща роля в приобщаването. Ресурсният учител в гим-

назията подпомага учениците със СОП в учебния процес и в извънучилищната дейност за 
оптимално усвояване на учебното съдържание, интелектуално, психическо, социално разви-
тие и адаптиране в общата учебна среда. Съвместно с масовия учител организира както 
урочната, така и извънурочната дейност с учениците, преподава индивидуално или групо-
во в зависимост от нуждите. В своята ежедневна дейност ресурсният учител съветва и 
подпомага учителя в разработването на стратегии и дейности, които благоприятстват 
включването на ученик със СОП в съответния клас. Създава максимално добри условия за 
справяне с трудностите на ученика. Подпомага изпитването на учениците в решаването на 
тестове, писане на домашни задания, работа по проекти. Вече трета учебна година ПГГСД 
„Николай Хайтов“ разполага с щатен ресурсен учител, а през новата 2019/2020 учебна година 
предстои назначаването и на втори.
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Работа с училищен психолог
В своята работа психологът присъства ежедневно, трайно и ефективно в училищния 

живот на всички ученици, и в частност на тези със СОП. Работата с тях е насочена към: 
– оценка на психическото развитие на ученика, неговите когнитивни възможности и 

равнище на интелект;
– определяне на емоционалното състояние и социалната компетентност;
– разглеждане на поведенческите проблеми и работа с тях при заявка и необходимост;
– оценка на потенциала и ресурсите на ученика като база за надграждане и стиму-

лация;
– консултиране и специализирана терапевтична помощ на учениците;
– провеждане на лятна работа;
– намеса при конфликтни ситуации;
– овладяване на агресивно и/или автоагресивно поведение и др.

Осигуряване на емоционална подкрепа
За учениците със СОП е изключително необходимо да се обучават в обстановка, в която да 

се чувстват защитени и сигурни. Независимо от полагащите се усилия това в масовите паралел-
ки, където целта е интеграция и приобщаване на ученици със СОП, невинаги е възможно. В специ-
алните паралелки, където класовете се състоят само от ученици със СОП, това практически е 
по-осъществимо. Там цари атмосфера, в която се изграждат самочувствие, мотивация, надежда и 
устойчивост. В масовите паралелки също се работи в тази посока, но поради различията на уче-
ниците и неприемане на някои от тях,  има такива, които открито показват своето отчаяние и 
липса на доверие, други дълбоко у себе си крият ниско самочувствие и чувство на непълноценност. 

В своята преподавателска дейност педагогическите специалисти са наясно, че всеки-
дневната работа в клас трябва да допринася за развитие на самочувствието и мотиваци-
ята на учениците. Това се осъществява с осигуряване на емоционална подкрепа на всички 
обучаеми. Тази подкрепа е свързана със задоволяването на някои основни потребности:

– всеки ученик да бъде част от групата;
– да се чувстват независими;
– да се усещат знаещи;
– да бъдат приети такива, каквито са;
– да се подпомогнат в развитие на чувство за отговорност;
– да повишат усещането за самостоятелност;
– да се справят с грешките и провалите;
– да развият адекватна самооценка;
– да формират добри междуличностни взаимоотношения и др.

Партньорство с родителите
Ролята на родителите и на семейната среда е от голямо значение за развитието 

на детето. Работата с родителите е изключително важна още при мотивирането им да 
предприемат необходимите стъпки за оценка на образователните потребности на учени-
ците от екип за подкрепа на личностното развитие и предоставяне на адекватни условия 
и ресурси за образованието им. Семейството и училището участват като равностранни 
партньори в интеграционния процес на ученици със СОП. Родителите и педагогическите 
специалисти са тези, които имат най-тесен контакт с детето, и всеки от тях по свой 
начин оказва влияние върху формирането на личността на детето. 

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