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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

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

Пандемията се 
дължи на човешкото 
поведение. Отговорът 
е в далечната 1970 г.Н
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Около 76% от училищата  
в Сливен провеждат  
дистанционно обучение,  
съобщава за „Аз-буки“  
началникът на Регионалното 
управление на образованието  
в областния град  
Милена Чолакова

Навсякъде колегите  
са организирали обучение в 
електронна среда. На територията  
на област Русе има 70 училища  
с 19 000 ученици, припомня  
Росица Георгиева – началник  
на Регионалното управление  
на образованието

В ход е дигиталното 
обучение
Кризата е и огромна възможност за една 
миниреволюция в системата на образованието

В онлайн час – все повече училища и класове провеждат обучението си в IT среда. За някои учители, ученици, 
семейства това е истинско предизвикателство. Но всички заедно се справят все по-добре.  

Нестандартната ситуация не е изпитание, а генерална репетиция за цялата образователна система,  
която вече е готова да провежда онлайн обучение където и когато това е необходимо

Ще има ли нулева учебна година. 
Засега едно е ясно – че никой не знае 
докога ще продължи сложната ситуация. 
Но сигналите от министъра на образо-
ванието и науката Красимир Вълчев 
са ясни – няма да има нулева учебна 
година. Оттам нататък вариантите за 
възможното наваксване на учебните 
програми са няколко. 

Ако до Великден се възстанови нор-
малният учебен процес, то особено пре-
структуриране едва ли ще се наложи. Но 

ако и през май включително държавата 
и в частност образователната система 
се окажат в капана на карантината, 
най-логичното е лятната ваканция да 
бъде съкратена, външните оценявания, 
матурите и кандидатстудентската кам-
пания да се изместят назад във времето. 
Но министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев е категори-
чен, че това ще се случи съгласувано 
с висшите училища и координирано с 
останалите европейски страни. А това 

означава поне с малко да се намалят и 
тревогите на младите българи, решили 
все пак да стегнат куфарите си и да учат 
зад граница. И още нещо, времето за 
годишните ученически екскурзии – 5 
дни, също ще отиде за компенсиране на 
принудителната карантина. 

След дългите и предълги ваканционни 
дни едва ли някой ще постави под съм-
нение да се учи форсмажорно, включи-
телно и в някои съботи.

На стр. 2
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Изключително високи нива на 
одобрение получиха лекарите и 
учителите според експресния 
телефонен сондаж на Gallup 
International. Той е проведен сред 
1000 пълнолетни българи в пери-
ода 20 – 23 март.

74 на сто от анкетираните 
одобряват, като цяло, действия-
та на правителството. 

Показателна е и високата 
оценка, която хората дават на 
Министерството на образова-
нието и науката – 86%. Това е 
и най-високата оценка спрямо 
институциите, които са на 
първа линия в борбата с раз-
пространението на заразата, а 
именно МВР – 80%, и здравеопаз-
ването – 83%.

Затова не е никаква изне-
нада, че учителите са с много 
високи нива на одобрение – 87%. 
Изпреварват ги единствено 
лекарите – 91%.

И още, след толкова десети-
летия от забвението е изваден 
един позабравен инструмент 
– вечерният час. Над 50% от 
допитаните го одобряват и 
въобще не гледат на него като 
на ограничител на правата.

При тази обществена нагласа 
още по-логично звучат думите 
на министъра на образованието 
и науката Красимир Вълчев, че 
кризата е и огромна възмож-
ност за една миниреволюция в 
системата на образованието. 
Миниреволюция с прехода към 
дистанционна форма на обуче-
ние, с ангажираността на роди-
телите, с взаимодействието 
между учители и родители.

В крайна сметка, трудната 
ситуация ни дава шанса да про-
меним нагласата на младите към 
образованието и към науката, 
откъдето идват хората, от 
които очакваме да ни изведат 
от кризата.

збучни 
истини

Татяна ДИКОВА
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От стр. 1
Другият възможен вре-

меви прозорец за навакс-
ване на пропуснатия ма-
териал е учебната година 
да започне/ продължи от 
1 септември. Засега едно 
е ясно: „Ако до 13 април 
се възстановят учебните 
занятия, ще намалим със 
сигурност пролетната ва-
канция и ще я ограничим 
до великденската“. 

Това коментира в ефира 
на „Дарик“ министър 
Красимир Вълчев. Той 
припомни, че именно он-
лайн ситуацията, в която 
се намира българското 
образование, е подходя-
щото време за упражне-
ния и затвърждаване на 
взетия учебен материал. 
„Във всяка учебна про-
грама има условно 40% 
време за затвърждаване 
на учебния материал и за 
упражнения. Като най-
често именно за това не 
стига времето. В ситуа-
цията на дистанционна 
форма на работа правим 
именно това – децата 
затвърждават научено-
то“, коментира министър 
Вълчев.

Не е тайна обаче, че съ-
ществува разлика между 
децата, които участват 
в дистанционното обу-
чение, и тези, които не 
участват. Обикновено 
говорим за деца от се-
мейства без отношение 
към образованието и със 

занижен родителски кон-
трол. „Затова някои ще 
отучват повече дни. Ще 
използваме и средствата 
от оперативната ни про-
грама (ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ – б.а.). Там е 
заложено допълнително 
финансиране за преодо-
ляване на образователни 
трудности. В него ще 
бъдат включени всички 
деца, които не са били 
част от дистанционната 
форма на обучение“, по-
ясни Красимир Вълчев.

Той не пропусна да 
коментира и ролята на 
училището, като място за 
възпитание. 

„Кризата ни дава ог-
ромната възможност за 
една миниреволюция 
в системата на образо-
ванието с прехода към 
дистанционна форма на 
обучение, с ангажира-
ността на родителите, с 
взаимодействието меж-
ду учители и родители, 
което винаги съм казвал, 
че е ключовият фактор 
при преминаването към 
нови форми на обучение. 
Ситуацията позволява да 
променим погледа на уче-
ниците към образование-
то“, подчертава министър 
Вълчев.

А учителите са катего-
рични – новите реалности 
мотивират повече децата. 
Те са активни, по-творя-
щи и мислещи. 

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Министерският съ-
вет прие постановление 
за приемане на Програма 
на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби 
от държавни, общински 
и частни училища през 
2020 г.

С приемането на Про-
грамата се постига необходимото конкретизиране 
на мерките и уточняване на списъка на национал-
ните и международните конкурси, олимпиади и със-
тезания, за които са осигурени финансови средства 
за тази година, съгласно Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творче-
ските, научните и спортните заложби и потребно-
сти на деца с изявени дарби в областта на изкус- 
твото и науката, класирани на първо, второ или тре-
то място на конкурс, олимпиада или състезание на 
национално или международно равнище, а в област- 
та на спорта – на първо, второ и трето място на 
олимпийски игри, световно първенство, европейско 
първенство, балканско първенство или на първо 
място на финали на държавно индивидуално пър-
венство или ученически игри. Младите таланти ще 
получат еднократна финансова помощ в размер до 
195 лв. или едногодишни стипендии в размер на 135 
лева месечно.

Предвижда се общо 1405 ученици от държавни, об-
щински и частни училища да спечелят призови места 
на национални и международни конкурси, олимпиади и 
състезания и да получат финансова закрила от дър-
жавата по реда на българското законодателство.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се 
провеждат през тази календарна година и са с дока-
зани високи критерии при излъчване на победители-
те, мотивират децата за високи творчески, научни 
и спортни постижения.

Приетата Програма е логично продължение на по-
литиката, следвана от 2005 г. насам, за закрила на 
деца с изявени дарби. Нейното ефективно и последо-
вателно прилагане е част от грижата за развитие-
то на духовния, творческия и физическия потенциал 
на младите хора в България.

Първите 2000 бройки защитни облекла вече са произведени от „Интендантско обслужване“ в Калофер.  
Това стана ясно от посещението на министър-председателя Бойко Борисов в предприятието.  

На ден се шият по над 200 броя, а в производствения процес участват 100 служители при стриктно  
спазване на дистанция помежду им и дезинфекция на работните помещения.

Доставките от Габрово на специалния плат за ушиване на защитните облекла се извършват по график

Диляна КОЧЕВА

Учителите от Профе-
сионалната гимназия по 
облекло, обслужване и 
транспорт в град Дулово 
се включиха в борбата с 
кризата с коронавируса. 
Педагозите ушиха маски 
за всичките си колеги от 
региона, които са общо 
1740 души. Благородната 
инициатива е съвмест-
на дейност между ръко-
водството на училището, 
МОН и началника на РУО 
– Силистра, д-р Габриела 
Миткова.

„Важно е в такива слож-
ни ситуации всеки да по-
могне с каквото може“, ка-
тегоричен е директорът на 
гимназията Илхан Ахмед. 
По думите му, най-трудно 
е било да се осигурят ма-
териали за изработване-
то на маските, защото са 
дифицит. Помага фирма, 
която е социален партньор 
на училището. Разходите 

за материалите се покри-
ват от МОН. Учителите 
работят доброволно при 
спазване на всички мерки 
за безопасност на труда. 

В шиенето са участвали 
10 души – петима учители 
от специалността „Облек-
ло“ и петима доброволци 
от помощния персонал. 

Директорът Илхан 
Ахмед посочва, че в про-
фесионалната гимназия 
вече успешно е въведено 
електронното обучение. 

Учениците учат във вир-
туални класни стаи, из-
ползвайки безплатните 
електронни учебници и 
платформи за дистанцион-
но обучение. „Обхванати 
са 80% от децата“, казва 
още той и посочва, че при-
чината да не са се вклю-
чили всички ученици, е 
липсата на компютър в 
някои семейства. 

Училището в Дулово е 
единствената професио-
нална гимназия по облек-
ло в общината. Учениците 
се обучават в специал-
ностите „Конструиране, 
моделиране и технология 
на облекло от текстил“, 
„Механизация на селско-
то стопанство“ и „Авто-
транспортна техника“. За-
вършващите гимназията 
могат да станат моделиери 
и технолози на облекло и 
монтьори на селскосто-
панска или транспортна 
техника. В училището се 
обучават 321 ученици, 

а учителите са 28. През 
тази учебна година са 
приети три паралелки по 
всяка една от изброените 
специалности.

В ПГ се провеждат и 
безплатни шофьорски 
курсове за категория „Б“ 
с нов собствен лек ав-
томобил. Собствени са 
и тракторите за обуче-
ние на водачи категория 
„ТкТ“. Осигурен е и уче-
бен полигон. В учебна-
та програма е заложен 
предметът „Безопасност 
на движението по пъти-
щата“ и след успешното 
преминаване на курса по 
теория и практика учени-
ците получават книжка 
за правоспособност за 
управление на МПС. Имат 
и нов училищен автобус за 
извозване на учениците до 
реални работни места във 
фирмите на социалните 
им партньори. Практиките 
се провеждат в обновени 
учебни работилници.

Всеки помага  
с каквото може
1740 учители с благодарност  
към колегите си от Дулово
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Илхан Ахмед,  
директор

Деляна ЛУКОВА

Три професионални гимназии от 
Пловдивска област се заеха да ушият 
маски. Идеята е те да бъдат предоста-
вени на учителите и образователните 
медиатори, които обикалят районите, 
за да разнасят работни листове, по 
които децата се готвят.

„Намирате ме пред шевната ма-
шина. Допреди малко бях пред 
компютъра за онлайн оперативка с 
колегите в края на работния ден, но 
сега продължавам да шия“, обясня-
ва Емилия Петаларева – директор 
на Професионалната гимназия по 
облекло „Ана Май“. 

Заедно с нея в инициативата се 
включват преподавателите по те-
ория Ангелина Гюрова и Гергана 

Самуилова, които кроят. Присъеди-
нява се и Дора Томова – учител по 
практика, но тъй като е с малко дете, 
за което трябва да се грижи у дома, 
работи от вкъщи. Ентусиазъм да 
участва в начинанието, проявява и 
домакинът на училището Димитрия 
Кацарова. 

„Днес по учебна програма имахме 
часове за практика, затова, докато 
шием маските, поставихме камера, 
за да покажем на осмокласниците 
как могат да си изработят предпазни 
средства у дома“, уточни Гюрова.

„Истински късмет е, че имаме 
закупени няколко топа хасе за 
нуждите на практическите занятия. 
То е изключително подходящо за 
ушиването на маски. Разполагаме 
с материал за около 1000 бройки“, 

пояснява Петаларева. Признава, че 
се чувства чудесно пред шевната 
машина. Трудност се оказва нами-
рането на ластици, но и с това се 
справят.

По 50 маски на ден се шият в учеб-
ните работилници на ПГ по кожени 
изделия и текстил. Те се изработват 
според изискванията на Министер-
ството на здравеопазването, уточнява 
директорът Михаил Казанджиев. 
Платът е закупен от комбинат „Ма-
рица“. Десените са в розово, зелено, 
синьо, бежово.

С изключително усърдие работят 
и преподавателите в асеновградската 
ПГ „Патриарх Евтимий“.

Готовите маски се предават в РУО, 
откъдето ги разпределят на нуждае-
щите се екипи.

Урок по майсторство

В ход  
е дигиталното...
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

За една особеност  
в употребата  

на числителните имена
Георги МИТРИНОВ*

Всички, които се интересуват от спорт, в частност 
от футбол, са чували интересни изрази от комента-
торите на футболни мачове. На футболните запа-
лянковци е известен изразът двайсет и двамата със 
значение ‛футболистите от двата отбора, които са 
на терена и са 22 на брой’. Наскоро в коментар на 
футболен мач млад и, види се, неопитен коментатор 
реши да използва израза. Но се сблъска с трудност. 
Вече имаше един изгонен с червен картон футболист 
и общата бройка на играчите беше 21. Коментаторът 
употреби съчетанието двайсет и едината на терена. 
След това веднага се поправи на двайсет и едимата 
футболисти. Допусна ли грешка коментаторът и ако 
има грешка, как правилно трябва да се изговори съ-
четанието? 

Според правилото при съставните числителни, об-
разувани чрез прибавяне, се членува последното чис-
лително: двайсет и петте, сто и деветте, триста 
двайсет и четирите. Специалните мъжколични фор-
ми на числителните се членуват с член -та: двайсет 
и петимата (лекари). Това правило е утвърдено при 
всички съставни числителни с изключение на тези с 
последна съставка един. Затова случаят с членуване-
то на израза двайсет и един футболисти е по-особен 
и предизвиква колебание. В практиката се срещат 
и двата варианта: петдесет и единият (ученици) и 
петдесетте и един (ученици), като по-разпространен 
е вторият вариант. Той се е наложил и при свързване 
на съставни числителни със съществителни за не-
лица, когато трябва да се употреби бройна форма за 
мн.ч.: двайсетте и един апарата, а не двайсет и еди-
ният апарата. И така, правилната форма в случая е 
двайсетте и един футболисти. Тази форма изразява 
по-ясно, че става дума за съставно числително, обра-
зувано с прибавяне, а не са две отделни числителни.

*Доц. д-р Георги Митринов работи в Секцията за ис-
тория на българския език на Института за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Тази позабравена народна 
приказка днес е изключител-
но актуална. Ректорът на Ру-
сенския университет „Ангел 
Кънчев“ чл.-кор.проф. Хрис-
то Белоев дари на директора 
на УМБАЛ „Медика“ – Русе, 
доц. д-р Кирил Панайотов  
50 броя предпазни шлема. 

Изработката им на 3D 
принтери започва в РУ на  
21 март. До момента времето 
за изработка на един шлем-
се оптимизира постоянно. 
Включват се нови екипи.  
А заявки постъпват от цялата 
страна. 

Проектите на необичайни-
те шлемове са изготвени от 
Prusa Research и са преми-
нали изпитания в Министер-
ството на здравеопазването 
на Чехия. Те не представля-

ват висока степен на защита, 
но предпазват от инцидентни 
контакти при определени 
манипулации. 

Учените от РУ с ума си и 
познанията си помагат и за 
изработката на апарати за 
обдишване. 

Идеята за създаването на 
такъв апарат е на млади спе-
циалисти по електроника от 
Разград. Те пък потърсили 
русенци, за да им осигурят 
механиката – от винтчета 
до зъбни колела и мeха за 
обдишване на пациента. 
„Ние започнахме печат на 
3D принтер на компонен-
тите за изпълняващите ме-
ханизми на прототипа на 
устройството“, съобщава за 
„Аз-буки“ ректорът чл.-кор. 
проф. Христо Белоев. 

Помогни си сам ...

„Българският учител 
винаги е спасявал об-
разователната система. 
Само за няколко дни той 
отново се организира и 
въведе т.нар. „Образова-
ние в действие“, както аз 
обичам да го наричам.“ 
Това каза пред телевизия 
Bulgaria on Air предсе-
дателят на Синдиката 
на българските учители 
Янка Такева.

„В Закона за предучи-
лищното и училищното 
образование е записано 
въвеждането на дистан-
ционна форма на обуче-
ние. Ние имахме такава 
форма на обучение и 
продължаваме да има-
ме в индивидуалното 
обучение и съответно с 
учениците, които имат 
специални образовател-
ни потребности и се на-
лага да бъдат вкъщи. Но 
масовото въвеждане на 

дистанционната форма 
на обучение не бе толко-
ва разширено.

Тази епидемия нака-
ра всички директори и 
учители в учебните за-
ведения много бързо да 
се организират. Само 
преди една седмица 85% 
от училищата в България 
бяха готови да въведат 
дистанционната форма. 
Сега вече са над 94%, 
като изключвам учили-

щата в малките населени 
места. Там работят меди-
аторите със своите въз-
можности, а учителите 
предлагат на учениците 
учебното съдържание 
и на хартиен носител. 
Учителят отново показа 
на обществото, че всички 
могат да разчитат на него 
и на образователната 
система. 

Учителят е достатъчно 
изобретателен и неверо-
ятен творец. Частично 
дистанционно обучение 
има и в много детски 
градини. 

Има проблем с учи-
телите по практика в 
професионалните учи-
лища, защото няма как 
учебната практика да се 
провежда онлайн. Има 
трудности, но се надя-
вам, че при организация 
от самите училища ще 
се справим успешно и с 

това предизвикателство. 
Важно е, че МОН и 

ние, социалните партньо-
ри в Отрасловия съвет 
за тристранно сътруд-
ничество, подпомагаме 
дейността. Обсъждаме 
онлайн всички политики. 
Не сме спрели социалния 
диалог и не сме прекра-
тили социалното парт-
ньорство. МОН започна 
да осигурява с пари от 
оперативните програми, 
необходимата техника 
за училищата, които 
не разполагат с такава.  
И ако сега говорим за 
94% готовност на учили-
щата и учителите за дис-
танционното обучение, 
то скоро със сигурно ще 
отчетем 97 – 98%.

Пълно дистанцион-
но обучение вероятно 
ще въведем следващата 
година, когато мине пан-
демията.“ 

Д.ик.н Янка Такева – председател на СБУ:

На българския учител 
може да се разчита
Социалният диалог и социалното 
партньорство продължават 

Д.ик.н. Янка Такева

Във времето, в което се налага 
да се ограничат преките контакти, 
разходките, спортуването и всичко 
се обединява на едно място, по 
едно и също време, и деца, и ро-
дители имат нужда от подкрепа. 
В полза на това работи идеята 
на Цветелин Горанов – директор 
на НУ „Христо Ботев“, Плевен. 
По негова инициатива от 20 март 
освен онлайн обучението, което 
се провежда и върви успешно, 
училището предлага и две нови 

дейности.
Всеки ден от 09:30 до 09:40 ч. 

учениците имат онлайн срещи с 
професионален треньор на тема 
„Как да бъдем във форма и да 
поддържаме здравето си, без да 
излизаме от вкъщи“. Това включ-
ва както практически съвети, 
така и упражнения, съобразени с 
обстановката и възрастовите осо-
бености на децата. Заниманията се 
провеждат в реално време.

Родителите пък отиват на он-

лайн училище. Водещата тема 
е „Как да подкрепим децата, да 
бъдем спокойни и полезни на тях 
и на себе си“. Целта е оказване 
на психологическа подкрепа и 
даване на професионални съвети 
от училищния психолог на родите-
лите във връзка с преодоляване на 
ежедневните трудности и справяне 
със създадената ситуация. Онлайн 
срещите ще се провеждат в поне-
делник, сряда и петък от 18:00 ч. 
до 18:40 ч. 

Училище въвежда онлайн 
тренировка за учениците си

Детските градини в Белене призовават деца и родители  
да рисуват дъга с надпис „Всичко ще се оправи!“. Това съобщава кореспондентът ни Ралица Господинова.

Инициативата стартира от Италия, където деца и родители рисуват дъги като символ на надеждата и 
вярата, че вирусът ще мине и всички отново ще сме заедно.  

ДГ „Мечта“ и ДГ „Знаме на мира“ написаха във „Фейсбук“: „Нека продължим верижната реакция  
„Предай нататък“, нека доброто „зарази“ всички! Ще се справим! Бъдете здрави!“.

Малките художници на снимките са четиригодишната Мария Матова и петгодишният Александър Бонов

Учените от Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при Българската академия на на-
уките са подготвили и разпространяват безплатно 
езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, 
диктовки, езикови ресурси и учебни материали в по-
мощ на онлайн обучението на учениците – на адрес: 
ibl.bas.bg 

Езиковите игри и езиковите ресурси може да се на-
мерят на: ibl.bas.bg/resursi.
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то, а други не могат да се върнат там. Поради тази 
несигурност някои родители не позволяват на децата 
си да пътуват.

Във връзка с извънредното положение са изпратени 
насоки на националните агенции по „Еразъм+“, в които 
се посочва, че те могат да се позовават на клаузите 
за форсмажорни обстоятелства. Това ще им позволи 

Какво се случва  
с „Еразъм+“

Хиляди млади хора, на които предстои да участват 
в програмите „Еразъм+“ или в Европейския корпус за со-
лидарност, се интересуват какво предстои във връзка 
с наложените ограничения за пътуване заради разпрос-
транението на коронавируса. 

В сайта на Европейския младежки портал е качена 
информация, в която се казва, че комисията изцяло 
спазва всички ограничителни мерки, които се прилагат 
в отделните страни. Към момента някои участници не 
са в състояние да отпътуват от своето населено мяс-
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да оценят възможността за приемане на допълнител-
ни разходи до максималния размер на безвъзмездните 
средства. То може също така да им позволи да отложат 
планираните дейности с до 12 месеца за всеки проект. 
При нужда ще бъдат предприети и допълнителни мер-
ки, които могат да се окажат необходими.

Междувременно на 19 март в България се завърна 
последната група от 17 курсанти на Националния во-
енен университет „Васил Левски“, които се обучаваха 
по „Еразъм+“ във военни образователни институции в 
Австрия и Хърватска. Министерството на отбраната 
организира транспортирането им с полет на самолет 
„Спартан“ по маршрута София – Виена – Загреб – Со-
фия. С цел спазване на противоепидемичните мерки 
курсантите са поставени под 14-дневна карантина в 
НВУ в изолирани за външни посетители помещения.

В НЯКОЛКО РЕДА

НА 26 МАРТ ЕП ПРОВЕЖДА извънред-
но пленарно заседание, за да обсъди 
и гласува първите три предложения 
от ЕК за справяне с последиците от 
пандемията COVID-19 в страните 
членки на ЕС. Предложенията включ-
ват Инвестиционната инициатива в 
отговор на коронавирусната инфек-
ция, законодателство, разширяващо 
обхвата на Фонда за солидарност 
на ЕС, за да бъдат предвидени из-
вънредни ситуации в областта на 
общественото здраве, и нов закон 
за спиране на така наречените „при-
зрачни полети“ поради разпростра-
нението на COVID-19. Предприети са 
и мерки, осигуряващи възможността 
за дистанционно гласуване по време 
на пленарното заседание.

* * *
ЕК ОДОБРИ ИНВЕСТИЦИЯ от над  

77 млн. евро от Европейския фонд за 
регионално развитие за модернизи-
ране на интегрираната система за 
управление на отпадъците в София. 
Тя ще подпомогне изграждането на 
високоефективно съоръжение, което 
ще произвежда едновременно топлин-
на и електрическа енергия на базата 
на гориво, получено от негодни за 
рециклиране битови отпадъци. Бла-
годарение на чистите и авангардни 
технологии процесът, известен още 
като „когенерация“, ще предостави 
на жителите на българската сто-
лица по-добър достъп до енергия на 
достъпни цени, като същевременно 
ще опазва околната среда. Според 
изчисленията след изграждането на 
съоръжението то ще има капацитет 
за производство на приблизително 55 
мегавата (MW) топлинна енергия и 
19 мегавата електрическа енергия. 
Това означава топлинна енергия за 40 
000 души и електричество за 30 000 
души. Проектът представлява заклю-
чителната фаза от програма за упра-
вление на отпадъците, която има за 
цел намаляване на въздействието на 
отпадъците върху околната среда, 
подобряване на рециклирането и сти-
мулиране на инвестициите в управле-
нието на отпадъците в София. 

* * *
ЕК РЕШИ ДА СЪЗДАДЕ СТРАТЕГИ-

ЧЕСКИ РЕЗЕРВ от медицинско 
оборудване в rescEU, включително 
респиратори и предпазни маски, за 
да помогне на страните от ЕС, бо-
рещи се с пандемията от COVID-19. 
Медицинското оборудване в резерва 
ще включва още лични предпазни 
средства за многократна употреба, 
ваксини и терапевтични средства, 
лабораторни консумативи. Самият 
резерв ще се намира в една или ня-
колко държави членки. Държавата, в 
която се намира резервът, ще отго-
варя за закупуването на оборудва-
нето. ЕК ще финансира 90 % от ре-
зерва, чийто първоначален бюджет 
възлиза на 50 млн. евро. Координа-
ционният център за реагиране при 
извънредни ситуации ще управлява 
разпределението на оборудването, 
за да се гарантира, че то отива 
там, където е най-необходимо.

Всички с равен достъп
до бъдеща ваксина
ЕК излезе с практични съвети за „зелена лента 
за преминаване“ на стоки, товари и хора

Образователните 
системи в цял свят се 

опитват да се прис-
пособят за работа в 

условията на пандемия 
и борба с разпростра-
нението на коронави-
руса. 102 държави са 
затворили всичките 

си училищата, което 
засяга над 900 млн. 

деца и младежи, а други 
11 страни са го напра-
вили частично в някои 

градове и региони, 
информират от ОИСР.  
Използват се различни 
технологични решения 
и платформи, за да се 

осигури възможно  
най-достъпно  

е-обучение на ученици-
те в домашни условия

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

За да се предотвра-
ти недостигът на 
стоки от първа не-
обходимост, като 
храни, фармацев-
тични продукти, 

медицински консумативи 
и оборудване за лична за-
щита, ЕК трябва да следи 
внимателно всички ограни-
чения, наложени от държа-
вите членки по отношение 
на свободното движение на 
стоки на вътрешния пазар и 
да гарантира, че правилата 
на ЕС се спазват, подчертават 
евродепутатите.

Страните от ЕС трябва също 
така да гарантират, че профе-
сионалните услуги, особено 
в секторите на здравеопаз-
ването, грижите за деца или 
възрастни хора в трансгра-
ничните региони, могат да 
продължат да функционират.

„Необходимо е да се за-
сили законодателството по 
процедурите за възлагане 
на съвместни обществени 
поръчки, за да може да бъдат 
използвани за закупуване на 
ваксина, след като тя стане 
налична, както и да се избе-

гнат спекулациите с цената й 
и да се осигури равен достъп 
в рамките на Европейския 
съюз“, заяви Комисията по 
вътрешен пазар (IMCO).

Евродепутатите също така 
призовават страните от ЕС да 
координират използването на 
иновативни технологии, като 
3D принтиране. „Секторът за 
производство чрез 3D прин-
тиране може да предложи 
незабавни решения за болни-
ци, които изпитват внезапен 
и непредвиден недостиг на 
оборудване или ограничен 
достъп до основни лични 
предпазни средства“, казват 
евродепутатите.

Те призовават ЕК и нацио-
налните органи активно да 
следят пазара по време на 
кризата, за да не допуснат да 
бъдат нанесени вреди на по-
требителите поради ситуаци-
ята с COVID-19. От ЕК трябва 
да споделят информация за 
злоупотреби, като подвеж-
дащи твърдения във връзка 
с коронавируса за причините 
за увеличение на цените или 
измами, по-специално на 
продукти, които в момента са 
с голямо търсене. Необходим 
е последователен и коорди-
ниран подход за справяне 
със заблуждаващи практики 
на нелоялни търговци, по-

специално за тези, които про-
дават фалшиво медицинско 
оборудване онлайн, настоява 
комисията IMCO. ЕК трябва 
редовно да информира Евро-
пейския парламент за това 
как се развива ситуацията на 
вътрешния пазар.

ЕК публикува нови прак-
тически съвети за начина 
на прилагане на издадените 
от нея Насоки за мерки за 
управление на границите, за 
да може превозът на товари в 
рамките на ЕС да продължи 
да функционира по време на 
настоящата пандемия. За да се 
гарантира, че веригите на дос-
тавки на равнището на ЕС ще 
продължат да функционират, 
от държавите членки се из-
исква да определят незабавно 
всички съответни вътрешни 
гранични контролно-пропус-
кателни пунктове в рамките 
на трансевропейската транс-
портна мрежа (TEN-T) като 
гранични пунктове със „зеле-
на лента за преминаване“. Гра-
ничните пунктове със зелена 
лента за преминаване следва 
да бъдат отворени за всички 
товарни превозни средства, 
независимо от стоките, кои-
то превозват. Пресичането 
на границата, включително 
извършването на всички про-
верки и на здравен скрининг, 

не следва да отнема повече от 
15 минути.

Нито едно товарно превозно 
средство или водач не следва 
да бъдат подлагани на дискри-
минация, независимо от про-
изхода и местоназначението 
им, националността на водача 
или държавата на регистрация 
на превозното средство.

Предвид настоящото по-
ложение държавите членки 
също така настоятелно се 
приканват да преустановят 
временно всички ограниче-
ния за достъп до пътя, които 
понастоящем се прилагат на 
тяхна територия, като напри-
мер забрани за движение през 
уикенда, през нощта, както и 
секторни забрани.

Комисията насърчава дър-
жавите членки да създадат 
транзитни коридори за безо-
пасно преминаване, за да се 
даде възможност на непро-
фесионалните водачи и пъту-
ващите с тях, като например 
работещите в сферата на 
здравеопазването и транспор-
та, както и на гражданите на 
ЕС в процес на репатриране, 
независимо от тяхната на-
ционалност, да преминават 
пряко и с приоритет през съ-
ответната държава във всяка 
необходима посока в рамките 
на мрежата TEN-T.
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Зина СОКОЛОВА

Навсякъде колегите са осъ-
ществили дистанционно 
обучение в електронна 
среда, казва Росица Ге-
оргиева – началник на 
Регионалното управле-

ние на образованието в Русе. На тери-
торията на областта има 70 училища с  
19 000 ученици. Водещи в този процес са 
учениците в профилираните и професио-
налните гимназии, основните училища са 
по-назад. Сформирани са групи за вза-
имопомощ между учителите в отделните 
училища в начален, прогимназиален и 
гимназиален етап. 

„От една тукашна медия дори не ни по-
вярваха и за да им докажем, че наистина 
работим в електронна среда, се включихме 
в приложението на „Гугъл“ Zoоm, където 
могат да се виждат всички в реално време 
– уточнява Георгиева. – Така демонстри-
рахме как работи един клас на Професио-
налната гимназия по туризъм „Иван П. 
Павлов“. Имаха час по готварство. Направи 
ми впечатление, че децата бяха в унифор-
ми. В такива трудни моменти общността, 
към която те принадлежат, ги подтиква 
дори и в часове в домашна обстановка да 
са в униформи. Не е поставяно такова из-
искване, това беше първият им електронен 
урок. Преди всеки час учителите започват 
с указания за предпазване и как да ползват 
дезинфектанти. Колегите имат за задача 

да следят кои деца не се включват, за да 
съобщим на родителите и те да проверят  
дали не са на улицата. Важно е да спазваме 
указанията на щаба. В момента се поставят 
задачи за затвърждаване на учебно съдър-
жание. Сега има ентусиазъм, но той трябва 
да бъде поддържан чрез балансирано по-
ставяне на задачи.“ 

ОУ „Любен Каравелов“ в Русе от три 
години е иновативно заради възможностите 
за обучение в облака. „В момента това се 
оказва най-удачната иновация – казва Ве-
селка Николаева, директор на училището. 
–  Всички учители и ученици от V до VII 
клас са със собствени акаунти в училищ-
ния домейн, защитени на 100%. В момента 
работим усилено да създадем акаунти на 
децата до IV клас.“

В училището е изработен „Гугъл“ ка-
лендар с  разписание за часовете. Към 
всеки час е поставен линк за свързване с 
електронна платформа. Когато детето го 
натисне, то се включва автоматично във 
виртуалната класна стая, в която часът се 
провежда в реално време. Учителят вижда 
в лента на екрана децата, които са в час.

„Това изисква добра подготовка и на пре-
подавателите, и на самите деца – подчертава 
Николаева. – Колегите положиха много 
труд да се квалифицират, и сега това ни се 
отплаща. Поводът ми за гордост са малките 
ученици, за които имах опасения, но и те 
се справят добре. Учителите преподават 
в реално време – часовете са съобразени 
със санитарните изисквания и са по 20 

минути за най-малките, а за по-големите 
– по 30. Поставят се задачи за изпълнение 
и когато децата са готови, те връщат обра-
тно домашните и попълнените тестове. В 
прогимназиален етап учениците използват 
имейлите си в училищния облак. Времето 
е полезно за подготовка за националното 
външно оценяване.“

Ежедневно учителите попълват и „Гу-
гъл“ формуляри, което отнема не повече 
от минута-две. Информацията се качва в 
таблица и ръководството на училището 
може да види колко деца са  били реално 
включени в обучението. 

Не са забравени и извънкласните зани-
мания. По инициатива на Центъра за уче-
ническо техническо и научно творчество 
в Русе, се разработват материали, които 
учениците могат да ползват за допълни-
телна подготовка. 

„Обхвана ли сме математиката, инфор-
матиката, английския– казва директорът 
на Центъра Велислав Йончев. – С колегите 
решихме да подготвяме материали върху 
изучавани теми от I до VII клас. Те са качени 
на нашия сайт. Даваме тестове, подобни на 
тези от националното външно оценяване."

Държавният куклен театър – Русе предос-
тавя на децата архивни стари постановки на 
дискове. Другата инициатива, с която градът 
се прочу, е шиенето на маски. Пример дава 
Професионалната гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“. В града има много 
шивашки фабрики, които пренастройват  
производствата си за тази дейност. 

Здравка МАСЛЯНКОВА
 
Не всички училища в селата  

на област Велико Търново имат 
възможност да провеждат дис-
танционно обучение, в което да 
обхванат всичките си ученици. 
В региона с електронен дневник 
изцяло работят само 35 от общо 
83 училища.

По селата има проблем с дис-
танционното обучение на децата 
основно заради това, че много от 
семействата нямат интернет или 
учениците не разполагат с моде-
рен телефон или компютър, през 
които да се осъществяват връзката 
и преподаването. Един от многото 
случаи е в село Батак, община 
Павликени. В ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ се обучават 75 деца. 
Притесненията са за най-малките 
ученици и за седмокласниците. 
Имаме електронен дневник, имаме 
електронни учебници, но невинаги 
отсреща има никой. На учениците, 
които имат интернет, ще се опита-
ме дистанционно да преподаваме 
учебния материал. Децата, в чиито 
семейства няма компютър или има 
проблеми с интернет, или децата 
са повече, а техниката е малко, ще 
осъществяваме връзката с образо-
вателния медиатор. Той ще разнася 
по семействата тестове, задачи, 
уроци“, обяснява училищният ди-
ректор Шенай Нуриев. Уточнява, 
че поне половината от децата ще 
бъдат обхванати в дистанционното 
обучение за времето, в което са 
спрени присъствените занятия.

Подобно е положението и в други 
села в региона, на които се оказва 
помощ от Регионалното управле-
ние на образованието, посочва не-
говият началник инж. Розалия Ли-
чева. И уточнява, че за най-малките 
ученици се търси съдействието на 
родителите за комуникация между 
тях и учителите чрез групите в 
социалните мрежи.

„Очаквахме такова развитие на 
ситуацията. Затова предварително 
направихме проучване за възмож-
ностите на училищата в областта 
да организират дистанционно 
обучение на своите ученици. Ми-
нистерството на образованието и 
науката допълнително ни улесни, 
информирайки за предоставе-
ния неограничен достъп до елек-
тронните учебници и различните 
образователни платформи. 62 от 
училищата в област Велико Тър-
ново ще организират дистанционно 
обучение. Помагаме и на останали-
те 21“, казва инж. Личева.

Дистанционният учебен процес 
няма да е непрекъснат. На учени-
ците ще бъдат поставяни също 
различни задачи и проекти, които 
те да решават самостоятелно и 
да предоставят на учителите за 
проверка, корекции, насоки и кон-
султации.

За дванадесетокласниците, на 
които им предстоят държавни 
зрелостни изпити, ще продължат 
да работят групите по проекта на 
МОН „Подкрепа за успех“. След 
завръщането на зрелостниците в 
класните стаи ще бъдат ускорени 
консултациите и работата с уче-
ниците, които имат затруднения с 
усвояването на учебния материал“, 
уточнява инж. Личева.

Големите гимназии в област 
Велико Търново декларират пълна 
готовност за онлайн обучение.

Когато 
интернетът 
е проблем

С униформи и във 
виртуалната класна стая

Училищата в Силистренска 
област предлагат дистанцион-
ни форми на комуникация и 
обучителни дейности напълно 
или частично за всичките си 
ученици. Това съобщава начал-
никът на РУО – Силистра, д-р 
Габриела Миткова. Учениците, 
за които се предлагат дистан-
ционна подкрепа и дейности в 
дните на прекъснати учебни за-
нятия, са 87, 5 % от общия брой 
ученици в областта. Не могат да 
бъдат обхванати ученици, които 
нямат интернет или устройства.

91, 36 % от учителите участ-
ват в дистанционните форми на 

работа. В 33 училища се пред-
лагат и дейности за ученици 
със специални образователни 

потребности. Само 121 човека 
от педагогическия и непедаго-
гическия персонал са в отпуска. 
Това прави около 8 % от заетите 
щатове за педагогически спе-
циалисти и непедагогически 
персонал в училищата.

Само 1 училище с 26 ученици 
напълно не може да осигури 
дистанционно обучение в елек-
тронна среда. Организацията се 
създава децентрализирано по 
училища. Не се налагат общи 
модели и подходи, за да може 
всяко училище да отчете спе-
цификата и възможностите на 
своите ученици. Учениците и 

семействата са уведомявани от 
училищата за избрания подход 
и организация. 

Частично се включват в дис-
танционни дейности и Народ-
ната астрономическа обсер-
ватория „Галилео Галилей“ 
– Силистра, Обединеният дет-
ски комплекс и Регионалният 
център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образова-
ние. Към момента те успяват 
да включат 28% от учениците, 
с които работят. Индивидуални 
дистанционни консултации 
ще предоставя и Центърът за 
кариерно ориентиране. 

И обсерваторията в Силистра с дистанционно обучение

Ученици от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – 
Русе, ги обличат за първия си онлайн час 
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От 3 години 
русенското 
училище  
„Л. Каравелов“ 
е иновативно – 
учители и уче-
ници изучават 
как се работи  
в облак

Д-р Габриела Миткова
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Дистанцион-
ното обуче-
ние върви в 
област Сли-
вен от пър-
вия ден на 

карантинния период – 16 
март. „Около 76% от учи-
лищата се включиха под 
различна форма и използ-
вайки различни платфор-
ми. – Това съобщава за 
„Аз-буки“ началникът на 
Регионалното управление 
на образованието в област-
ния град Милена Чолакова. 
– В училища най-вече с 
преобладаващо деца от 
уязвими групи онлайн 
обучението е въведено час-

тично. В процеса на работа 
постепенно и техният брой 
се увеличава. А колегите 
се справят все по-добре.“

Екпът на РУО – Сливен, 
е в постоянна връзка с 
директорите и учителите.  
А указанията и компетент-
ните препоръки от МОН 

своевременно се довеждат 
до тяхното знание. Налице 
е учудващо добър процес 
на дистанционно обучение, 
имайки предвид специфи-
ката на областта. „В цялата 
система комуникацията 
е изключително добра. 
В този нелек момент се 
показваме като една дис-
циплинирана система, в 
която всички изпълняваме 
задачите“, категорична е 
Милена Чолакова.

Тя припомня, че по вре-
ме на обявената грипна 
епидемия, предхождаща 
сегашната карантина, 
учителите са подготви-
ли много материали на 
книжен носител – задачи, 
указания, уроци, теми за 
затвърждаване, които са 

изпратени на децата за 
домашна работа. Така 

грипната  
ваканция се 

оказва един вид 
възможност за 

„проиграване“ 
на днешната 

ситуация. 

„Сега всички училища 
съсредоточават вниманието 
си върху това да се работи 
с децата чрез електронни 
платформи. Практиката 
на електронния дневник е 
добре позната навсякъде 
и се е наложила. И сега го 
използваме като възмож-
ност и за онлайн обучение. 
Задачата е за децата, които 

нямат устройства, да имат 
възможност да контактуват 
с учителите си по телефона. 
Избягваме всякакви контак-
ти между хората. Целта е да 
ги опазим. Това е и задача на 
всеки директор“, категорич-
на е Чолакова.

Дали тази екстремна си-
туация няма да се окаже 
онзи катализатор, който не 
само ускорява въвеждане-
то на онлайн обучението, 
но и го налага, когато е 
необходимо. „Това е до-
бър урок как да работим с 
деца, на които се налага да 
отсъстват по-дълго време 
по една или друга причина.  
В момента трупаме безце-
нен опит, който тепърва ще 
ни помага оттук нататък.“

Забележително активни 

са и родителите. Не е тайна, 
че немалко от тях просто 
нямат време за контакти 
и наблюдения върху това 
какво се случва в училище. 
Сега те активно се включват 
във виртуалния училищен 
живот. В диалогов режим 
са с учители и директори. 
Следят как се справят де-
цата им.

Онлайн обучението е 
интересно и привлекателно 
и за недисциплинираните. 
Да успееш да бъдеш част 
от онлайн урока, се оказва 
привлекателно предизви-
кателство. 

„В момента българската 
образователна система пра-
ви огромен качествен скок“, 
категорична е началникът 
на РУО – Сливен.

Класна стая с таблет на всеки 
чин, интерактивен тъч дисплей 
и учител, който е запознат със 
социалните мрежи. Урокът е по 
предмета „Човекът и природата“, 
а темата е „Едноклетъчни орга-
низми“. В часа на Красимира 
Ганева има и гости – от Общин-
ския съвет, от Регионалното 
управление на образованието, 
от Общината. Урокът обаче се 
провежда не днес, а месец преди 
да бъде въведено извънредното 
положение.

„Това е метод, който в ОУ 
„Панайот Хитов“ в Сливен се 
стараехме да използваме все по-
често още преди да попаднем в 
извънредната ситуация – разказ-
ва директорката Петя Танева. – 
Ние сме сред първите в града със 
сертификат „Училище в облака“. 

Вече втора година сме част от 
семейството на иновативните 
училища, внедрявайки модела 
„Нови подходи и иновативни ме-
тоди на преподаване“ в учебния 
процес на учениците от начален 
и прогимназиален етап“.

От две години  
в сливенското учили-

ще използват вир-
туални технологии 

на преподаване, 

но кризата се оказва истински 
катализатор за една по-бърза 
крачка към електронното обуче-
ние. Към днешна дата учебният 
процес е преминал изцяло на 
дистанционна онлайн форма 
на обучение, ситуирана главно 
във виртуалните класни стаи 
на Google Classroom. Те са без-
платни за всеки потребител с 
регистрация в Google, а и по най-
лесния начин могат да се син-
хронизират с други виртуални 
класни стаи, като KhanAcademy, 
EdPuzzle. 

Учителите използват и без-
платни сайтове от типа на Уча.се,  
Akademiko и други, в които има 
както много видео уроци, така и 
упражнения, които могат да се 
задават за домашна работа. Об-
ратната връзка се постига отново 
в Google Classroom. 

„Всички изготвени материали 
и връзки към външни източници 
се прикрепят и споделят във 
виртуалната класна стая на всеки 
клас –продължава разказа си ди-
ректорката. – Следи се и напре-
дъкът на всеки ученик, като това 
става автоматично от самата про-
грама. Учителят възлага задачите 
на детето и в системата започват 
да се отчитат резултатите, които 
се отразяват в профила му. Ако е 
необходима лична оценка от пре-
подаващия, то след поставянето 
и коментирането на зададената 
задача тя бива връщана обратно.“

За придобиването на нови зна-
ния някои от учителите използ-
ват онлайн конферентни връзки 
чрез безплатно приложение, 
наречено Zoom.us. На учениците 
се пускат предварително подгот-
вени презентации, електронни 
учебници и упражнения, споделя 
се Jamboard – бяла виртуална 
дъска, която позволява в реално 
време комуникацията да е ця-
лостна. Част от учителите дори 
записват самостоятелно онлайн 
уроци, които после предоставят 
на учениците.

А за часовете за упражнения 
освен чрез онлайн учебниците и 
прикачените към тях упражнения 
учителите подготвят полезни и 
забавни задачи чрез различни 
платформи. 

„Използват се и ресурсите 
на bgmateriali.com, СмартТест, 
Microsoft teams, bg.khanacademy, 
Академико, Blank Quiz, Моето 
училище по български език, 
интерактивна дъска Jamboard, 
която може да се споделя с 
всички участници в конферентен 
разговор.

Разбира се, голяма част от 
учителите ни използват възмож-

ностите на електронния ни днев-
ник Школо, комуникират във 
Facebook групите си, Messenger, 
електронните пощи, телефони, 
Viber, Skype, създават текстови 
файлове, които изпращат на 
електронните пощи на ученици-
те или правят снимки на даден 
ресурс“, разяснява Петя Танева с 
цел да помогне на колегите си от 
цялата страна. А когато учителят 
е затруднен с работата си във 
виртуалната класна стая? „Тогава 
се включват по-младите членове 
на семействата, които са на ти 
със съвременните технологии“, 
казва директорката.

Тя се гордее с факта, че 93% от 
учениците са обхванати от този 
начин на преподаване. Но какво 
се случва с останалите? 

На помощ веднага  
се притекоха  

родители,

които предложиха да носят уп-
ражненията на хартиен носител 
на децата без мобилни устрой-
ства и достъп до интернет“, 
пояснява директорката.

За гордост има и други по-
води. Последната иновация в 
сливенското училище са хром-
бук таблетите за виртуална и 
добавена реалност. Училището е 
първото в област Сливен и 14-о в 
България, което използва техно-
логията добавена реалност, за да 
превърне учениците в същински 
откриватели. Използването на 
платформи като Expeditions и 
Smart Classroom AR превръщат 
учебния материал в интересна 
игра, която стимулира децата 
сами да разкриват информация-
та, заложена в урока.

„Всички преподаватели на 
ОУ „Панайот Хитов“ работят 
денонощно, за да окажат помощ 
и подкрепа на колкото се може 
повече деца и родители и да 
успеем заедно да преминем през 
тази буря по възможно най-лекия 
начин“, заключава Петя Танева.

Образователната ни система 
прави огромен качествен скок
Забележително активни са и родителите, твърди началникът  
на РУО – Сливен, Милена Чолакова

Милена Чолакова

Уроци във виртуалната класна стая

Петя Танева,  
директор

Засега тези мигове на игри се отлагат. Но рано или късно децата ще се върнат в училище
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ТЕМА НА БРОЯ
Диляна КОЧЕВА

Обучението в елек-
тронна среда в 
72. ОУ „Хрис-
то Ботев“ в Со-
фия вече е факт. 
„Учебният про-

цес трябва да продължи“, катего-
рична е директорката на учебно-
то заведение в квартал „Суходол“ 
Евелина Иванова. Тя пояснява, че 
още когато са разбрали за удъл-
жаването на грипната ваканция и 
са получили препоръките от Ми-
нистерството на образованието и 
науката за работа в дистанционна 
форма, с учителите са започнали 
да мислят в тази посока. А след 
официалното обявяване на из-
вънредното положение учебната 
програмата и механизмите на 
преподаване вече са изготвени. 
Директорката уточнява, че учи-
телите осъществяват непрекъс-
ната онлайн връзка с децата и 
семействата им. „Родителите са 
информирани за учебния процес 
и могат да осъществяват контрол 
върху усвояването на материала 
и писането на домашни работи 
на децата“, отбелязва Иванова.

В училището ползват как-
то електронния си дневник за 
официални съобщения, така 
и различни групи в социал-
ните мрежи като „Вайбър“ и 
„Фейсбук“, някои класове и 
видеоуроци в платформата 
Zoom и Smart Classroom. В 72. 
ОУ „Христо Ботев“ учат около 
170 деца, разпределени в по 
една паралелка от I до VII клас.  
В процеса на работа всеки класен 
ръководител си е създал начин на 
комуникация посредством канал 
от социалните мрежи, чрез който 
поддържа връзка с родителите. 
Сега възможностите на тези 
социални канали са увеличени и 
са превърнати в информационни. 
Благодарение на тях родителите 
се запознават с учебния материал 
за деня по всеки изучаван пред-
мет, плана на урока и задачите за 
работа у дома.

„Обучението в електронна 
среда, определено, не е същото, 
както на живо в класната стая. 
Съвсем различно е учителят 
да мине покрай всеки ученик 
и да поговори с всяко дете, 
поглеждайки в тетрадката му и 
помагайки му с урока“, твърди 
директорката и посочва, че 

електронната фор-
ма е добър вариант, 
но живият контакт 

е незаменим.

Категорична е, че трудности за-
сега не изпитват и ще се справят 
с необичайната учебна среда. 

Като преподавател по мате-
матика в VII клас, Иванова е 
притеснена за учениците си, 
които тази година ще се явяват 
на национално външно оценя-
ване. „В училище при нормал-
ния режим на работа, освен 
часовете по математика в об-
щообразователната подготовка, 
има и занимания по интереси 
в рамките на Математическия 
клуб, в който допълнително се 
работи с учениците. Сега няма 
как работата да върви по същия 
начин – казва тя. – Няма как да е 
същото, но всички ще положим 
усилия да помогнем на децата. 
Дано да имаме съдействието на 
всички родители. На малките го 
имаме. При големите, понеже уж 
са самостоятелни, връзката не е 
толкова директна. Предстои ни 
да разработим механизъм, чрез 
който контролът на родителите 
да бъде по-сериозен и при тях“, 
казва още тя.

На училище във „Фейсбук“
Столичното 72. ОУ „Христо Ботев“ въвежда открити 
електронни уроци за децата до IV клас и видеоуроци  
за учениците до VII клас

В училището няма универсал-
на електронна платформа, която 
да е единна за цялото училище.  
„При малките по един начин вър-
вят нещата, при големите други 
неща работят. Всеки учител 
има свободата в зависимост от 
предметите и класовете, в които 
преподава, да прецени кой е най-
удачният механизъм за предаване 
на учебния материал“, обяснява 
директорът. 

Иванова разказва как протичат 
нейните уроци по математика 
след удължаването на ваканция-
та. Учениците от VII клас в 72. ОУ  
„Христо Ботев“ използват видео 
уроците по математика на едно 
издателство. Те се излъчват на 
живо и се водят от истински 
учител. Пресъздадена е реална 
обстановка от класната стая. 
Учителят преподава новия ма-
териал, обяснява и записва на 
дъската най-важното от урока. 
Родители и ученици са инфор-
мирани за времето и канала, 
по който могат да видят урока. 
Чрез електронния дневник и 
електронните пощи на учени-
ците Иванова изпраща писма с 
точни насоки, разяснения, изи-
сквания и срокове за домашната 
работа. След като учениците 
решат задачите, ги изпращат на 
учителката, а тя, от своя страна, 

ги проверява и им ги връща об-
ратно с бележки и препоръки. 
След първия урок от 23 деца 21 
са предали домашните си в срок. 
Родителите на двете деца, които 
не са го направили, са информи-
рани за това. „Урокът се води от 
истински учител, а не е видео с 
просто написан текст и някъде 
зад кадър някой нещо да гово-
ри. Затова е много полезен за 
учениците. Когато няма уроци, 
ще задавам задачи от предишни 
уроци, за да затвърждаваме нау-
ченото дотук“, посочва Иванова.

Обучението при децата от I до IV  
клас протича по друг начин. 
„Родителите при тях са много 
важни. Те са контролиращият 
орган. По-малките деца чис-
то технологично по-трудно се 
справят с видео презентациите“, 
казва директорът. По думите й 
класните ръководители заедно с 
родителите са решили обучението 
на децата да се провежда вечер, 
след работното време на майките 
и бащите. Обикновено след 18:00 
ч. всички – родители и деца, сядат 
заедно пред компютъра и започват 
да учат. Вече има няколко заснети 
във „Фейсбук“ урока. 

Класният ръководи-
тел обяснява  

„на живо“ онлайн 
новия урок. 

Този тип преподаване се приема 
много добре както от учениците, 
така и от родителите.

Директорката на 72. ОУ от-
белязва, че от Регионалното 
управление на образованието 
много им помагат с насоки и 
препоръки. Постоянно изпра-
щат до учебните заведения идеи 
и платформи с образователно 
съдържание. По думите й, раз-
нообразието от I до VII клас е 

много голямо. „Сигурно и за 
другите класове е така, но все пак 
това е нашият диапазон ученици 
и аз съм по-добре запозната с 
възможностите за тези класове“, 
посочва Иванова. И допълва, 
че за децата е интересно, но за 
учителите е по-трудно. „Нямаме 
традиции в този тип обучение, 
защото досега не ни се е нала-
гало,. Но сега се замисляме, че в 
бъдеще ще трябва да поработим 
в тази посока. Трябва да имаме 
такава готовност“, казва още тя. 
Категорична е, че всички учи-
тели са активни и всеки от тях 
се стреми да помогне с каквото 
може.

В училището има 12 деца 
със специални образователни 
потребности. За тях се грижат ре-
сурсен преподавател, логопед и 
психолог. Всички те са назначени 
в училището и вече трета година 
поред помагат на децата. Сега за 
ученици със СОП е организирана 
отделна фейсбук група, в която 
те работят с логопед, ресурсен 
учител и психолог. Екипът ги 
подпомага с уроците, дава насо-
ки и препоръки.  

72. ОУ „Христо Ботев“  е мал-
ко училище, в което всички се 
познават. В него учат предимно 
ученици от кв. „Суходол“ и  
с. Мало Бучино, като има няколко 
ученици от ж.к. „Овча купел“ и 
кв. „Горна баня“. Преди начало-
то на новата учебна година се 
провеждат срещи с родителите и 
разяснителна кампания. „Всички 
деца, които в последните години 
постъпват при нас преди нача-
лото на I клас, са посещавали 
детска градина и имат документ 
за това. Никога не сме имали 
проблем с дете, което по някак-
ва причина да не е посещавало 
детска градина“, казва Иванова. 

Училището разполага с модер-
на база. През 2008 г. е направен 

основен ремонт на сградата, а 
през 2014 г. започва да действа 
реновирана спортна зала. Голяма 
част от извънкласната дейност на 
учениците е свързана със спорт и 
занимания по интереси. 

В рамките на клуб 
„Седянка“ децата 

изучават български-
те традиции.

Правят възстановки на обичаи, 
изработват мартеници, шият ше-
вици, месят питки и пеят песни. 
Ръководител на Клуба е учителят 
по музика в прогимназиален етап 
Виолета Евтимова, която е част 
от „Мистерията на българските 
гласове“.

Има и Клуб по математика, 
където учат интересни факти из-
вън учебната програма. Сред тях 
са откъде идва числото пи, кога 
е рожденият му ден, кои числа 
са съвършени и много други.  
А в Клуба по дигитални умения 
децата от I до IV клас правят 
картички и презентации, учат се 
да правят  анимационни филми.  

Спортните клубове в рамките 
на заниманията по интереси са 
два –  един за по-малките и един 
за по-големите ученици. Клубо-
вете не са посветени на един-
единствен спорт, а е създадена 
учебна програма, в рамките на 
която децата се запознават с тън-
костите в хандбала, футбола, во-
лейбола, баскетбола и тениса на 
маса. Училището има два отбора 
по хандбал (момичета и момчета) 
и всяка година участват на град-
ското първенство. Отборите имат 
много добри представяния през 
годините.

В 72. ОУ са организирани и 
клубове като извънкласни дей-
ности по футбол, баскетбол, ан-
глийски език, кик бокс и шахмат.

Евелина Иванова, 
директор

Класните стаи опустяха...
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11 руски университета 
се наредиха сред 100-те най-
престижни висши училища 
в света. Те са включени в 
тазгодишната рейтингова 
класация по специалности 
на английската агенция QS. 
Това става ясно от мате-
риала на Ирина Карелина 
– старши директор на На-
ционалния изследователски 
университет „Висше учили-
ще по икономика“, публику-
ван от Газета.ru

Всяка година QS прави 
класация на най-добрите 
световни университети, 
разделени по региони и спе-
циалности. Висшите учеб-
ни заведения са оценявани 
по 48 различни тематични 
области, включващи както 
стандартни специалности, 
така и нови.

Страницата  
подготвиха  

Диляна КОЧЕВА  
и Зина СОКОЛОВА

Руските университети 
демонстрират отлична 
динамика в между-
народните рейтинги 
на университетите, 
издигайки се с всяка 

година все по-нагоре. Този „знак 
на качество“ им позволява успеш-
но да се конкурират на световния 
пазар, привличайки най-добрите 
руски и чуждестранни студенти. 

Как се стига до това обаче?
През май 2013 г. президентът 

на Русия подписва указ, съгласно 
който не по-малко от пет руски 
висши училища трябва да влязат 
в първите 100 в света през 2020 г.  
Целта е постигната още преди 
година. Предпоставка за това 
е „Проект 5-100“, насочен към 
повишаване на глобалната кон-
курентоспособност на руските 
университети и обединяващ 21 
водещи университета в страната. 
Пред тях е поставена задачата да 
укрепят позициите на руските вис- 
ши училища на глобалния пазар 
на образованието и изследванията.

Успехът на Проекта, обуславен 
от усилията на руското прави-
телство и мениджмънта на уни-
верситетите, прави впечатление 
на фона на повече от 40 подобни 
инициативи, които са пуснати в 
действие през последните 20 го-
дини в различни страни по света 
и където са инвестирани десетки 
милиона долари. Много държави, 
както и Русия, разчитат на изсле-
дователските университети.

„Проект 5-100“ обхваща уни-
верситети от различни руски 
региони – от Владивосток до 
Калининград, затова не само 
московските и санктпетербург-
ските университети фигурират 
в световните рейтинги. В класа-
циите все по-често се появяват и 
регионални университети. Расте 
и броят на конкурентоспособните 
специалности. Сега са включени 

не само традиционните физика, 
математика и минно дело, но се 
появяват и икономика, менидж-
мънт, социология и дизайн. 

На 4 март 2020 г. е публикуван 
световният рейтинг на универ-
ситетите на агенция QS. Сред 
класираните са 36 руски универ-
ситета, като 15 от тях са участници 
в „Проект 5-100“. В топ 100 са 
11 руски висши училища, като 
половината от тях са участници в 
„Проект 5-100“. 

Класиранията по специалности 
са първите в годишния цикъл на 
световните рейтинги, като за втора 
поредна година руските универ-
ситети подобряват в позициите 
си. Те са представени с 38 специ-
алности от общо 48, по които се 
осъществява класирането. Руските 
университети заемат 190-о място в 
рейтингите по специалности, като 
60 % от тези висши училища са от 
„Проект 5-100“.

Общо 50 руски университета са 
представени с по 9 специалности, 
през 2019 г. те са едва 7. В първите 
100 руските университети при-
състват с 28 специалности, като 
миналата година те са 25. 

Сред участниците в „Проект 
5-100“ лидер в рейтинга по спе-
циалности отново е Висшето 
училище по икономика – с общо 
16 специалности. В три от катего-
риите Университетът се появява 
за първи път: „Социална политика 
и администрация“ (тази специал-
ност веднага попада в топ 100 на 
глобалния рейтинг), „Изкуство и 
дизайн“ и „Статистика и опера-
ционно изследване“ (заема 151-во 
място от общо 200). При 10 от 
специалностите висшето училище 
се издига по-нагоре в класацията в 
сравнение с миналата година. 

Второ място в класацията на QS 
по отличен брой специалности 
заема Новосибирският държавен 
университет с 13 изучавани от 
студентите му предмета. „Меди-
цина“ се появява за първи път, а 
„Археология“ се завръща в спи-
съка на най-добрите световни уни-
верситети след година отсъствие. 
По-добри резултати в сравнение с 
миналата година получава Ново-
сибирският държавен университет 
по още две специалности. 

Трети е Уралският федерален 
университет с 12 специалности. В 
пет от тях той се появява за първи 
път – „Археология“, „Бизнес ме-
ниджмънт“, „Философия“, „Линг-
вистика“, „Икономика и икономет-
рика“. При други три специалности 
запазва позициите си.

Определено силно впечатление 
прави, че най-високите позиции в 
световния рейтинг на училищата 
са заети основно от участниците 
в „Проект 5-100“. От 15-те първи 
университета само три не са учас-
тници в Проекта – Московският 
държавен университет, Санктпе-
тербургският държавен универ-
ситет и Московският държавен 
технически университет „Бауман“.

Ако институционалните рейтин-
ги се провеждат от 2008 г. насам, 
то рейтингите по специалностите, 

изучавани в университетите, се 
появяват неотдавна. Агенциите 
им отделят специално внимание 
и започват да ги разглеждат като 
отделно обособена категория едва 
през 2012 г.

Само че, както показват изслед-
ванията на рейтинговата агенция 
QS, вниманието на обществото 
и професионалните сдружения е 
насочено именно към рейтингите 
по специалности. Благодарение на 
тях кандидат-студенти и техните 
родители избират университети, 
в които да продължат обуче-
нието си, а научните работници 
се ориентират при избора на 
партньори за развитие на своите 
изследвания.

Първоначално списъците със 
специалности не са толкова дълги 
и включват 5 – 7 дисциплини, кои-
то се изучават в университетите. 
Благодарение на усилията на асо-
циацията „Глобални университе-
ти“, обединяваща университетите 
участници в „Проект 5-100“, от 
2013 г. списъците на специално-
стите, включени в подбора на най-
добрите висши учебни заведения 
в света, е много разширен. И днес 
трите най-големи рейтингови 
агенции – QS, THE и ARWU, имат 
113 специалности, по които квали-
фицират университетите по света.

Благодарение на изкачването 
си в класациите на рейтингите по 
специалности авторитетът на ру-
ските научни университети расте 
с всеки изминал ден, а руските 
учени могат да се конкурират с 
учените от водещи университети 
от други страни.

Влизането на руските универ-
ситети в топ 100 на световните 
рейтинги свидетелства за ефек-
тивността на „Проект 5-100“. 
Освен него значение има и за-
бележителното повишаване на 
резултатността на научноизсле-
дователската дейност и позволява 
не само да бъде спрян отливът на 
перспективни млади учени, но и 
да се появи един от факторите за 
притока на интелектуален капитал 
в страната както реално (междуна-
родни учени), така и потенциално 
(силни международни студенти да 
се стремят да постъпят в руските 
университети).  

Рейтингите по специалности 
най-точно отразяват лидерството 
на университетите в различните 
области на науката и образова-
нието и свидетелстват за престижа 
на страните в световен мащаб. 
Сътрудниците на такива висши 
училища канят като говорители 
редакционните колегии на прес-
тижни научни списания по време 
на конференции. Присъствието 
дори и на един университет в такъв 
тип елитна рейтингова класация 
осигурява на страната достъп 
до най-напреднали технологии в 
световен мащаб. А това е един от 
ключовите фактори за глобалната 
конкурентоспособност не само на 
висшето образование, но и на цяла-
та държава, която, от своя страна, 
полага основите за национално 
дългосрочно устойчиво развитие.

Как се пробива в 
академичния елит
Английска рейтингова агенция отличава 
най-престижните специалности  
в глобален мащаб

Ме тод ол о г и ч е с кат а 
рамка, по която се прави 
рейтингът на университе-
тите QS World University 
Rankings, залага на шест 
показателя, за които се 
предполага, че са харак-
терни за ефективността на 
един университет. Така се 
гарантира, че сравненията 
от година за година остават 
валидни. Висшите училища 
се оценяват според тяхна-
та академична репутация, 
репутация на работодате-
ля, съотношение между 
преподаватели и студенти, 
позовавания на преподава-
тели, брой чуждестранни 
преподаватели и студенти.

Академичната репутация 
е показателят с най-голяма 
тежест (40%). Тя се прави 
въз основа на проучване, 
което се позовава на екс-
пертните мнения на над 
94 000 лица във висшето 
образование относно ка-
чеството на преподаване и 
изследователска работа във 
висшите училища по света. 
Това го превръща в най-го-
лямото подобно изследване 
и по отношение на обхвата 
е несравнимо средство за 
измерване на настроенията 
в академичната общност.

Репутация на работода-
теля (10%) е друг показа-
тел, тъй като студентите 
възприемат университет-
ското образование като 
средство, чрез което могат 
да получат ценна подго-
товка за пазара на труда. 
Оценяването на успеха на 
институциите при осигуря-
ването на тази подготовка е 
от съществено значение за 
класирането, чиято основ-
на аудитория е световната 
студентска общност. Пока-
зателят за репутацията на 
работодателите се основава 
на почти 45 000 отговора 
от  проучване на работо-
дателите в QS, в което те 
трябва да идентифицират 
онези институции, от които 
идват най-компетентните, 
иновативни и ефективни 
дипломирани висшисти. 
Проучването на работода-
телите в QS е и най-голямо-
то по рода си в света.

За студентите качеството 
на преподаване е показате-

лят с най-голямо значение 
при сравняване на институ-
циите. Добре известно е, че 
това трудно може да се из-
мери. Но е установено, че 
доста ефективно за качест-
вото на преподаване може 
да се съди по съотношение-
то между брой студенти и 
брой преподаватели (20%). 
Така се оценява степента, 
в която институциите са в 
състояние да предоставят 
на студентите достъп до 
лектори и наставници, и 
се приема, че големият 
брой преподаватели на 
един студент ще намали 
преподавателската тежест 
за всеки отделен учен.

Един от основните стъл-
бове, на които се крепи ми-
сията на всеки универси-
тет, е преподаването. Друг 
стълб е изследователската 
продукция. Рейтингът QS 
измерва качеството на из-
следванията на препода-
вателите в даден универ-
ситет, като общият брой 
цитати от всички научни 
изследвания, реализирани 
в петгодишен период, се 
сравнява с броя на препо-
давателите в институцията. 
Трябва да се има предвид, 
че публикациите в различ-
ните области се различават 
много – почти половина-
та от всички цитати към 
2015 г. са от изследванията, 
свързани с науките за жи-
вота. Затова цитирането 
на статия по философия 
се измерва различно от 
цитиране на статия по 
анатомия и физиология, 
като се гарантира, че при 
оценката на истинското 
въздействие на институ-
цията и на двата цитата се 
придава еднаква тежест. 
Всички данни са цитира-
ни чрез базата данни на 
Elsevier's Scopus – най-го-
лямото хранилище на дан-
ни от академични списания 
в света. Тази година QS 
оцени 74 милиона цитата 
от 13,5 милиона писмени 
текста, като самоцитира-
нията бяха изключени. 
Броят на чуждестранните 
преподаватели и студенти 
също има значение. И двата 
показателя са на стойност 
5% от общата сума.

Най-важна  
е репутацията

Репутацията на университетите определя избора  
на студентите

Сн
им

ка
 Ю

ЗУ



13брой 13, 26. III. – 1. IV. 2020 г. www.azbuki.euНАУКА
Мишам РОТЕМ*

Social Europe

Коронавиру-
сът (SARS-
C o V - 2 ) 
п о с т а в я 
г л о б а л н и 
предизви -

кателства и много учени 
се опитват да разработят 
ваксини срещу болестта. 
Отвъд важността на от-
криването на лекарство, 
човек трябва да разбере 
защо вирусът се е разпрос-
транил, и да извлече поуки 
от това, за да предотврати 
избухването на епидемии 
в бъдеще.

Пандемията, както за-
ключава научният писател 
Брайън Ресник, се дължи 
на човешкото поведение. 
Как така? Учените и жур-
налистите в Китай обясня-
ват, че трябва да се върнем 
към 1970 година.

През тази година в Ки-
тай настъпва тежък недос-
тиг на храна, в резултат 
на който над 36 милиона 
души умират от глад. Упра-
вляващата комунистическа 
партия, която контролира 
производството на храни, 
не успява да спаси хората. 
В резултат на това през 
1978 г. тя се отказва от 
тоталния контрол вър-
ху селското стопанство 
и позволява на частните 
предприемачи да търгуват. 
Частният сектор започва 
да расте.

Докато повечето фер-
мери отглеждат домаш-
ни животни, като птици, 
свине и крави, както и 
зърнени култури и бобови 
растения, един по-малък, 
но по-богат сектор започва 
да ловува и да култивира 
диви животни, като при-
лепи, костенурки и змии. 
Отначало тази търговия е 
малка, като се отглеждат 
и търгуват диви животни 
само около дома. Въпре-
ки че първоначално това 
е незаконно, китайското 
правителство си затваря 
очите, защото допринася за 
поминъка на ангажираните 
с него – нещо много необ-
ходимо през онези години 
на криза.

След като осъзнава ико-
номическия потенциал от 
продажбата на диви жи-
вотни, през 1988 г. прави-
телството променя закона, 
като определя за първи 
път, че дивите животни са 
„природен ресурс“, който 
може да се използва за 
собствени нужди. Това 
прави търговията с диви 
животни все по-интересна 
за индустрията.

Скоро обаче става ясно, 
че решението е предшест-
веник на разпростране-
нието на нови вируси.  
С развитието на индус-
трията  в  ограничени 
пространства се появя-
ват огромни пазари, на 
които се търгуват голямо 

Да предотвратим 
следваща епидемия
Коронавирусът не е природно бедствие, а резултат 
от селскостопанска система, която пренебрегва 
благополучието на животните и на хората

Учени проследяват произхода на вируса, причинил SARS 1, до колонии от прилепи в китайски пещери

*Мишам Ротем е докто-
рант в катедра „Политиче-
ски науки“ в Университета 
в Тел Авив. Изследва взаим-
ното влияние на идеите от 
природните и социалните 
науки. Тя пише главно по 
теми, касаещи глобалното 
затопляне и правата на 
животните.

разнообразие от животни: 
носорози, вълци, мишки, 
крокодили, патици и змии, 
наред с прасета, пилета 
и други. Там, където има 
концентрация на големи 
популации от животни, 
има възможност болестта 
на животните да се раз-
пространи в други видове 
и върху човека, и точно 
това се случва.

През 2003 г. на пазар 
в провинция Гуандун се 
появява вирусът на SARS 
(SARS-CoV), който идва 
от азиатско диво живот-
но, наречено маскирана 
палмова цивита. Вирусът 
достига до 71 страни, при 
което загиват около 774 
души. След избухване на 
епидемията китайското 
правителство почва да 
ограничава хранителната 
индустрия от диви жи-
вотни.

Въпреки че стойността 
на тази индустрия е ми-
нимална спрямо общия 
брутен вътрешен продукт 
на Китай, тези, които губят 
огромни печалби след това 
решение, отново лобират 
да се позволи тази тър-
говия. Натискът успява: 
няколко месеца по-късно 
правителството обявява 
54 вида диви животни за 
законни за търговия. През 
2016 г. са добавени още 
видове, като тигри и панго-
лини (люспести мравояди).

През 2019 г. коронави-
русът изригва. Този път 
той достига до повече от 
80 страни и вече е убил 
повече от 3000 души. Уче-
ните смятат, че източникът 
вероятно е прилеп, който 
е предал вируса на панго-
лин, и оттам той прониква 
и в хора на пазара в Ухан.

Общото за двата паза-
ра, на които се появяват 
SARS, и коронавирусите е 
високата концентрация на 
различни видове животни, 
поставени плътно едни 
до други, което позволява 
предаването на вируси. 
Взаимодействието между 
прилеп, панголин и човек 
зависи от непосредствена-
та близост. Както Петър Ли  
– професор по трафика на 
животни в Китай, обясня-
ва: „Клетките са препъл-
нен. Животните на дъното 
се накисват в течности. 
Едно след друго“. Точно 
така се появяват вируси.

След като коронавирусът 
избухва, властите отново 
блокират продажбата на 
диви животни. Органи-
зации по света настояват 
Китай да отмени напълно 
закона, който е позволя-
вал подобна практика. Но 
тъй като след появата на 
вируса на SARS  правител-
ството спира търговията 
само за да демонстрира 
отстъпчивост и да намали 
натиска, може и този път да 
предприеме нещо подобно. 
На въпроса на Брайън 
Ресник защо е важно да 
разберем източника на 
вируса, Джонатан Епщайн 
– ветеринарен лекар и епи-
демиолог, отговаря: за да 
се избегне повторение. 
За него епидемиите се 
появяват поради човешка 
дейност – не по вина на 
животните.

Дали проблемът е в про-
дажбата на диви животни, 
или в условията им на 
живот? Вероятно и в двете. 
В други страни животните 
също живеят при тежки 
условия, които причиняват 
огнища на болести. Напри-

мер източникът на свински 
грип, който тръгва от Мек-
сико през 2009 г., вероятно 
е бил градът Ла Глория, 
източно от Мексико сити, 
където има индустриа-
лизирани свинеферми. 
Птичият грип и болестта 
„луда крава“, която избухва 
във Великобритания, също 
могат да се разгледат в тази 
светлина.

Китайците не трябва да 
бъдат съдени за това, че 
консумират животни, кои-
то другите не ядат – наис-
тина няма разлика между 
клането на тигри, крави 

В книжка 1/2020 г. четете:

Всяко дете расте и в един 
момент се запознава с физика-
та като наука. Преподаватели 
решават заедно с учениците си 
да проучат областта на физика-
та на храните – тя е свързана с 
физичните и химичните свойс- 
тва на храните и физичните 
методи на охарактеризирането 
им. Обект на изследване стават 
и физичните свойства на меда. 
Повече за идеята четете в ста-
тията „Физиката – навсякъде 
около нас“ на Пенка Василева.

Е-mail: science@azbuki.bg
tel. 02/ 425 0471; 02/ 425 0472

www.science.azbuki.bg
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или пилета. Основният 
проблем са условията, в 
които се отглеждат живот-
ните, а не видовете.

Следователно решение-
то може да бъде по-добри 
условия на живот за жи-
вотните или действител-
но спиране на тяхното 
индустриализирано от-
глеждане. Вместо да се 
търсят временни решения 
на проблема (ваксини), той 
трябва да бъде разгледан 
фундаментално. Ако ние, 
хората, приемем, че ху-
манното отношение към 
животните е нещо необ-

ходимо не само за тях, но 
и за нас, и настояваме, че 
общественото здраве е по-
важно от благополучието 
на богатите индустрии, 
тогава избухването на та-
кива епидемии може да 
бъде предотвратено.

Благосъстоянието на жи-
вотните и на хората е вза-
имосвързано. Време е да 
помислим за последиците 
от нашите действия спря-
мо животните не само по 
отношение на морала, но и 
върху здравето. И разбира 
се (но това е друга тема) – 
върху околната среда.
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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 Андреева,
Съгласно чл. 54, ал. 1 от Кодек- 

са за социално осигуряване за 
получаването на обезщетение 
за безработица се изисква да 
са внесени или дължими осигу-
рителни вноски във фонд „Без-
работица“ най-малко 12 месеца 
през последните 18 месеца пре-
ди прекратяване на осигурява-
нето и лицата, които са подали 
искане за отпускане на обезще-
тението, трябва да:

1. имат регистрация като 
безработни в Агенцията по за-
етостта;

2. не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и 
възраст;

3. не упражняват трудова 
дейност, за която подлежат 
на задължително осигуряване 

по този, с изключение на лица-
та по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса 
на труда.

Във вашия казус проблемен е 
размерът на възнаграждението 
по гражданския договор. Отго-
ворът на въпроса ви се крие в  
чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО. Тя задължа-
ва лицата, полагащи труд без 
трудово правоотношение, да се 
осигуряват задължително, при 
условие че получават месечно 
възнаграждение, равно или над 
една минималната работна за-
плата, след намаляването му с 
разходите за дейността, ако не 
са осигурени на друго основание 
през съответния месец. Каза-

но по-ясно, за да не се наложи 
да възстановите полученото 
обезщетение за безработица, 
сумите, получени по този граж-
дански договор след приспадане 
на нормативно признатите 
разходи, не трябва да надвиша-
ват минималната работна за-
плата за 2019 г. Трябва да има-
те предвид, че поради липса на 
конкретни данни за размера на 
споменатото възнаграждение 
не мога да ви дам конкретна 
информация за срока на дого-
вора или начините на плащане, 
които следва да се преценят 
конкретно според него, за да се 
избегне санкция от НОИ.

През изминалата 2019 г. девет ме-
сеца бях записана в Бюрото по труда 

и тъй като предишният ми работо-
дател ме осигуряваше на минимална 

заплата, получавах и минимално обез-
щетение. Работих при една доктор-
ка, която ми плащаше пари на ръка и 
не съм подписвала нищо. Проблемът 

е, че сега иска да подпиша граждански 
договор за сумата и се притеснявам 
дали няма да бъда санкционирана от 

Бюрото по труда. Със сигурност ще 
трябва да включа сумата в данъчна 
декларация и да платя данъци върху 

нея. Добър вариант ли е да се опитам 
да подпиша този граждански договор 

за последните три месеца от годи-
ната, в които вече работя на друго 

място, и то на трудов договор?

Рени Андреева

Диляна КОЧЕВА

Вторият Междунаро-
ден фестивал за детско 
и младежко научно-тех-
ническо творчество „От 
винта“ се планира да се 
проведе през май тази 
година в Руския културно-
информационен център в 
София. За разлика от пър-
вото издание – през 2018 г.  
с фокус предимно върху 
авиацията, сега обхватът 
ще бъде доста по-голям. 
Ще бъдат включени ре-
дица природни науки, като 
биология, химия, физика, 
а също и популярните 
днес информационни тех-
нологии. Място ще има и 
за проекти в областта на 
медицината. Във Фестива-
ла участие могат да вземат 
хора на всякаква възраст 
– от малки до големи. Те 
могат да изпращат своите 
предложения за проекти 
в сферата на научно-тех-
ническото творчество на 
адрес f2@mail.ru. Очаква 
се да кандидатстват както 
учители и ученици, така и 
преподаватели и студенти.

„Надяваме се през 2020 г.  
да привлечем още пове-

че участници“, споделя 
президентът на Фонда за 
всестранно развитие на 
децата и младежите „От 
винта“ Виктория Соболе-
ва. По думите й ще бъде 
представена уникална 
витрина от разработки и 
иновационни практики от 
различни страни в област- 
та на промишлеността, 
науката и инженерното 
творчество. Тя подчер-
тава, че технологичното 
взаимодействие на млади-
те иноватори създава пло-
щадка за обмяна на научни 
постижения. Идеята на 
организаторите е да пре-
доставят възможност на 
колкото може повече хора 
да се запознаят отблизо 
с актуални решения и 
технологии на бъдещето.  
В рамките на инициатива-
та посетителите ще могат 
да видят научни филми, 
да присъстват на прескон-
ференции и да участват в 
специално организирани 
тематични дискусии по 
актуални въпроси. Про-
грамата с всички събития, 
включени във Фестивала, 
ще бъде представена в 
началото на април.

„От винта“ се провежда 
под егидата на Минис-
терството на промиш-
леността и търговията 
на Руската федерация в 
партньорство с Москов-
ския държавен техно-
логически университет  
„Н. Е. Бауман“.

За първи път иници-
ативата „От винта“ се 
провежда в София преди 
две години. Тогава на на-
учните площадки свои 
иновационни инженерни 
разработки представят над 
100 участници от Русия и 
България, а интерактив-
ната експозиция и близо 
70-те мероприятия от на-
учно-образователния блок 
на Фестивала са посетени 
от над 6000 души. 

За първи път в София е 
организирана комуника-
ционна площадка за обмя-
на на практики с лидерите 
от промишлените отрасли, 
учени, обществени и по-
литически дейци, а това 
открива нови възможнос-
ти за българските специа-
листи не само за обмяна на 
опит, но и за запознаване 
на обществото с резулта-
тите от техния труд.

Научни площадки за 
нестандартно мислещи

ПЕТЯ  
РУСИНОВА

Директор на ОУ 
„Н.Й. Вапцаров“ –  

с. Селановци

За седма година в 
с. Селановци, област 
Враца, се провеж-
дат Националният 
конкурс и среща на 
малките философи 
„Малкият принц“. 
Седемчленно жури с 
председател професор 
Мария  Баева – пре-
подавател в СУ „Св. 
Климент Охридски“, 
оценява разработките 
на 73 ученици от цяла-
та страна, участници в 
Конкурса. Те се учат 
в 34 училища от 18 
области.

Участниците са 
разпределени в две 
възрастови групи – 
от II до IV клас и от  
V до VII клас. С по-
мощта на „Странните 
възрастни“, както би 
се изразил Малкият 
принц, те разсъжда-
ваха върху цитата от 
книгата на Екзюпери 
„Ако искам да видя 
пеперуди, трябва да 
изтърпя няколко гъ-
сеници“. Изпратени-
те съчинения носят 
в себе си неповтори-
мите разсъждения на 
малките философи и 
онази неподправена 
искреност, присъща 
само на детството.

В първа възрастова 
група класацията е 
окончателна. Петна-
десет от авторите от 
прогимназиален етап 
ще вземат участие във 
втория етап на Кон-
курса и срещата на 
малките философи 

в Селановци. Те ще 
пишат по една от петте 
предварително обя-
вени теми: „Властта 
трябва преди всичко 
да се крепи на разума“, 
„Човек е самотен и 
сред хората – отговори 
змията“, „Какво зна-
чи „да опитомиш“?“, 
„Бодлите не служат за 
нищо, цветята показ-
ват с тях само лошоти-
ята си!“, „Пустинята е 
хубава – каза малкият 
принц, – защото крие 
някъде кладенец...“.

В бъдещата среща 
на учениците от учи-
лището в Селановци 
с гостите и участници 
в Конкурса е предви-
дено да се обменят 
идеи, а възрастните 
ще дискутират на тема 
„За отношението и 
поведението на въз-
растните към „гъсе-
ниците“ в живота на 
децата ни“. 

Всички ще получат 
и втория сборник с 
есета, издадени с фи-
нансовото съдействие 
на община Оряхово и 
подкрепата на вест-
ник „Враца днес“. За 
поредна година ини-
циативата ще бъде 
подкрепена от спо-
моществователи, на 
които благодарим за 
дългогодишното парт-
ньорство!

Ние, организатори-
те на Националния 
конкурс и среща на 
малките философи 
„Малкият принц“ – 
Селановци 2020, бла-
годарим на авторите, 
техните възрастни 
помощници, на чле-
новете на журито за 
вложените усилия.

Ако искаш да 
видиш пеперуда...

Младежкият медиен 
център „Касталия“  
при ЦПЛР – ОДК, Варна, 
получава специалната 
награда на Националния 
дворец на децата в VIII 
ученически журналис-
тически конкурс „Григор 
Попов“. За коментар I 
място е за Катерина 
Пламенова, ХI клас, II 
място за очерк е за 
Добромира Миткова, IX 
клас. Безплатното изда-
ние на ОДК – „НахОДКи“, 
е на II място в раздел 
„Вестници на хартиен 
носител“

Очакваме вашите въпроси
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Светлана КРУМОВА

Мо н и к а 
У г р е -
нова  е 
р е ж и -
сьор  и 
актриса 

в Държавния куклен театър 
в Търговище и Шумен. Но-
сител е на много награди от 
български и чуждестранни 
театрални форуми. За себе 
си споделя, че се стреми да 
разчита знаците и да следва 
„случайностите“. Обича  да 
живее без отпадъци както 
в душата си, така и в бита. 
Обича себе си и всички 
хора, да получава и да дава 
безвъзмездно. Пребивава 
четири месеца през 2019 г. 
като доброволец по програ-
ма „Еразъм+“ в Танзания. 
Преподава на деца в учи-
лището в град Чамино, не-
далеч от столицата Додома.

Решението да се яви на 
интервю за доброволче-
ското място, идва след една 
случка, докато изминава 
свещения Път на Сантяго 
през 2018 г. – по погрешка 
свещеник я благославя 
като доброволец. По Пътя 
се среща с много добро-
волци и от разказите им 
разбира за тяхното жела-
ние да споделят безплатно 
наученото в университета 
и уменията си. Казва че, 
след Камино е станала 
по-социално ангажирана. 
Решава твърдо, че и тя 
трябва да споделя способ-
ностите си безвъзмездно. 
През април  2019 г. лети за 
Африка. Следва адаптация 
към климата и предизвика-
телствата на ежедневието. 

По време на пребиваването 
си там се чувства напълно 
безопасно и сигурно.  

Като преподавател в гим-
назията в Чамино успява да 
се докосне до образовател-
ната система на Танзания. 
Децата учат в основното 
училище в родното си село 
или град. След настъпва-
не на гимназиалния етап 
тамошното министерство 
на образованието разпре-
деля учениците в различни 
гимназии в цялата страна. 
Живеят на пълен пансион, 
а ваканциите им са само 
две – през юни и декември. 
Според нея учебните дни 
са твърде много, а децата 
– прекалено натоварени.  

„Униформите са напълно 
задължителни и гимнази-
стите нямат право на пове-
че от една различна тени-
ска, докато са на училище, 
която може да се носи само 
през уикендите. Младе-
жите започват училище в 
7:30 и свършват в 15:30, 
като имат две почивки от 
по 30 минути. Класовете 
са много големи – от 40 до 
100 деца. Това води и до 
отпадане на много от тях 
от училище, защото, кога-
то един клас е прекалено 
голям, качеството на обу-
чение е прекалено ниско. 
Десетки деца изостават в 
училище заради невъзмож-
ността да чуят и разберат 
преподавания материал. 
Като цяло обаче, училище-
то е една от най-големите 
ценности в страната. Да 
бъдеш преподавател, е една 
от най-престижните про-
фесии, наред с лекарите, 
военните и… политиците. 
Няма човек, който мечтае 

за друга професия. Това 
са най-добре платените 
професии, ползващи се с 
признателност и автори-
тет“, разказва Моника. 

Докато е там, в начално-
то училище създава клуб 
по драма. Репетициите са 
вечер  от 16:00 до 18:00 ч.  
Много от родителите обаче 
спират децата си, защото до-
макинската работа в домо-
вете им изостава. „Направи 
ми впечатление, че деца на 
6 години вече перат, а някои 
се грижат и за братчетата 
и сестричетата си. Не е 
рядкост да видиш 6- или 
7-годишно дете, което носи 
сестричето си или брат-
чето си в слинг“, споделя 
актрисата от Търговищкия 
куклен театър. И допълва, 
че ситуацията там много й 
напомня за тази преди 30 го-
дини в България, с големите 
показалки, които учителите 
не използват само по пред-
назначение. Учениците пеят 
и маршируват всеки ден 
пред училището и полагат 
обществен труд, като се 
грижат за общите части в 
кампуса. 

„Някои хора биха казали, 
че това учи на дисциплина 
и отговорност, и аз бих се 
съгласила с тях. Но когато е 
в „здравословни граници“. 
Когато трудът премине 
отвъд тези граници, обра-
зованието става неефек-
тивно“, коментира Моника. 

Прекарвайки четири 
месеца в Танзания, тя за-
почва да мечтае как един 
ден няма да има валута, а 
всички хора ще споделят 
знания и способности в за-
мяна на други, което всъщ-
ност е доброволчеството, 

за нея – начин на живот.  
„От CVS България научих 
нещо, което ме води и до 
днес – когато добровол-
стваш, се опитай да го 
правиш така, че човекът 
отсреща да не се чувства 
длъжен. Смятам, че все-
ки един от нас трябва да 
участва в доброволческа 
кампания или проект поне 
веднъж в живота си!“ 

А това не би било въз-
можно без „Еразъм+“. Как-
то за много други, така и 
за Моника Угренова Про-
грамата дава възможност 
да пътува, да подобри и 
развие знанията си по ан-
глийски език. Да научи 
суахили и да разбере много 
за различните обичаи и 
традиции за държавите, 
откъдето са другите до-
броволци, с които рабо-
ти. „Еразъм+“ ме държи 
млада, ако мога така да се 
изразя. Чувствам се добре 
в България и докато играя 
или режисирам в театъра, 
несъмнено всичко науче-
но в чужбина рефлектира 
върху мен и работата ми. 
Смятам, че младостта е 
равна на адекватност на 
времето, в което живеем. 
Има хора, които остават 
в годините, в които са се 
чувствали най-добре от 
живота си, и отказват да 
приемат всичко ново и раз-
лично. Когато пътуваш и 
срещаш различни хора, се 
променяш и си „сверяваш 
часовника“. „Еразъм+“ ме 
промени към по-добро, ви-
наги съм била благодарна 
на Програмата за мили-
оните възможности, които 
създава за младите хора.“

И в Танзания 
учителят е на почит
Разказ на една българска актриса, поела  
по пътя на доброволчеството с подкрепата 
на програмата „Еразъм+“

Деляна ЛУКОВА

„Нали съм тук, не съм избягал“, пя в първата 
седмица от дистанционното обучение Хорът 
на учителите на пловдивското СУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Солистът и преподавател по 
народно пеене Здравко Мандаджиев подхваща 
популярната песен на Камен Воденичаров, а на 
припева към него се присъединяват и остана-
лите му колеги. 

Едва ли когато са откривали по нестандар-
тен начин първия учебен ден през 2017-а, 
учителите от екипа са си давали сметка колко 
актуални ще бъдат няколко години по-късно 
в условията на извънредно положение. За да 
кажат „Добре дошли“ на своите ученици, те 
решават да ги изненадат с микс от популярни 
български песни – „Богатство“ на „Тангра“, 
„Един неразделен клас“ на „Тоника“ и вечното 
парче на „Щурците“ – „Клетва“. Свидетели 
на празника на 15 септември през 2017-а са 
тогавашният областен управител и настоящ 
кмет Здравко Димитров, както и пловдивският 
митрополит Николай. Учителският хор на учи-
лището, което предлага засилено изучаване на 
музика и танци, завършва музикалния поздрав 
с „Моя страна, моя България“ на легендарния 
Емил Димитров.

Записаният преди две години микс вече е ка-
чен в YouTube и е изпратен като видеопоздрав 
към всички ученици и родители. 

„Духът е важен за общността от родители, 
учители и ученици, затова трябва да го под-
държаме. Още повече че сме училище, в което 
се преподават и изкуства. Всеки учител качи 
клипчето и във виртуалната класна стая, което 
е приветствано от децата“, коментира дирек-
торът Таня Николова.

Тя благодари на колегите си за изключител-
ната работа и ентусиазъм и уточни, че всеки 
ден в 13.30 часа, когато приключат учебните 
занимания, се провежда онлайн оперативка, 
на която докладват свършеното. Учителите 
наставници, които са преминали обучение за 
работа с облачни технологии, помагат на оста-
налите си колеги да се справят с ежедневните 
ангажименти. 

„Първият ден всички бяхме в шок, включи-
телно и родителите. Но сега ни благодарят, а 
децата не спират да питат кога ще си дойдат в 
училище. Надявам се да се справим успешно, 
да бъдем дисциплинирани и когато излезем от 
кризата, обществото да гледа по друг начин на 
училището и на учителя“, казва още Николова.

„Нали съм тук,  
не съм избягал“

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.  

Любопитството 
и желанието да 
дава на другите, 
отвеждат Моника 
в танзанийския 
град Чамино, а 
доброволчеството 
постепенно се 
превръща за нея в 
начин на живот. Тя 
е убедена, че всеки 
трябва да участва 
в доброволческа 
кампания поне вед-
нъж в живота си
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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
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Снимката е участник в четвъртото издание  
на Националния фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“.

 Автор Величко Георгиев, 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ – София

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

Х
ората с хипертония и сърдечносъдови 
заболявания рискуват тежки пристъ-
пи на заболяването, причинено от ко-
ронавируса. В Италия, където броят 
на смъртните случаи вече е надминал 
тези в Китай, служителите на об-
щественото здраве съобщават, че 
сред 355 починали души 76% са имали 
хипертония, а 33% са със сърдечни за-
болявания. И сред повече от 44 000 по-
твърдени случаи на COVID-19 в Китай 
процентът на смъртността при хора 
с хронични заболявания е най-висок за 
тези със сърдечносъдови заболявания 
– 10,5%, в сравнение с общия процент 
на смъртност от коронавирус от 2,3 
процента.

Учените знаят, че инфекциите 
поразяват по-лесно хората, които 
имат и други здравословни проблеми. 
Но при сегашната пандемия виру-

сът COVID-19 може да представлява 
особена опасност за сърцето поради 
начина, по който попада в клетките, 
предполагат изследователи. 

За да влезе в клетката, вирусът 
се прихваща към протеин, наречен 
ангиотензин-конвертиращ ензим 
2 – ACE2. Този протеин се намира в 

клетките в белите дробове, което 
позволява на вируса да проникне в 
тях€ и да предизвика респираторни 
симптоми. Но ACE2 също е и в клетки-
те на сърдечния мускул, и в клетки на 
кръвоносните съдове. Имайки предвид 
участието на ACE2, COVID-19 може 
да увреди сърцето директно.

Защо сърдечно болните  
са уязвими към COVID-19
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Разглеждани от властта като условия за хармонично развитие на жената едновре-
менно в частната и в публичната сфера, мерките за изравняване правата на двата пола, 
включващи легитимирането избора на жени в управлението, не биват приети веднага от ця-
лото общество, и по-конкретно от турското население. Социалистическата историография 
обяснява този отказ от въведените придобивки за жените с наслояваната от ислямската 
религия в продължение на десетилетия и векове норма за потиснатата роля на жената не 
само в обществото, но и в семейството (Aliev, 1980: 48 – 49). Разломът между идеологически-
те стремежи и консервативната същност на живота в селищата с преобладаващо турско 
население не спира управляващите от следване на заложения идеал за подражание от всички 
жени в страната – този на „мъжките момичета“.

С цел ускорено извеждане на жените от „капана“ на религиозните догми още в пър-
вите следвоенни години в редица села туркини започват да се ползват за агитаторки по 
време на избори, а по време на Втория конгрес на Отечествения фронт радостно е обявено, 
че доскоро скритата зад фереджета туркиня „днес взема дейно участие в начинанията на 
отечественофронтовското правителство“ (Memishev, 1984: 16 – 17; Stoyanov, 1998: 102). По 
този начин се създава напрежение в социалната система на турското население, което не 
е подготвено за подобна интензивна и наложена „отгоре“ модернизация. Със задачите да 
убедят етническата общност в положителността на предприетия модел на активната 
в стопански и обществено-политически план туркиня и да ръководят преките политики 
и методи за убеждение сред турското население, са натоварени женските организации по 
места – на окръжно и общинско ниво.

Още с поемането на властта през 1944 г. Българската комунистическа партия начер-
тава пътя на гражданите от женски пол, включително на туркините в страната. Съчета-
ният модел на марксистката идеология и на съветския исторически опит предлага форсира-
на модернизация на бита и положението на жените, в това число бурно и масово навлизане 
в стопанския и управленския живот. Случаят на туркините в България поставя този модел 
пред предизвикателството, от една страна, да рационализира живота на женското населе-
ние чрез извеждането им от дома („семейното потисничество“) и от мюсюлманските догми 
(„религиозното потисничество“), от друга – да ги въведе бързо в икономическата борба на 
страната с „империалистическия“ Запад, а от трета – да създаде предани кадри, които да 
се влеят в „обществено-политическия“ турски елит и чийто път към модерното социалис-
тическо настояще и бъдеще да служи за пример. По този начин условно ще разделим и ще 
разгледаме конкретните политики и действия на комунистите спрямо туркините в Бълга-
рия през втората половина на века.

Образователната политика на БКП към турското население в страната, като цяло, 
и към туркините, в частност, се превръща в крайъгълен камък на модернизацията. Още 
в първите години след поемането на управлението от новата власт са предприети мерки 
за привличане на децата в училищните дворове и за ограмотяването на възрастното насе-
ление. Поетапното развитие на просветното дело преминава през различни фази и е добре 
документирано в редица публикации, посветени на историята на турската общност в 
страната. То започва с масовизирането на училищната мрежа, появата на ограмотителни 
вечерни курсове и на първите читалищни институции в т.нар. „смесени“ райони, преминава 
през секуларизацията на учебния процес и стига на по-късен етап до ликвидиране на етниче-
ския характер на образованието чрез извеждането на турския език от основната програма. 
В настоящия текст отчитаме обучителната еволюция дотолкова, доколкото без съмнение 
засяга и женската половина от населението. На фона на политическия стремеж към масово 
ограмотяване на турското население особени специфики спрямо туркините не се забеляз-
ват, въпреки че нивото им на илитератност е по-високо от това на мъжете турци. Чрез 
образование властта цели, от една страна, общото приобщаване на туркините към идеите 
на социализма и отделянето им от патриархално-религиозния обществен модел, а от друга 
– извеждането на контингент от по-образовани представителки, които на база на добър 
ценз да постигнат успехи и реализация в стопанския и политическия живот на страната и 
в крайна сметка да послужат за образец.

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

13 26 март – 1 април 2020 г.
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Александрия Генджова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Въведение
Научноизследователската и развойна дейност на 

химията и нейните отрасли допринасят за подобрено-
то качество на живот. Множество химически продукти 
имат положително въздействие върху здравето и благо-
състоянието на човека. Въпреки ползите за живота на 
хората мнозина считат, че химията „причинява повече 
вреда, отколкото полза“ (Lancaster, 2002). В медиите се 
споменават тенденциозно само бедствия и замърсява-
ния, а не важни изобретения или ползата за обществото 
(Clark, 1999).

От друга страна, подобрението в качеството на 
живот на хората по света доведе до негативно въздейст-
вие върху природата и затова е необходима съществена 
промяна. Обществото, включително индустрията, тряб-
ва да вземе съзнателни решения относно околната среда 
за устойчивост, с което трябва да отговорят на днеш-
ните потребности, без да застрашават тези на бъдещи-
те поколения.

През последните десетилетия има широк интерес 
към „зелената химия“ поради способността є да използ-
ва химически иновации, за да отговори едновременно на 
екологичните и икономическите цели пред обществото.

Зелената химия се основава на набор от радикални 
идеи, които се припокриват с принципите на устойчи-
востта и предлагат модерна версия на химията, която 
е по-малко токсична, по-малко опасна, високо ефективна 
и не замърсява (Fenech Caruana, 2015).

Съдържание  
на сп. „Химия.  
Природните науки  
в образованието“,  
кн. 5/2019:
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за социално израстване вън от частната сфера на дома.  
В резултат от това сред туркините се наблюдават ни-
ски нива на образованост. На фона на общото невежество 
на турското население, което изглежда притеснително, 
неграмотността сред жените от малцинството е дори 
по-голяма. В началото на века 91 % от мъжете и 97 % 
от туркините са аналфабети, а към 1920 г. все още 91,3 
% от турците са неграмотни. Известни резултати са 
постигнати едва през третото и четвъртото десети-
летие на ХХ в., вследствие на което към 1934 г. е от-
четена неграмотност от 80,6 % при мъжете и 90,6 %  
при жените (Stoyanov, 1998: 70 – 71). В същото време, об-
щите резултати за жените в България сочат много по-
благоприятни предпоставки за еманципирането им в сто-
панския и обществено-политически живот – през същата 
1934 г. грамотността на жените в страната се изчислява 
на 50,9 % (Tahirov, 1978: 98 – 99).

Вдъхновено от религиозния прочит на живота, 
ежедневието на туркините в България през първата 
половина и дори след средата на ХХ век се определя в 
най-голяма степен от ислямските догми. За това свиде-
телства и близостта на жените от малцинството до 
самата религия – през 1962 г. 75,30 % от туркините се 
самоопределят като религиозни на фона на 42 % сред 
българките и 58,28 % от мъжете турци (Aliev, 1980: 47).  
Всички тези данни са отражение на неангажираността на 
българската държава към израстването и модернизиране-
то на турската общност в страната, смятана за външен 
на българския народ елемент. Така например в междувоен-
ния период с цел ограничаване на кемалисткото влияние 
сред мюсюлманите властите в София подкрепят служи-
телите на религиозния култ в борбата им за запазване 
на национална и религиозна идентичност, като се про-
тивопоставят на навлизането на латинската азбука, на 
прочистването на езика от арабо-персийски граматични 
форми и на идеята за премахване на шериатската съдеб-
на система (Stoyanov, 1998: 84 – 85). Чрез тези методи бъл-
гарските влас-ти де факто поставят турското население 
в изолация от процесите на модернизация, случващи се с 
различен интензитет в България и в Турция. Нещо повече 
– в началото на 40-те години полицейски доклад признава, 
че целта на политиката спрямо турците в страната е 
да не им се позволи да стъпят здраво на краката си, за да 
не могат дори да си помислят да участват в политиче-
ския живот на страната (Stoyanov, 1998: 90).

Завземането на властта от БКП не променя в го-
ляма степен мнителното отношение на държавата към 
турското население, но преустройва политиката на из-
олация с идеята за спечелване на малцинството за кау-
зите на изграждащото се социалистическо общество. В 
отношението към жените от етническата група прозира 
не само визията на партията държава по националния 
въпрос, но и феминистките идеи за активно включване 
на жените в икономическия и социално-политическия жи-
вот на страната. Пропагандираното еманципиране на 
жените в България чрез изграждане на идеала за „мъжко-
то момиче“ се сблъсква с реалност-та на неграмотните 
туркини, чието битие е дълбоко обвързано с религиозните 
обичаи и практики, а участието им в обществения живот 
противоречи на патриархалните разбирания и на консер-
ватизма сред турската общност в страната. Държавна-
та политика се фокусира именно върху преодоляването на 
тези ментални „прегради“ в стремежа си да модернизира 
живота на туркините.
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Най-лесният начин да се гарантират решенията, 
свързани с устойчивостта, е подкрепата за прилагане 
на зелената химия във всички нива на образованието, 
като се започне от средното училище и се продължи до 
университета (Eilks & Rauch, 2012).

Образованието трябва да се разглежда като един от 
ключовите елементи за постигане на устойчиво развитие.  
С подходящо образование бъдещите поколения ще разбе-
рат взаимовръзката на икономическите, екологичните 
и обществените промени и ще се научат как да участ-
ват активно в устойчивото формиране на обществото 
(De Haan, 2010).

В настоящото изследване се проучва мнението на 
представителите на младото поколение – ученици от 
десети клас, което е все по-чувствително към проблеми-
те на околната среда, по въпросите на зелената химия 
и нейното приложение в експерименталната работа. 

Изследователските въпроси, които са поставени, 
са: Има ли „зелени“ алтернативи на традиционните учи-
лищни експерименти при изучаване на химични процеси 
в Х клас? Дали експерименталната работа на ученици-
те, с акцент върху зелената химия, води до подобряване 
на резултатите от обучението? 

Устойчивост и зелена химия 
Идеята за „устойчивостта“ представлява промя-

на на парадигмата в разбирането на връзката между 
човечеството и околната среда и признание, че насто-
ящото прекомерно използване от човечеството на при-
родните ресурси, съчетано с прекомерно генериране на 
отпадъци и замърсяване, води до неустойчива и застра-
шена глобална среда (Hill et al., 2013). 

Устойчивостта и устойчивото развитие, макар 
и широко използвани понятия, имат много различни 
значения (WCED, 1987; Daly, 1996; Ehrenfeld, 2009; Shaker, 
2015 и др.). Най-често устойчивото развитие се дефи-
нира като подобряване на качеството на живота, без 
да се причинява по-нататъшно влошаване на околната 
среда, като същевременно се обезпечават нуждите на 
бъдещото поколение (WCED, 1987). Според Shaker (2015) 
устойчивостта трябва да се разглежда като важна цел 
на човечеството за равновесие между човешките и еко-
логичните системи, докато устойчивото развитие се 
отнася до цялостния подход и времевите процеси, кои-
то ни водят до постигане на устойчивост. 

Зелената химия (или устойчивата химия – в 
Европа) се определя като изобретяване, проектира-
не, разработване и прилагане на химически продукти 
и процеси за намаляване или елиминиране на употре-
бата и генерирането на вещества, опасни за човеш-
кото здраве и околната среда (Anastas & Beach, 2009).  
Тя е насочена към проектиране на химикали, в идеалния 
случай получени чрез безопасни процеси, без странични 
продукти и прекомерно изразходване на ресурси, вклю-
чително енергия (Marques & Machado, 2014). Зелената 
химия разглежда два основни компонента – проблема с 
ефективното използване на суровините и съпътства-
щото отстраняване на отпадъците и въпроси, свър-
зани със здравето, безопасността и околната среда 
(Ravichandran, 2011; Sheldon, 2012; Song & Han, 2015).  
Въпреки че изглежда, че зелената химия и устойчива-
та химия са синоними, се предполага, че има незначи-
телна разлика. Под устойчива химия се подразбира по-
енергийно ефективни, по-малко замърсяващи химически 

Откъс от „Просветното дело и „културната 
революция“ в модернизационната политика  

на Българската комунистическа партия 
спрямо туркините в България“

Георги Бурнаски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Общите политики на комунистическия режим спря-
мо жените в България се влияят както от марксистките 
теоретични идеи, така и от демографските тенденции 
в национален мащаб, но те все пак не обхващат изцяло 
женското население на страната. Известни специфики в 
политиките, и особено в действията на Българската ко-
мунистическа партия (БКП) се наблюдават в отношение-
то към мюсюлманките. В рамките на динамичната втора 
половина на ХХ век, в която българската държава опитва 
разнообразни методи за справяне с т.нар. „турски про-
блем“, мястото на туркинята във визията на държавата 
спрямо жените, от една страна, и спрямо етническото 
малцинство, от друга, се откроява като все още неизслед-
ван проблем.

Туркините в България носят типичните белези на 
елемент от национално малцинство. Техният език, бит 
и култура са тясно свързани с турските им етнически 
корени и с изповядваната от тях мюсюлманска религия. 
Към началото, а дори и в средата на ХХ век съдбата им 
се характеризира със затворен към публичното простран-
ство мироглед и ограничена роля, изразена почти само в 
семейството. Тяхната социална активност е затруднена 
едновременно от малцинствената затвореност и от па-
триархалната обществена норма, характерна за тради-
циите на исляма.

Възможностите за обществена мобилност на турки-
ните извън семейните рамки към средата на ХХ век са све-
дени до минимум. За това най-висока роля изиграва волята 
на консервативната общност, в която се случват личните 
им съдби и която не толерира придобиване на критерии 
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производствени процеси, които могат да генерират по-големи печалби. Зелената химия се 
фокусира повече върху „зелените“ химични реакции за производство на продукти, които са 
благоприятни за околната среда, но не са непременно от индустриален интерес или значение 
(Tundo et al., 2000).

Дванадесетте принципа на зелената химия (Anastas & Warner, 1998) представля-
ват конструкция за проектиране на по-безопасни химикали и химически трансформации. 
Те включват: проектиране на максимално ефективни и по-малко опасни химични синтези; 
безопасни химикали, разтворители, помощни вещества, продукти; планиране на енергийна 
ефективност; използване на възобновяеми суровини и материали; намаляване на междинните 
продукти; използване на катализатори; развитие на аналитични методологии за контрол на 
образуването на опасни вещества и сигурност за избягване на инциденти. 

Практиката на зелената химия е широкообхватна. Тя включва области като: синтез 
на полимери (Cheng et al., 1998; Anastas et al., 2000); използване на биобазирани или възобновя-
еми суровини за получаване на горива и ценни химични продукти (Sheldon, 2016; Ravichandran, 
2011; Ho et al., 2000; Wool et al., 2000); алтернативни реакционни среди – вода, йонни течно-
сти, суперкритични флуиди (Kerton & Marriott, 2013; Tanaka, 2003; Li, 2000; Blanchard et al., 
2001); биокатализа и катализа (Manzer, 1994; Hoelderich, 2000; Borman, 2002; Sheldon, 2016); 
нови аналитични методи (Anastas & Kirchhoff, 2002); алтернативни реакционни условия и 
методи за синтез (Groth et al., 2000; Sato et al., 1998). 

Устойчивост и зелена химия в химическото образование 
След появата си през 90-те години зелената химия става важна част от индустри-

алната, социалната и образователната практика (Armstrong et al., 2018). Налице е силен 
международен ангажимент за образование по зелена химия. В резултат на това вече има 
добри практики в САЩ, Великобритания, Германия, Япония и други страни. Образователни 
инициативи в областта на зелената химия включват учебници, казуси, лабораторни експери-
менти, летни училища, обучение на преподаватели и учители от средното образование, ре-
сурсни инструменти, образователни симпозиуми и професионални семинари (Kolopajlo, 2017). 
По-голяма част от тези инициативи са в областта на висшето образование, и по-специално 
в органичната химия (Doxsee & Hutchison, 2004).

Прегледът на литературата показва, че списанията за химическо образование из-
местват акцента от използването на термина „зелена химия“ към „устойчива химия“. От 
гледна точка на химията, устойчивата химия носи по-глобално значение от зелената химия. 
Някои автори смятат, че двете идеи са обединени и имат общи цели, описващи приноса на 
химиците към по-безопасни продукти и процеси, а други, в друг контекст ги разглеждат 
като отделни полета (Kolopajlo, 2017). В работата тук ще говорим за практика на образо-
ванието за устойчивост като по-широко понятие. 

Burmeister et al. (2012) представя четири модела, които показват как интеграцията 
на въпросите за устойчивостта може да е съвместима с обучението по химия.

При първия модел се прилагат принципите на зелената химия на Anastas & Warner 
(1998) в лабораторната практика. При този подход се акцентира върху намаляване на коли-
чествата на реагентите; заместване с по-малко опасни вещества; използване на катализа-
тори за намаляване на енергийните нужди; произвеждане на по-малко отпадъци; използване 
на непрекъсната рефлексия, за да се затвърди наученото за зелената химия (Kolopajlo, 2017). 
Ученическите опити могат да бъдат променени от макро- към микромащаб, опасните веще-
ства могат да бъдат заменени с по-малко отровни, а катализаторите да се използват за 
стимулиране на реакциите (Singh et al., 1999). В допълнение към лабораторните упражнения, 
принципите на зелената химия могат да бъдат показвани чрез групови проекти или дей-
ности, които позволяват на учениците да свържат химията с обществените проблеми или 
да направят лична връзка между химическата тема и собствения си живот и да разбират 
значението на зелената химия в ежедневието (Klingshirn & Spessard, 2009; Millar, 2004; Lennon 
et al., 2002; Levy et al., 2005; Karpudewan et al., 2009). Важно е и това, че лабораторната рабо-
та, като неразделна част от преподаването и обучението по химия, повишава смисленото 
учене, концептуалното разбиране и вникването в естеството на науката (Hofstein et al., 
2007). Изучаването на приноса на химията към устойчивото развитие се разширява, когато 
учениците разпознават, сравняват и обмислят промените в стратегиите. Учениците учат 
как химическите изследвания и индустрията се опитват да сведат до минимум използване-
то на ресурси, да увеличат максималната ефективност на процесите и да защитят окол-
ната среда (Karpudewan et al., 2009). Тази стратегия има потенциал да промени нагласите 
и знанията на учениците. Силата на този подход е, че образованието по химия наистина 
допринася за устойчивостта чрез намаляване на използваните химикали и чрез отделянето 
на по-малко отпадъци.

При втория модел се интегрира устойчивостта с химическото образование. Този под-
ход е контекстно базиран. Той въвежда зелената химия и устойчивостта заедно с химич-

ното съдържание, което прави обучението подходящо за даване на успешни примери, 
включващи енергия, възобновяеми горива, промишленост и фармацевтични продукти. 
При него основните химически принципи за устойчивата, зелената химия и техните 
индустриални приложения се появяват теми в учебните програми по химия. Практи-
ческите примери за това включват разработването на ефективни процеси в областта 
на опазването на енергията и суровините, изследване на структурата, свойствата 
и приложението на иновативни катализатори и химическите съображения, свързани с 
производството на горива от възобновяеми материали (Bader & Blume, 2007). Силата 
на този подход е, че се изучават химическите принципи, прикрити зад ежедневните 
процеси и крайните продукти, като по този начин ги прави по-значими за учениците 
(Ware, 2001; Pilot & Bulte, 2006) и способства да се подобри научната им грамотност 
(Kolopajlo, 2017).

При третия модел се използват дискусионни въпроси, свързани с устойчивост-
та. Чрез социално-научния дебат се стимулира интересът на учениците към зелената 
химия и устойчивостта. При този модел се използват ясни познания върху химиче-
ското съдържание, но се фокусира и върху това как химията влияе на обществото. 
Той интегрира обучението по химия, използвайки социално-научните въпроси, които 
предизвикват дебат в обществото (Marks & Eilks, 2009). Моделът се фокусира главно 
върху това как развитието на химията се оценява и обсъжда в обществото, като се 
използват всички измерения на устойчивостта (Burmeister & Eilks, 2012). Примери са 
продължаващи противоречия cа: използването на биогорива (Eilks, 2002; Feierabend & 
Eilks, 2011), прилагането на специфични съединения и техни алтернативи в ежедневни 
продукти (Marks & Eilks, 2010) и оценка на иновативни химически продукти (Burmeister 
& Eilks, 2012). Силата на този подход е, че е ориентиран към умения за вземане на 
решения, които могат да допринесат за формиране на устойчиво бъдеще (Burmeister 
et al., 2012).

При четвъртия модел се интегрира химичното образование, водено от принци-
пите за устойчиво развитие, в образователната институция. Прилага се най-често в 
началните и средните училища (Rauch, 2002). Този модел предполага, че училищният жи-
вот и преподаването трябва да станат част от образование за устойчиво развитие, 
и включва развитие, самооценка и рефлексия (Shallcross et al., 2006). За да се промени 
училището и да предлага нов опит, разсъждения и иновации, непременно трябва да 
се промени начинът, по който хората дискутират и действат (Breiting et al., 2005). 
Обучението по химия може активно да допринесе за спестяване на ресурси (енергия, 
чиста вода и т.н.) дори и в училище. Може също да даде предложения за третиране на 
отпадъците по ефективен начин, подходящ за по-късно рециклиране. Предимството на 
този подход е, че уроците по химия и училищният живот се превръщат в модел на жи-
вот и учене, основаващ се на действие. Учениците получават опит от първа ръка как 
действията им могат фундаментално да променят живота им (Burmeister et al., 2012).

Като цяло, включването на зелената химия в обучението има потенциал да по-
добри изучаването на химията по съществен начин чрез увеличаване на разбирането 
на основните концепции по химия (Hill et al., 2013). Предполага се също, че включването 
на принципите на зелената химия в училищната учебна програма обслужват повече от 
една цел. Може да се използва за разбиране на социалното и екологичното въздействие 
на днешната химия (Kitchens et al., 2006), но също така допринася за общите цели на 
научното образование, важен елемент от които е развитието на научната грамотност 
в обществото (Karpudewan et al., 2012). Всъщност зелената химия предоставя на учени-
ците възможност да свържат химията в училище с различни аспекти на ежедневието си 
(Osborne & Collins, 2001). Ако учениците разбират връзката между химията и проблемите 
на околната среда и оценят ползата от химията за своя личен живот, се подобряват 
значително нагласите им по отношение на химията и околната среда (Mandler et al., 
2012), повишава се и техният интерес към предмета (Gendjova, 2007; 2014). Курсовете по 
зелена химия подобряват: критичното мислене на учениците, способностите им за ре-
шаването на екологични проблеми и за комуникация; уменията на учащите да провеждат 
сами проучвания, техните лабораторни умения, самоувереност, независимост и способ-
ности за работа (Marteel-Parrish, 2014). Чрез подобряване на публичния имидж на химия-
та учениците се ангажират и се привличат към професията на химика (Levy et al., 2005). 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“,  
кн. 5/2019 г.
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производствени процеси, които могат да генерират по-големи печалби. Зелената химия се 
фокусира повече върху „зелените“ химични реакции за производство на продукти, които са 
благоприятни за околната среда, но не са непременно от индустриален интерес или значение 
(Tundo et al., 2000).

Дванадесетте принципа на зелената химия (Anastas & Warner, 1998) представля-
ват конструкция за проектиране на по-безопасни химикали и химически трансформации. 
Те включват: проектиране на максимално ефективни и по-малко опасни химични синтези; 
безопасни химикали, разтворители, помощни вещества, продукти; планиране на енергийна 
ефективност; използване на възобновяеми суровини и материали; намаляване на междинните 
продукти; използване на катализатори; развитие на аналитични методологии за контрол на 
образуването на опасни вещества и сигурност за избягване на инциденти. 

Практиката на зелената химия е широкообхватна. Тя включва области като: синтез 
на полимери (Cheng et al., 1998; Anastas et al., 2000); използване на биобазирани или възобновя-
еми суровини за получаване на горива и ценни химични продукти (Sheldon, 2016; Ravichandran, 
2011; Ho et al., 2000; Wool et al., 2000); алтернативни реакционни среди – вода, йонни течно-
сти, суперкритични флуиди (Kerton & Marriott, 2013; Tanaka, 2003; Li, 2000; Blanchard et al., 
2001); биокатализа и катализа (Manzer, 1994; Hoelderich, 2000; Borman, 2002; Sheldon, 2016); 
нови аналитични методи (Anastas & Kirchhoff, 2002); алтернативни реакционни условия и 
методи за синтез (Groth et al., 2000; Sato et al., 1998). 

Устойчивост и зелена химия в химическото образование 
След появата си през 90-те години зелената химия става важна част от индустри-

алната, социалната и образователната практика (Armstrong et al., 2018). Налице е силен 
международен ангажимент за образование по зелена химия. В резултат на това вече има 
добри практики в САЩ, Великобритания, Германия, Япония и други страни. Образователни 
инициативи в областта на зелената химия включват учебници, казуси, лабораторни експери-
менти, летни училища, обучение на преподаватели и учители от средното образование, ре-
сурсни инструменти, образователни симпозиуми и професионални семинари (Kolopajlo, 2017). 
По-голяма част от тези инициативи са в областта на висшето образование, и по-специално 
в органичната химия (Doxsee & Hutchison, 2004).

Прегледът на литературата показва, че списанията за химическо образование из-
местват акцента от използването на термина „зелена химия“ към „устойчива химия“. От 
гледна точка на химията, устойчивата химия носи по-глобално значение от зелената химия. 
Някои автори смятат, че двете идеи са обединени и имат общи цели, описващи приноса на 
химиците към по-безопасни продукти и процеси, а други, в друг контекст ги разглеждат 
като отделни полета (Kolopajlo, 2017). В работата тук ще говорим за практика на образо-
ванието за устойчивост като по-широко понятие. 

Burmeister et al. (2012) представя четири модела, които показват как интеграцията 
на въпросите за устойчивостта може да е съвместима с обучението по химия.

При първия модел се прилагат принципите на зелената химия на Anastas & Warner 
(1998) в лабораторната практика. При този подход се акцентира върху намаляване на коли-
чествата на реагентите; заместване с по-малко опасни вещества; използване на катализа-
тори за намаляване на енергийните нужди; произвеждане на по-малко отпадъци; използване 
на непрекъсната рефлексия, за да се затвърди наученото за зелената химия (Kolopajlo, 2017). 
Ученическите опити могат да бъдат променени от макро- към микромащаб, опасните веще-
ства могат да бъдат заменени с по-малко отровни, а катализаторите да се използват за 
стимулиране на реакциите (Singh et al., 1999). В допълнение към лабораторните упражнения, 
принципите на зелената химия могат да бъдат показвани чрез групови проекти или дей-
ности, които позволяват на учениците да свържат химията с обществените проблеми или 
да направят лична връзка между химическата тема и собствения си живот и да разбират 
значението на зелената химия в ежедневието (Klingshirn & Spessard, 2009; Millar, 2004; Lennon 
et al., 2002; Levy et al., 2005; Karpudewan et al., 2009). Важно е и това, че лабораторната рабо-
та, като неразделна част от преподаването и обучението по химия, повишава смисленото 
учене, концептуалното разбиране и вникването в естеството на науката (Hofstein et al., 
2007). Изучаването на приноса на химията към устойчивото развитие се разширява, когато 
учениците разпознават, сравняват и обмислят промените в стратегиите. Учениците учат 
как химическите изследвания и индустрията се опитват да сведат до минимум използване-
то на ресурси, да увеличат максималната ефективност на процесите и да защитят окол-
ната среда (Karpudewan et al., 2009). Тази стратегия има потенциал да промени нагласите 
и знанията на учениците. Силата на този подход е, че образованието по химия наистина 
допринася за устойчивостта чрез намаляване на използваните химикали и чрез отделянето 
на по-малко отпадъци.

При втория модел се интегрира устойчивостта с химическото образование. Този под-
ход е контекстно базиран. Той въвежда зелената химия и устойчивостта заедно с химич-

ното съдържание, което прави обучението подходящо за даване на успешни примери, 
включващи енергия, възобновяеми горива, промишленост и фармацевтични продукти. 
При него основните химически принципи за устойчивата, зелената химия и техните 
индустриални приложения се появяват теми в учебните програми по химия. Практи-
ческите примери за това включват разработването на ефективни процеси в областта 
на опазването на енергията и суровините, изследване на структурата, свойствата 
и приложението на иновативни катализатори и химическите съображения, свързани с 
производството на горива от възобновяеми материали (Bader & Blume, 2007). Силата 
на този подход е, че се изучават химическите принципи, прикрити зад ежедневните 
процеси и крайните продукти, като по този начин ги прави по-значими за учениците 
(Ware, 2001; Pilot & Bulte, 2006) и способства да се подобри научната им грамотност 
(Kolopajlo, 2017).

При третия модел се използват дискусионни въпроси, свързани с устойчивост-
та. Чрез социално-научния дебат се стимулира интересът на учениците към зелената 
химия и устойчивостта. При този модел се използват ясни познания върху химиче-
ското съдържание, но се фокусира и върху това как химията влияе на обществото. 
Той интегрира обучението по химия, използвайки социално-научните въпроси, които 
предизвикват дебат в обществото (Marks & Eilks, 2009). Моделът се фокусира главно 
върху това как развитието на химията се оценява и обсъжда в обществото, като се 
използват всички измерения на устойчивостта (Burmeister & Eilks, 2012). Примери са 
продължаващи противоречия cа: използването на биогорива (Eilks, 2002; Feierabend & 
Eilks, 2011), прилагането на специфични съединения и техни алтернативи в ежедневни 
продукти (Marks & Eilks, 2010) и оценка на иновативни химически продукти (Burmeister 
& Eilks, 2012). Силата на този подход е, че е ориентиран към умения за вземане на 
решения, които могат да допринесат за формиране на устойчиво бъдеще (Burmeister 
et al., 2012).

При четвъртия модел се интегрира химичното образование, водено от принци-
пите за устойчиво развитие, в образователната институция. Прилага се най-често в 
началните и средните училища (Rauch, 2002). Този модел предполага, че училищният жи-
вот и преподаването трябва да станат част от образование за устойчиво развитие, 
и включва развитие, самооценка и рефлексия (Shallcross et al., 2006). За да се промени 
училището и да предлага нов опит, разсъждения и иновации, непременно трябва да 
се промени начинът, по който хората дискутират и действат (Breiting et al., 2005). 
Обучението по химия може активно да допринесе за спестяване на ресурси (енергия, 
чиста вода и т.н.) дори и в училище. Може също да даде предложения за третиране на 
отпадъците по ефективен начин, подходящ за по-късно рециклиране. Предимството на 
този подход е, че уроците по химия и училищният живот се превръщат в модел на жи-
вот и учене, основаващ се на действие. Учениците получават опит от първа ръка как 
действията им могат фундаментално да променят живота им (Burmeister et al., 2012).

Като цяло, включването на зелената химия в обучението има потенциал да по-
добри изучаването на химията по съществен начин чрез увеличаване на разбирането 
на основните концепции по химия (Hill et al., 2013). Предполага се също, че включването 
на принципите на зелената химия в училищната учебна програма обслужват повече от 
една цел. Може да се използва за разбиране на социалното и екологичното въздействие 
на днешната химия (Kitchens et al., 2006), но също така допринася за общите цели на 
научното образование, важен елемент от които е развитието на научната грамотност 
в обществото (Karpudewan et al., 2012). Всъщност зелената химия предоставя на учени-
ците възможност да свържат химията в училище с различни аспекти на ежедневието си 
(Osborne & Collins, 2001). Ако учениците разбират връзката между химията и проблемите 
на околната среда и оценят ползата от химията за своя личен живот, се подобряват 
значително нагласите им по отношение на химията и околната среда (Mandler et al., 
2012), повишава се и техният интерес към предмета (Gendjova, 2007; 2014). Курсовете по 
зелена химия подобряват: критичното мислене на учениците, способностите им за ре-
шаването на екологични проблеми и за комуникация; уменията на учащите да провеждат 
сами проучвания, техните лабораторни умения, самоувереност, независимост и способ-
ности за работа (Marteel-Parrish, 2014). Чрез подобряване на публичния имидж на химия-
та учениците се ангажират и се привличат към професията на химика (Levy et al., 2005). 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“,  
кн. 5/2019 г.
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Най-лесният начин да се гарантират решенията, 
свързани с устойчивостта, е подкрепата за прилагане 
на зелената химия във всички нива на образованието, 
като се започне от средното училище и се продължи до 
университета (Eilks & Rauch, 2012).

Образованието трябва да се разглежда като един от 
ключовите елементи за постигане на устойчиво развитие.  
С подходящо образование бъдещите поколения ще разбе-
рат взаимовръзката на икономическите, екологичните 
и обществените промени и ще се научат как да участ-
ват активно в устойчивото формиране на обществото 
(De Haan, 2010).

В настоящото изследване се проучва мнението на 
представителите на младото поколение – ученици от 
десети клас, което е все по-чувствително към проблеми-
те на околната среда, по въпросите на зелената химия 
и нейното приложение в експерименталната работа. 

Изследователските въпроси, които са поставени, 
са: Има ли „зелени“ алтернативи на традиционните учи-
лищни експерименти при изучаване на химични процеси 
в Х клас? Дали експерименталната работа на ученици-
те, с акцент върху зелената химия, води до подобряване 
на резултатите от обучението? 

Устойчивост и зелена химия 
Идеята за „устойчивостта“ представлява промя-

на на парадигмата в разбирането на връзката между 
човечеството и околната среда и признание, че насто-
ящото прекомерно използване от човечеството на при-
родните ресурси, съчетано с прекомерно генериране на 
отпадъци и замърсяване, води до неустойчива и застра-
шена глобална среда (Hill et al., 2013). 

Устойчивостта и устойчивото развитие, макар 
и широко използвани понятия, имат много различни 
значения (WCED, 1987; Daly, 1996; Ehrenfeld, 2009; Shaker, 
2015 и др.). Най-често устойчивото развитие се дефи-
нира като подобряване на качеството на живота, без 
да се причинява по-нататъшно влошаване на околната 
среда, като същевременно се обезпечават нуждите на 
бъдещото поколение (WCED, 1987). Според Shaker (2015) 
устойчивостта трябва да се разглежда като важна цел 
на човечеството за равновесие между човешките и еко-
логичните системи, докато устойчивото развитие се 
отнася до цялостния подход и времевите процеси, кои-
то ни водят до постигане на устойчивост. 

Зелената химия (или устойчивата химия – в 
Европа) се определя като изобретяване, проектира-
не, разработване и прилагане на химически продукти 
и процеси за намаляване или елиминиране на употре-
бата и генерирането на вещества, опасни за човеш-
кото здраве и околната среда (Anastas & Beach, 2009).  
Тя е насочена към проектиране на химикали, в идеалния 
случай получени чрез безопасни процеси, без странични 
продукти и прекомерно изразходване на ресурси, вклю-
чително енергия (Marques & Machado, 2014). Зелената 
химия разглежда два основни компонента – проблема с 
ефективното използване на суровините и съпътства-
щото отстраняване на отпадъците и въпроси, свър-
зани със здравето, безопасността и околната среда 
(Ravichandran, 2011; Sheldon, 2012; Song & Han, 2015).  
Въпреки че изглежда, че зелената химия и устойчива-
та химия са синоними, се предполага, че има незначи-
телна разлика. Под устойчива химия се подразбира по-
енергийно ефективни, по-малко замърсяващи химически 

Откъс от „Просветното дело и „културната 
революция“ в модернизационната политика  

на Българската комунистическа партия 
спрямо туркините в България“

Георги Бурнаски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Общите политики на комунистическия режим спря-
мо жените в България се влияят както от марксистките 
теоретични идеи, така и от демографските тенденции 
в национален мащаб, но те все пак не обхващат изцяло 
женското население на страната. Известни специфики в 
политиките, и особено в действията на Българската ко-
мунистическа партия (БКП) се наблюдават в отношение-
то към мюсюлманките. В рамките на динамичната втора 
половина на ХХ век, в която българската държава опитва 
разнообразни методи за справяне с т.нар. „турски про-
блем“, мястото на туркинята във визията на държавата 
спрямо жените, от една страна, и спрямо етническото 
малцинство, от друга, се откроява като все още неизслед-
ван проблем.

Туркините в България носят типичните белези на 
елемент от национално малцинство. Техният език, бит 
и култура са тясно свързани с турските им етнически 
корени и с изповядваната от тях мюсюлманска религия. 
Към началото, а дори и в средата на ХХ век съдбата им 
се характеризира със затворен към публичното простран-
ство мироглед и ограничена роля, изразена почти само в 
семейството. Тяхната социална активност е затруднена 
едновременно от малцинствената затвореност и от па-
триархалната обществена норма, характерна за тради-
циите на исляма.

Възможностите за обществена мобилност на турки-
ните извън семейните рамки към средата на ХХ век са све-
дени до минимум. За това най-висока роля изиграва волята 
на консервативната общност, в която се случват личните 
им съдби и която не толерира придобиване на критерии 
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Откъс от „Зелена химия  
в училищната лаборатория“

Александрия Генджова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Мая Тавлинова-Кирилова
Институт по органична химия с центът по фитохимия – 
БАН
Александра Камушев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Въведение
Научноизследователската и развойна дейност на 

химията и нейните отрасли допринасят за подобрено-
то качество на живот. Множество химически продукти 
имат положително въздействие върху здравето и благо-
състоянието на човека. Въпреки ползите за живота на 
хората мнозина считат, че химията „причинява повече 
вреда, отколкото полза“ (Lancaster, 2002). В медиите се 
споменават тенденциозно само бедствия и замърсява-
ния, а не важни изобретения или ползата за обществото 
(Clark, 1999).

От друга страна, подобрението в качеството на 
живот на хората по света доведе до негативно въздейст-
вие върху природата и затова е необходима съществена 
промяна. Обществото, включително индустрията, тряб-
ва да вземе съзнателни решения относно околната среда 
за устойчивост, с което трябва да отговорят на днеш-
ните потребности, без да застрашават тези на бъдещи-
те поколения.

През последните десетилетия има широк интерес 
към „зелената химия“ поради способността є да използ-
ва химически иновации, за да отговори едновременно на 
екологичните и икономическите цели пред обществото.

Зелената химия се основава на набор от радикални 
идеи, които се припокриват с принципите на устойчи-
востта и предлагат модерна версия на химията, която 
е по-малко токсична, по-малко опасна, високо ефективна 
и не замърсява (Fenech Caruana, 2015).

Съдържание  
на сп. „Химия.  
Природните науки  
в образованието“,  
кн. 5/2019:
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за социално израстване вън от частната сфера на дома.  
В резултат от това сред туркините се наблюдават ни-
ски нива на образованост. На фона на общото невежество 
на турското население, което изглежда притеснително, 
неграмотността сред жените от малцинството е дори 
по-голяма. В началото на века 91 % от мъжете и 97 % 
от туркините са аналфабети, а към 1920 г. все още 91,3 
% от турците са неграмотни. Известни резултати са 
постигнати едва през третото и четвъртото десети-
летие на ХХ в., вследствие на което към 1934 г. е от-
четена неграмотност от 80,6 % при мъжете и 90,6 %  
при жените (Stoyanov, 1998: 70 – 71). В същото време, об-
щите резултати за жените в България сочат много по-
благоприятни предпоставки за еманципирането им в сто-
панския и обществено-политически живот – през същата 
1934 г. грамотността на жените в страната се изчислява 
на 50,9 % (Tahirov, 1978: 98 – 99).

Вдъхновено от религиозния прочит на живота, 
ежедневието на туркините в България през първата 
половина и дори след средата на ХХ век се определя в 
най-голяма степен от ислямските догми. За това свиде-
телства и близостта на жените от малцинството до 
самата религия – през 1962 г. 75,30 % от туркините се 
самоопределят като религиозни на фона на 42 % сред 
българките и 58,28 % от мъжете турци (Aliev, 1980: 47).  
Всички тези данни са отражение на неангажираността на 
българската държава към израстването и модернизиране-
то на турската общност в страната, смятана за външен 
на българския народ елемент. Така например в междувоен-
ния период с цел ограничаване на кемалисткото влияние 
сред мюсюлманите властите в София подкрепят служи-
телите на религиозния култ в борбата им за запазване 
на национална и религиозна идентичност, като се про-
тивопоставят на навлизането на латинската азбука, на 
прочистването на езика от арабо-персийски граматични 
форми и на идеята за премахване на шериатската съдеб-
на система (Stoyanov, 1998: 84 – 85). Чрез тези методи бъл-
гарските влас-ти де факто поставят турското население 
в изолация от процесите на модернизация, случващи се с 
различен интензитет в България и в Турция. Нещо повече 
– в началото на 40-те години полицейски доклад признава, 
че целта на политиката спрямо турците в страната е 
да не им се позволи да стъпят здраво на краката си, за да 
не могат дори да си помислят да участват в политиче-
ския живот на страната (Stoyanov, 1998: 90).

Завземането на властта от БКП не променя в го-
ляма степен мнителното отношение на държавата към 
турското население, но преустройва политиката на из-
олация с идеята за спечелване на малцинството за кау-
зите на изграждащото се социалистическо общество. В 
отношението към жените от етническата група прозира 
не само визията на партията държава по националния 
въпрос, но и феминистките идеи за активно включване 
на жените в икономическия и социално-политическия жи-
вот на страната. Пропагандираното еманципиране на 
жените в България чрез изграждане на идеала за „мъжко-
то момиче“ се сблъсква с реалност-та на неграмотните 
туркини, чието битие е дълбоко обвързано с религиозните 
обичаи и практики, а участието им в обществения живот 
противоречи на патриархалните разбирания и на консер-
ватизма сред турската общност в страната. Държавна-
та политика се фокусира именно върху преодоляването на 
тези ментални „прегради“ в стремежа си да модернизира 
живота на туркините.
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Разглеждани от властта като условия за хармонично развитие на жената едновре-
менно в частната и в публичната сфера, мерките за изравняване правата на двата пола, 
включващи легитимирането избора на жени в управлението, не биват приети веднага от ця-
лото общество, и по-конкретно от турското население. Социалистическата историография 
обяснява този отказ от въведените придобивки за жените с наслояваната от ислямската 
религия в продължение на десетилетия и векове норма за потиснатата роля на жената не 
само в обществото, но и в семейството (Aliev, 1980: 48 – 49). Разломът между идеологически-
те стремежи и консервативната същност на живота в селищата с преобладаващо турско 
население не спира управляващите от следване на заложения идеал за подражание от всички 
жени в страната – този на „мъжките момичета“.

С цел ускорено извеждане на жените от „капана“ на религиозните догми още в пър-
вите следвоенни години в редица села туркини започват да се ползват за агитаторки по 
време на избори, а по време на Втория конгрес на Отечествения фронт радостно е обявено, 
че доскоро скритата зад фереджета туркиня „днес взема дейно участие в начинанията на 
отечественофронтовското правителство“ (Memishev, 1984: 16 – 17; Stoyanov, 1998: 102). По 
този начин се създава напрежение в социалната система на турското население, което не 
е подготвено за подобна интензивна и наложена „отгоре“ модернизация. Със задачите да 
убедят етническата общност в положителността на предприетия модел на активната 
в стопански и обществено-политически план туркиня и да ръководят преките политики 
и методи за убеждение сред турското население, са натоварени женските организации по 
места – на окръжно и общинско ниво.

Още с поемането на властта през 1944 г. Българската комунистическа партия начер-
тава пътя на гражданите от женски пол, включително на туркините в страната. Съчета-
ният модел на марксистката идеология и на съветския исторически опит предлага форсира-
на модернизация на бита и положението на жените, в това число бурно и масово навлизане 
в стопанския и управленския живот. Случаят на туркините в България поставя този модел 
пред предизвикателството, от една страна, да рационализира живота на женското населе-
ние чрез извеждането им от дома („семейното потисничество“) и от мюсюлманските догми 
(„религиозното потисничество“), от друга – да ги въведе бързо в икономическата борба на 
страната с „империалистическия“ Запад, а от трета – да създаде предани кадри, които да 
се влеят в „обществено-политическия“ турски елит и чийто път към модерното социалис-
тическо настояще и бъдеще да служи за пример. По този начин условно ще разделим и ще 
разгледаме конкретните политики и действия на комунистите спрямо туркините в Бълга-
рия през втората половина на века.

Образователната политика на БКП към турското население в страната, като цяло, 
и към туркините, в частност, се превръща в крайъгълен камък на модернизацията. Още 
в първите години след поемането на управлението от новата власт са предприети мерки 
за привличане на децата в училищните дворове и за ограмотяването на възрастното насе-
ление. Поетапното развитие на просветното дело преминава през различни фази и е добре 
документирано в редица публикации, посветени на историята на турската общност в 
страната. То започва с масовизирането на училищната мрежа, появата на ограмотителни 
вечерни курсове и на първите читалищни институции в т.нар. „смесени“ райони, преминава 
през секуларизацията на учебния процес и стига на по-късен етап до ликвидиране на етниче-
ския характер на образованието чрез извеждането на турския език от основната програма. 
В настоящия текст отчитаме обучителната еволюция дотолкова, доколкото без съмнение 
засяга и женската половина от населението. На фона на политическия стремеж към масово 
ограмотяване на турското население особени специфики спрямо туркините не се забеляз-
ват, въпреки че нивото им на илитератност е по-високо от това на мъжете турци. Чрез 
образование властта цели, от една страна, общото приобщаване на туркините към идеите 
на социализма и отделянето им от патриархално-религиозния обществен модел, а от друга 
– извеждането на контингент от по-образовани представителки, които на база на добър 
ценз да постигнат успехи и реализация в стопанския и политическия живот на страната и 
в крайна сметка да послужат за образец.

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