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

80 млрд. евро ще бъдат 
вложени до 2027 г.  
във висшето 
образование в Европа

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Нина Стоянова-Нанкова, асистент 
в Института по обща и неорганична 
химия към БАН и една от трите 
победителки в стипендиантската 
програма „За жените в науката“  
за 2021 г.: Изследваме растение  
с потенциални лечебни свойства 
срещу човешки коронавирусиН
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Инж. Даниела Караманова – 
председател на Националната 
асоциация на училищата по мода:  
На работна среща с директори  
на професионалните гимназии ще 
обсъдим промените в нормативните 
документи и сътрудничеството  
с работодателите

Българска академия на науките
www.bas.bg

МОН затяга контрола 
върху квалификациите
Атестирането на педагогическите специалисти 
вероятно ще бъде отложено

Стоян СТОЯНОВ

По-строг контрол върху квалифика-
циите на педагогическите специалисти 
предвижда да започне скоро Минис-
терството на образованието и науката. 
Целта е да се прекратят практики за 
фиктивно провеждане на квалификации, 
да се повиши качеството на обученията 
и те да са ориентирани към истинските 
нужди на учителите. Това стана ясно от 
отговорите на министъра на образова-
нието и науката акад. Николай Денков на 
актуални въпроси, отправени от членове 
на Парламентарната комисия по образо-
ванието и науката. 

„Оказва се, че по отношение на квали-
фикацията на учителите имаме проблем. 
Затова Министерството ще засили кон-
трола върху тях. Искаме да направим и 
промяна в предлаганите обучения, както 
и да се актуализира регистърът за тях, 
така че педагозите да бъдат насочвани 
към полезни за тях обучения и квалифи-
цирани обучители“, отбеляза министър 
Денков. 

В отговор на въпрос той обяви още, че 
предстои и разговор по темата за квали-
фикацията на педагогическите специали-
сти в детските градини и училищата и с 
висшите училища, които обучават такива. 
В центъра на вниманието ще бъдат про-

грамите за подготовка на педагозите.
Попитан от народните представители, 

министър Денков коментира, че от съ-
държателна гледна точка е необходимо 
и отлагане на атестирането на педагоги-
ческите специалисти. „Не бих форсирал 
процес, за който не съм убеден, че ще се 
реализира правилно“, заяви той. По тема-
та предстоят разговори за необходимите 
промени в Закона за предучилищното и 
училищното образование и наредбите 
към него, така че инспектирането и атес-
тирането да протекат безпрепятствено.

„Дуалното обучение е същината на 
професионалното образование. 

На стр. 3

Тази година ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Нови хан, Софийска област, отбелязва 150-годишен юбилей.  
Неговите възпитаници активно се включват във всички общински инициативи – конкурси за есета, изложби, 

състезания, участват и в олимпиадите по български и по математика
Още по темата на стр. 8
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Да си го кажем
А

Осигуряването на качествено 
образование в училищата и в универ-
ситетите е във фокуса на работа-
та на МОН през тази година. Една 
от мерките за постигането на тази 
цел е създаването и тестването на 
нова методика за оценка на добаве-
ната стойност на обучението.

Заплатите на учителите вече 
надхвърлят средната за страната, 
което бе основна цел години наред.  
И с това всички сме съгласни.

Другата цел е да се издигне 
имиджът на учителя в обществото. 
Позволявам си да поразсъждавам 
– чия грижа трябва да е преслед-
ването на тази цел. Според мен на 
самите учители. И те го правят. 

Дългогодишната ми журналисти-
ческа практика ме срещна с много-
бройни подобни примери. Но еталон 
за мен остава преподавателката 
по биология от едно село на самата 
граница на България. Всяка година 
випускът избира, ако не на 100%, 
то на 99% да се яви на матура по 
биология. Успеваемостта е толкова 
висока, че нарежда училището в 
топ 10 в страната. Същата тази 
учителка влага получената парична 
награда в закупуването на модерен 
микроскоп, с който да работи със 
своите ученици.

На другия полюс е директорът 
българист, чийто училищен сайт 
бъка от правописни грешки. Затова 
няма да задълбавам по темата за 
успеваемостта на децата в това 
училище.

Но си позволявам отново да попи-
там – на кого е отговорността за 
имиджа на професията. Според мен 
най-вече на самия педагог. И когато 
говорим за заплати, не е ли време да 
признаем, че не е здравословно за са-
мата гилдия те да се увеличават на 
калпак. Нека този, който наистина 
успява със своите деца да постигне 
и непостижимото на пръв поглед, 
получи заслуженото. 

Затова, да си дойдем на думата, 
а тя е качество. За безрезервното 
отдаване на професията – качест-
вено заплащане.

збучни 
истини

Татяна ДИКОВА
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Стоян СТОЯНОВ

Осигуряването на ка-
чествено образо-
вание в училищата 
и университетите 
ще бъде във фоку-
са на работата на 

МОН през 2022 г. Това стана ясно 
от думите на министъра на обра-
зованието и науката акад. Николай 
Денков. Той представи основните 
приоритети на Министерството 
за настоящата година. „Всички 
те са подчинени на една основна 
цел – повишаване на качеството 
и разширяване на обхвата на 
образователната система“, заяви 
министърът.

Няколко групи от мерки са 
предвидени по първия приоритет, 
който е свързан с увеличаване броя 
на обхванатите деца в системата. 
С новия бюджет ще бъдат оси-
гурени средства за безплатно 
включване в детските градини 
на всички деца от 3-годишна 
възраст нагоре. Освобождава-
нето от такси ще увеличи обхвата 
на децата, както и по-дългата им 
предучилищна подготовка.

„Втората група от дейности е 
свързана с развиването на изцяло 
нова програма за извънкласни 
дейности в областта на културата 
и спорта. Тя ще бъде реализирана 
съвместно с министерствата на 
културата и на младежта и спор-
та. Целта е да бъдат обхванати 
максимален брой деца в групови 
извънкласни дейности, които да 
им помогнат да се включат отново 
в социалния живот, така че учи-
лището да бъде място за развитие 
на творческите им способности“, 
анонсира министър Денков.

Предвижда се и началото на 
нова програма за ремонт на 
спортни площадки и физкул-
турни салони в училищата. Тя 
ще започне през 2022 г. и ще 
продължи през следващите три 
години.

Вторият приоритет в работата 

Да си дойдем на думата – качество
Акад. Николай Денков обяви приоритетите на Министерството  
на образованието и науката за 2022 г.

Отрасловият съвет обсъжда  
по-дълга почивка между сроковете

Министърът на образованието и науката акад. 
Николай Денков обяви, че ще предложи на предсто-
ящия в петък – 21 януари, Отраслов съвет за неучеб-
ни дни да бъдат обявени 31 януари, 2, 3 и 4 февруари. 
Така на практика учениците няма да имат едноднев-
на междусрочна ваканция на 1 февруари, а няма да 
учат от 29 януари до 6 февруари включително. Вто-
рият срок ще започне на 7 февруари. Идеята е да се 
даде възможност на учителите и учениците да се 
възстановят от натрупаното напрежение след оф-
ормянето на оценките и завършването на срока. От 
друга страна, това ще даде възможност за облек-
чаване и на пандемичната ситуация, още повече че  
са налице прогнози, че в началото на февруари стра-
ната ще бъде близо до върха на настоящата вълна 
от заразяване с коронавирус. 

По-дългата почивка между двата срока получи 
подкрепа от работодателски организации в сис-
темата и от един от двата основни синдиката в 
образованието.

Учениците ще се върнат в класните стаи на 
7 февруари, ако дотогава няма друго решение на 
здравните власти.  

Относно предложението гимназиалният етап да 
премине към онлайн обучение до края на срока, минис-
тър Денков отбеляза, че към вторник – 18 януари, са 

карантинирани 3,6% от учителите в страната, от 
непедагогическия персонал – 2,3%, и 2,58 на сто от 
децата и учениците. „Виждаме, че няма изключител-
но високи стойности средно за страната. Разбира 
се, имаме изключително разнообразие по региони. 
Още миналото лято посочихме, че за нас е ключов 
локалният подход, при който се отчита каква е си-
туацията в конкретното училище, в конкретното 
населено място. В момента имаме механизъм за ка-
рантиниране на паралелки и училища, който работи 
изключително добре. Няма никаква причина да про-
меняме този локален подход и на национално ниво да 
затваряме каквото и да било в момента“, заяви той.

Министър Денков коментира още в отговор на 
въпроси, че към момента между 12 – 15% от уче-
ниците учат неприсъствено от вкъщи. И няма за-
повед, която да изисква присъствено оформяне на 
оценките за тях. „Предвид настоящата вълна, не 
е удачно да се форсира присъственото изпитване“, 
отбеляза той.

Просветният министър заяви още, че ще се 
водят и разговори със социалните партньори за по-
ранното започване на следващата учебна година, 
което да даде повече дни преговор на материала или 
за по-голяма междусрочна ваканция например. Ще има 
и дискусия относно мандатността на директорите.

Науката и образованието винаги са вървели ръка за ръка. Затова научните постижения трябва да  
влязат по-бързо в класните стаи и в аудиториите, ако искаме да говорим за качество на образованието

Сн
им

ка
 Б

АН

на МОН е свързан с повишаване 
качеството на училищното обра-
зование. „Най-важният фактор за 
това са добре подготвените и мо-
тивирани учители. Поискали сме 
от Министерството на финансите 
и очакваме да срещнем разбира-
не, че заплатите на учителите да 
бъдат повишени и да надхвърлят 
с 25% средната работна заплата 
за страната. Това е записано и в 
коалиционното споразумение“, 
заяви просветният министър.

Той обяви още, че за първи път 
от над 10 години насам ще бъде 
повишен и образователният стан-
дарт за издръжка на училищата. 
Според директорите това е много 
важна мярка за поддържане на 
качеството в материалната среда 
и на условията, при които се учат 
децата. 

„Трета мярка, която бе анон-
сирана вече, е създаването и 
тестването на нова методика за 
оценка на добавената стойност 
на обучението в училищата“, 
обяви министър Денков. По думите 
му тя ще се превърне в основно 
средство за оценка на качеството 
на обучение в училищата и доколко 
всяко от тях успява да помогне за 
развитието на децата в образова-
телната система. Методиката ще 
отчита онези обективни особено-
сти, които не зависят от учителите и 
училищната среда – например типа 
населено място, в която се намира 
дадено училище, образователния 
статус на родителите и други.

Друга мярка, свързана с осигуря-
ването на по-качествено образова-
ние, е стартирането на разработката 
на Единна електронна платформа 

за образователни услуги и съдър-
жание. „Това е дългото име на т.нар. 
електронен облак за образователни 
ресурси. Той трябва да даде достъп 
на всички ученици, родители и 
учители до наличните електронни 
образователни ресурси – не само 
тези, които са създадени от учители 
или в МОН, но също така и до тези, 
които са налични в различни парт-
ньорски организации – например 
образователни платформи“, поясни 
министър Денков.

Специална група от мерки е 
разписана в подкрепа на профе-
сионалното образование. Една 
от целите е да се върне неговата 
привлекателност, като то може 
да се конкурира по качество и по 
привлечен интерес с най-добрите 
профилирани гимназии. „Пред-
видили сме повече средства за 
подкрепа на дуалното обучение, 
за прием на повече деца в пара-
лелки по защитени професии 
и такива с недостиг на пазара 
на труда. Ускорено работим и по 
подготовката на финансирането на 
тези 24 професионални гимназии, 
заложени в Плана за възстановява-
не и устойчивост, които ще служат 
за хъбове за съответните региони. 
Те ще бъдат разпределени равно-
мерно в страната и по съответните 
професионални направления, така 
че да подпомагат регионалния 
бизнес“, заяви министърът на 
образованието и науката. Ще се 
развиват още по-тесни връзки с 
бизнеса чрез привличане на пре-
подаватели от реалното производ-
ство и инвестиции в мрежата от 
професионални гимназии. 

Повишаване на качеството във 
висшето образование е третият 
приоритет в работата на МОН 
през настоящата година. Сред 
предвидените мерки е засилване 
на борбата с плагиатството. „Във 
висшето образование няма мяс-
то за хора, които са свързани 
с неакадемични практики“, 
категоричен е министър Денков. 
С промени в Закона за висшето 
образование и в Закона за развитие 
на академичния състав ще се раз-
пише всяка научна организация и 

всяко висше училище да създадат 
комисия по академична етика. 
Тя ще проверява за наличието на 
плагиатство от страна на учени 
и преподаватели в съответната 
организация. А Националната 
комисия по академична етика към 
МОН ще играе ролята на втора 
инстанция – при възражения тя 
ще проверява случая. 

„Промяната е свързана и с много 
важен акт – досега можеха да се 
проверяват за плагиатство само 
научни публикации, с които е 
участвано в конкурси. Това оста-
вяше широко отворена врата за 
плагиатстване от хора, които са 
писали книги или са публикували 
статии, но не са ги включили в 
конкурси. И това не можеше да 
бъде санкционирано по закон.  
С измененията ще се даде възмож-
ност всеки научен труд и научна 
публикация да бъдат проверявани 
за плагиатство“, отбеляза просвет-
ният министър.

Той анонсира още, че предстоят 
и промени в системите за акреди-
тация на висшите училища и на 
професионалните направления в 
тях, както и в системите за атес-
тация на преподавателите, като 
ще се постави по-голям акцент 
върху обективните показатели. По 
думите му, в момента има твърде 
голям субективизъм, който трябва 
да бъде преодолян.

„Ще бъде стартирана и дискусия 
и надявам се, ще бъдат направе-
ни първи стъпки по отношение 
преструктурирането и обеди-
няването на висши училища 
там, където това е смислено 
и би довело до подобрение на 
качеството на учебния процес. 
Има различни варианти и степени 
на обединение. Стартирал съм 
неформално тази дискусия, като 
предстои и нейното официално 
начало чрез Съвета на ректорите 
и социалните партньори, така че 
да търсим най-добрите възможни 
решения“, подчерта министър 
Денков.

Четвъртият приоритет за екипа 
на МОН през 2022 г. ще бъдат 
дейностите по Плана за възста-
новяване и устойчивост и по 
двете оперативни програми за 
образование и за наука. Министър 
Денков припомни, че за развитие 
на образованието и науката у нас 
има предвидени над 1 млрд. лева 
европейски средства. Предизвика-
телството е максимално бързо да 
се подготвят документите, свърза-
ни с насоките за кандидатстване и  
процедурите за оценяване, за да 
може максимално бързо да се кан-
дидатства с проекти и да стартират 
реалните дейности по тях. 

„Това може да не изглежда 
особено интересно, но е свързано 
с огромен обем от работа, която 
трябва да бъде извършена с високо 
качество. За щастие, в екипа имаме 
подготвени хора, които да работят 
по тези задачи“, заяви министърът. 
И добави, че ръководният екип 
на МОН остава в същия състав 
–  зам.-министър Мария Гайда-
рова продължава да отговаря за 
предучилищното и училищното 
образование, зам.-министър Генка 
Петрова – за висшето образование, 
зам.-министър Константин Хад-
жииванов – за научните изследва-
ния, и зам.-министър Ваня Стой-
нева – за европейските програми. 
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за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Демек, сиреч тоест
Явор МИЛТЕНОВ*

В българския език има няколко думи, с които 
въвеждаме пояснителни изрази към нещо трудно-
разбираемо – някоя сложна мисъл, рядка или чуж-
да дума, научен термин, които трябва да уточним. 
Един преподавател по математика наскоро обясня-
ваше на моя син и на неговите съученици условията 
на задачите и последователността при решаването 
им, като употребяваше през едно изречение дума-
та демек. Тя е заемка от турското demek ‘сиреч’ и 
речниците я обозначават като простонародна, но се 
среща и в художествената литература, и в ежеднев-
ното общуване. 

Думата тоест е обичаен за книжовния език и 
доста по-разпространен в речта ни синоним на 
демек. Тя е съюз, съставен от старото показател-
но местоимение тъ в среден род – то ‘то, това’, и 
глагола съм в трето лице – есть. Думата означава 
буквално ‘това е, това значи’ и има ясна връзка със 
старобългарския език. 

Стари български думи, синоними на демек и 
тоест, са рекъше и сирѣчь. Първото по форма 
е старобългарско причастие от глагола река, а по 
функция е съюз и днес не се употребява. Негови 
наследници са вметнатите думи да речеш, да речем 
със значение ‘с други думи’. Второто – сирѣчь, 
все още се среща и в речниците често се определя 
като остаряло наречие, но всъщност е поясните-
лен съюз, който въвежда израз или изречение към 
нещо трудноразбираемо. Интересно е, че и то като 
тоест има две съставки, си и рѣчь: показателно-
то местоимение си ‘тази’ и съществителното рѣчь 
‘реч, дума’. 

Ето колко важна се оказва необходимостта да 
уточним какво имаме предвид, та затова и в езика 
е имало и има няколко думи, от които днес можем 
да изберем разговорното демек, книжовното тоест 
или остарялото сиреч.

*Д-р Явор Милтенов е доцент в Секцията за ис-
тория на българския език в Института за български 
език към БАН.

Дигиталният шрифт 
на почерка на Левски
С него ще бъде изписан училищният вестник 
на пловдивското ОУ „Д-р Петър Берон“ 

Уникални учебни 
програми

Деляна ЛУКОВА

Необикновен февруар-
ски брой на своя училищен 
вестник подготвя ОУ „Д-р 
Петър Берон“. Печатно-
то издание, посветено на 
149-годишнината от гибел-
та на Апостола, ще бъде 
с дигиталния шрифт на 
почерка на Левски. Ори-
гиналната идея е на препо-
давателя по български език 
и литература Николета 
Тенева, която кандидат-
ства пред Националната 
картова и платежна схема, 
разработила проект за въз-
раждане почерка на Васил 
Иванов Кунчев. 

Идеята на организа-
цията е да популяризира 
завещаното от него със 
средствата на съвременни-
те дигитални технологии и 

по този начин да доближи 
модерния човек до духа 
на Апостола. Шрифтът 
съдържа начертания на 
всички кирилски букви, 
арабски цифри, препина-
телни знаци, както и на 
лигатурни свързвания и 
вариации на букви.  

„Дигиталният шрифт 
се предоставя безвъз-
мездно след попълване 
в уебсайта на проекта на 
заявка и декларация за це-
лите на използването му“, 
пояснява Тенева. В елек-
тронния формуляр за кан-
дидатстване тя обяснява, 
че ще използва шрифта за 
школския вестник, като 
статиите в него ще бъдат 
написани с почерка на 
Левски. Шрифтът може 
да намери приложение 
в часовете по литерату-

ра и история, когато се 
изучават художествени 
творби за Апостола или 
теми, свързани с рево-
люционната му дейност. 
Учениците и учителите 
ще могат да подготвят 
проекти и презентации, 
използвайки го.

„Трябваше да деклари-
рам, че няма да го ползвам 
за цели, които уронват 
името на тази светла лич-
ност. Като учител по бъл-
гарски език и литература, 
си давам сметка, че част 
от мисията на модерното 
образование е свързана с 
навлизането и използва-
нето на съвременни ди-
гитални средства както в 
обучението, така и в живо-
та ни. Почерк, претворен 
в шрифт, е на пръв поглед 
оксиморонно понятие. Но 

подобни проекти правят 
историческите личности 
по-достъпни, по-познати 
и по-обичани“, казва Ни-
колета Тенева.

Директорът на учили-
щето Стефан Кичуков се 
надява учениците да бъдат 
развълнувани и съпричаст-
ни към проекта. 

Справка в сайта на про-
екта показва, че над 200 са 
заявките за изтегляне на 
шрифта от цяла Европа, 
Северна Америка и Ав-
стралия.

За изработката на по-
черка са използвани об-
щодостъпни документи от 
архива на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. Разработката 
отнема 5 години на фило-
лога, издател и създател на 
шрифтове Стефан Пеев.

Уникални за Източна 
Европа магистърски и 
докторски програми раз-
работиха по съвместен 
проект Националният во-
енен университет „Васил 
Левски“ и Софийският 
университет „Св. Кли-
мент Охридски“. Те са в 
професионално направ-
ление „Компютърна и ко-
муникационна техника“. 
Проектът се финансира 
по Оперативна програма 
„Наука и образование 
за интелигентен растеж 
2014 – 2020“. Асоцииран 
партньор на българските 
висши училища е Воен-
но-техническата акаде-
мия в Букурещ.

Бюджетът на проекта е 
в размер на 1 963 234 лв.,  
от които 1 215 544 лв. са  
за НВУ „Васил Левски“. 
85 % от средствата идват 
от Европейския съюз, 
о станалите са  нацио -
нално съфинансиране. 
„Изкуствен интелект“, 
„Геоинформационни тех-
нологии при управление 
на кризи“, „Геоинфор-

мационен мениджмънт 
и приложения“ и „Кому-
никационни технологии 
в сигурността“ са чети-
рите нови магистратури, 
докторската програма е 
„Киберсигурност“. 

Програмите са първи 
по рода си и са насоче-
ни към цивилни студен-
ти, които ще получават 
дипломи, разписани от 
двамата ректори. При-
емът стартира от новата 
учебна година, а предви-
дените места за първите 
студенти са 50.

Виртуален университет 
с онлайн учебно-мето-
дически комплекти ще 
бъде изграден по про-
екта, в който НВУ е во-
деща организация. Ще 
бъде изградена модерна и 
устойчива образователна 
система в двете висши 
училища, иновативни и 
съвременни модели на 
преподаване, дигитали-
зация на програмите и 
мултидисциплинарност. 
Проектът продължава 30 
месеца.  

С дигиталния шрифт на почерка на Левски ще бъде февруарският брой на училищния вестник на „Д-р Петър Берон“
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Неслучайно последното е опре-

делено като приоритет на МОН за 
настоящата година“, коментира в 
отговор на друг въпрос просветни-
ят министър. И припомни, че за да 
има развито дуално обучение, са 
необходими готови за партньорства 
работодатели. По думите му екипът 
на МОН ще надгражда постигнатия 
в последните години напредък. За 
съжаление, пандемията възпре-
пятства развитието на дуалното 
обучение. „Вече се срещнахме с 
работодателите и директорите на 
професионални гимназии, за да об-
съдим текущите проблеми. Диало-
гът ще продължи“, заяви министър 
Денков. Информира, че съвместно 
с министерствата на икономиката и 
на иновациите е започнат разговор с 
инвеститори, които са силно заинте-
ресовани от равнището и качеството 
на образование в страната. Минис-
търът отбеляза още, че по Плана за 
възстановяване и устойчивост се 
предвиждат средства за развитието 
на професионалното образование. 
Усилено се работи и по подготовката 
на финансирането на 24 професио-
нални гимназии – хъбове, които ще 

подпомагат развитието на обучение-
то и на регионалния бизнес.

Министър Денков обърна вни-
мание и на появата на нездрава 
конкуренция между професионални 
гимназии, които привличат ученици 
с атрактивни като наименования 
специалности. „Ще се опитаме да 
променим това и акцентът да бъде 
върху съдържанието и възможнос- 
тите за реализация. Трябва да на-
правим така, че да има съответствие 
на предлаганите специалности и 
класификатора на професиите“, 
категоричен е той.

Относно използването на тесто-
ве в училищата министър Денков 
посочи, че те са една от мерките за 
ограничаване разпространението 
на коронавируса. „Ако няма тесто-
ве, нашето добро желание децата да 
учат присъствено, може да доведе 
за дни до заразяване на цели учи-
лища и до прекъсване на обучение-
то“, отбеляза той. По думите му с 
нарастването на сегашната вълна на 
заболеваемост десетократно са се 
увеличили и позитивните тестове 
на ученици, което показва, че те 
работят. 

„Грижата за здравето на децата е 

и грижа за тяхното образование“, 
заяви министър Денков. Той бе 
категоричен, че не е издавана 
заповед за задължително присъст-
вено изпитване в края на срока на 
учениците, които са се обучавали 
онлайн по обективни причини или 
по желание на своите родители.

Просветният министър инфор-
мира членовете на Комисията, че 
натрупани дефицити вследствие на 
онлайн обучението могат да се на-
ваксват с допълнителна работа към 
края на учебната година. Предстои 
и реализирането през лятото на нова 
програма за извънкласни дейности 
в областта на културата и спорта. 
„Към момента не се обсъжда удъл-
жаване на учебната година. Започ-
ваме диалог за по-ранно откриване 
на новата учебна година“, обяви 
министър Денков  

Парламентарната комисия по 
образование и наука обсъди и 
прие на първо четене внесения 
от Министерския съвет проект за 
изменение и допълнение на Закона 
за предучилищното и училищното 
образование, с който в системата 
се забранява осъществяването на 
политическа и партийна дейност. 

МОН затяга контрола върху...
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Всички учащи от най-ранна възраст се нуждаят от развиване 
на умения за предприемане действия за опазване на нашата 
планета и биоразнообразието“, заяви Мария Габриел.

Тя открои три важни аспекта. Първо, да се предостави на 
всички учащи достъп до висококачествено и приобщаващо 
образование по въпросите на изменението на климата и био-
логичното разнообразие. Второ, развитието на умения в об-
ластта на опазването на околната среда и борбата с клима-
тичните промени трябва да залегне в основата на учебните 

Екопреходът заляга  
в учебните програми

Предложение за Препоръка на Съвета на ЕС за обучението 
за екологична устойчивост обяви българският еврокомисар 
Мария Габриел. Целта е да се подпомогнат държавите членки, 
училищата и всички образователни институции да изграждат 
у учащите умения в областта на изменението на климата и 
околната среда.

„Образованието е ключ към отговорите на много от пре-
дизвикателствата, пред които сме изправени днес. Борбата 
с изменението на климата изисква промени в нашето пове-
дение, култура и начин на живот, както и пряко ангажиране 
на гражданите. Тази трансформация започва още в училище. 

ЕВРОНОВИНИ

програми. Габриел подчерта, че е необходимо да се мобилизи-
рат национални и европейски средства за инвестиции в еколо-
госъобразна инфраструктура и ресурси, за да се адаптират 
образователните системи в ЕС към екологичния преход.

Българският еврокомисар обърна внимание и на новата ев-
ропейска рамка за компетентностите в областта на устой-
чивостта, изготвена от екипа Ӝ в Съвместния изследовател-
ски център. Тя очертава уменията, необходими за екологичния 
преход, включващи критично мислене, инициативност и раз-
биране на ефекта, който ежедневните действия оказват 
върху околната среда и климата.

„С Коалицията за образование за климата, Новия евро-
пейски Баухаус и Европейската година на младежта 2022 г. 
имаме възможността да обединим цели общности – ученици, 
преподаватели, учени, местните власти и бизнеса, за да под-
помогнем изграждането на умения за борба с климатичните 
промени“, коментира Мария Габриел.

В НЯКОЛКО РЕДА

ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА КАН-
ДИДАТУРИ за наградите „Нов 
европейски Баухаус“ за 2022 г. До  
28 февруари 2022 г. се очакват 
вдъхновяващи примери за транс- 
формациите, които инициати-
вата иска да постигне в нашето 
ежедневие, жизнени простран-
ства и преживявания. С наградите 
ще бъдат отличени идеи на млади 
таланти, както и съществуващи 
проекти за устойчивост, приоб-
щаване и естетика в 4 катего-
рии: възстановяване на връзката 
с природата, възстановяване на 
усещането за принадлежност, 
отдаване на приоритетно значе-
ние на местата и хората, които 
имат най-голяма нужда от това, 
и насърчаване на интегрираното, 
дългосрочно и обхващащо целия 
жизнен цикъл мислене в промишле-
ната екосистема. 

* * *
НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ на 

Конференцията за бъдещето на 
Европа, което се провежда на  
21 и 22 януари в ЕП в Страсбург, 
ще се прегледат 90-те препоръки 
на панелите „Европейска демо-
крация/ценности, права, принципи 
на правовата държава, сигур-
ност“ и „Изменение на климата, 
околна среда/здраве“, както и на 
свързаните с тях препоръки от 
националните граждански панели. 
Членовете на двата европейски 
граждански панела, които до мо-
мента са финализирали своите 
препоръки и всеки от които се със-
тои от 200 европейци на различна 
възраст и с различен произход от 
всички държави членки, се срещна-
ха, за да обсъдят и приемат пре-
поръки за предизвикателствата, 
пред които е изправена Европа. 

* * *
385 МЛН. ЕВРО В ПОДКРЕПА на кул-

турните сектори са предвидени в 
работната програма за 2022 г. по 
„Творческа Европа“, което е със 
100 млн. евро повече в сравнение 
с 2021 г. Предстои публикуване-
то на покани за представяне на 
проектни предложения, за да се 
подпомогнат културата и твор-
чеството. Новостите в направ-
ление „Култура“ са, че включва 
нови инициативи за музиката, 
културното наследство, сценич-
ните изкуства и литературата. 
Направление „Медиа“ е насочено 
към аудио-визуалната област, 
където се въвеждат инициативи 
за разработването на инова-
тивни видеоигри и проекти във 
виртуалната реалност. Между-
секторното направление пък ще 
осигури подкрепа за създаване на 
лаборатории за творчески инова-
ции за създаване на естетически 
и приобщаващи места за живеене. 
Ще бъде засилена и подкрепата 
за новинарските медии чрез до-
пълнителни мерки за насърчаване 
свободата на медиите.
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Роберта Мецола от Малта 
е избрана за председател 

на Европейския парламент 
до 2024 г. с 458 гласа 

на първи тур. Другите 
кандидати бяха Алис 

Бах Кунке от Швеция, 
Сира Рего от Испания 
и Косма Злотовски от 

Полша, който оттегли 
кандидатурата си преди 

гласуването. Роберта 
Мецола е евродепутат 

от 2013 г. Родена е през 
1979 г. и е най-младият 

председател на ЕП 
досега. Тя стана първи 

зам.-председател на ЕП 
през ноември 2020 г. и 

изпълняваше длъжността 
председател, след като 

председателят Давид 
Сасоли почина на 11 януари

През 2024-та евродипломи 
и студентски карти
80 млрд. евро ще бъдат инвестирани във висшето 
образование до 2027 г. на европейско, национално  
и регионално равнище
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Европейска страте-
гия за университе-
тите и предложе-
ние за Препоръка 
на Съвета на ЕС 
за изграждането 

на мостове за ефективно евро-
пейско сътрудничество в об-
ластта на висшето образование 
представиха еврокомисар Ма-
рия Габриел и зам.-председате-
лят на ЕК Маргаритис Схинас, 
отговарящ за утвърждаването 
на европейския начин на живот.

„Тези две инициативи са още 
една стъпка към превръщането 
на Европейското образователно 
пространство в реалност“, 
заяви Маргаритис Схинас. Той 
подчерта, че трябва да се за-
сили сътрудничеството между 
европейските университети, за 
да се постигне по-цифрово и 
екологосъобразно висше обра-
зование и да се увеличи броят 
на европейските университет-
ски алианси през следващите 
две години. Сега тези алианси 
са 41 и обхващат 280 висши 
училища, а се очаква да станат 

60 с над 500 университета в тях. 
„Днес, повече от всякога, се 

нуждаем от приноса на висши-
те училища, за да отговорим 
на глобалните обществени 
предизвикателства. В Европа те 
са над 5000. Имаме и 17,5 млн. 
студенти, 1,4 млн. преподава-
тели и 1,2 млн. изследователи. 
Това многообразие и талант 
са нашата сила и израз на 
европейския начин на живот. 
Подкрепата за тях е инвестиция 
в настоящето и бъдещето ни“, 
каза Мария Габриел. 

Българският еврокомисар 
уточни, че стратегията се ос-
новава на четири основни из-
мерения, за всяко от които са 
предложени конкретни дейст-
вия. Първото е укрепване на 
европейското измерение на 
висшето образование и науч-
ните изследвания с 4 конкретни 
действия. Това са увеличаване 
на европейските универси-
тетски алианси с бюджет от  
1,1 млрд. евро, проучване на 
възможностите за правен ста-
тут на университетските али-
анси, европейска диплома за 
транснационалния опит в об-
ластта на висшето образование 
и разширяване на инициативата 

за Европейска студентска карта 
чрез въвеждане на уникален 
европейски студентски иден-
тификатор за всички мобилни 
студенти до 2022 г. и за всички 
студенти в Европа до средата 
на 2024 г. 

Предстои ЕК и държавите 
членки да уточняват как ще 
изглеждат европейските дипло-
ми и какви компетентности ще 
покриват, за да се признават и 
от националните власти. Също-
то се отнася и за европейските 
студентски карти, които ще са в 
дигитален формат с холограма 
и QR код, за да могат лесно да 
се проверяват и да удостоверя-
ват къде е учил студентът, и да 
му осигуряват достъп до транс-
портни отстъпки и културни 
инициативи в цяла Европа.

Вторият стълб е насочен към 
подкрепа за университетите 
като „фарове“ на европейския 
начин на живот. Той подкрепя 
действия, насочени към акаде-
мичните и научноизследовател-
ските кариери, основните права 
и академичните ценности. 
Предвидени са възможности 
за обмен на добри практики 
като част от мрежите за висше 
образование „Жан Моне“. 

Габриел подчерта и ключо-
вата роля на университетите 
като двигатели на екологич-
ния и цифров преход. Това е 
третият стълб на стратегията. 
Инициативите включват ино-
вативни подходи към ученето 
и преподаването, като „Живи 
лаборатории“, „Новатори в 
училищата“, провеждане на 
ежегодно Европейско изложе-
ние на талантите, създаване на 
Платформа за международни 
партньорства между студенти, 
преподаватели и бизнеса за 
борба с климатичните про-
мени. 

Четвъртият стълб е свързан 
с международното измерение 
на висшето образование за 
утвърждаване на Европа като 
дестинация и място за развитие 
на таланти. Той включва ук-
репване на партньорствата със 
Западните Балкани, съседните 
на ЕС държави и Африка, раз-
работване на портал „Проучва-
не в Европа“ за насърчаване на 
международния обмен. 

За първи път със Стратегията 
се предлага и механизъм за 
проследяване изпълнението и 
напредъка и отчитане на по-
стигнатите резултати.
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Об у ч е н и я , 
дискусии, 
обмяна на 
опит, запо-
знаване с 
промените 

в нормативните документи, 
както и с новите учебни 
помагала по различни про-
фесии включва богата-
та програма на работната 
среща на директори на 
професионалните гимна-
зии от Националната асо-
циация на училищата по 
мода „Росица Иванова“. 
Тя се провежда от 19 до 
22 януари в Сливен и на 
нея присъстват експер-
ти от Министерството на 
образованието и науката, 
РУО – Сливен, Областната 
управа, Националната аген-
ция за професионалното 
образование и обучение и 
представители на бизнеса.

„На срещата с директо-
рите обсъждаме проме-
ните в нормативните до-
кументи, за да планираме 
нашите общи действия, 
насочени към осигуряване 
на качеството на профе-
сионалното образование, 
което предоставяме, най-
вече чрез сътрудничество 
с работодателите – казва за 
в. „Аз-буки“ инж. Даниела 
Караманова – председател 
на Националната асоциа-
ция на училищата по мода 
(НАУМ) и директор на ПГ 
по текстил и облекло „До-
бри Желязков“ в Сливен. 
– На събитието присъстват 
и представители на бизнеса, 
които споделят какви са 
изискванията им, и  заявяват 
още веднъж, че имат нужда 
от кадрите, които подготвя-
ме. Ние поддържаме връзка 
и сътрудничим с работода-
телите и когато подготвяме 
учебната документация. 
От няколко години наши-
те училища съвместно с 

работодателите и висшите 
учебни заведения рабо-
тят по разработването на 
учебните програми, както 
и по национални изпитни 
програми, които сега ще 
бъдат използвани при про-
веждането на Държавните 
зрелостни изпити.“

От тази учебна година 
за първи път всички уче-
ници от професионални-
те гимназии ще се явяват 
задължително на ДЗИ по 
български език и литерату-
ра и за придобиване на про-
фесионална квалификация. 
За изпита по изучаваната 
специалност те ще имат 
право да изберат дали да се 
явят на теория, или да раз-
работят дипломен проект. 
За тези, които изберат да 
се явят на теоретичен изпит 

по специалността, ще бъдат 
разработени тестове по 
подобие на изпита по БЕЛ, 
които ще съдържат и по 
няколко въпроса с отворени 
отговори. 

„Едното от обученията, 
които ще проведем на сре-
щата на НАУМ, ще бъде 
свързано именно с изработ-
ката на бъдещите изпитни 
тестове, тъй като те трябва 
да отговарят на определени 
изисквания – обяснява инж. 
Караманова. – Второто 
обучение ще бъде по На-
редба №1 за прилагането и 
провеждането на изпитите 
за придобиване на профе-
сионална квалификация, 
тъй като организацията на 
тези изпити е нова.“

Главният експерт в дирек-
ция „Професионално обра-
зование и обучение“ в МОН 
инж. Фани Тодорова запозна 
участниците в работната 
среща със състоянието на 
професионалното образо-
вание и обучение у нас, с 

използването на тестовете 
като инструмент за оценка 
на професионалните компе-
тентности на задължителния 
ДЗИ за придобиване на про-
фесионална квалификация, 
както и с възможностите за 
участие на професионални-
те гимназии по Национална 
програма „Професионално 
образование и обучение“, 
модул „Разработване на 
електронни учебни пома-
гала“. 

На работната среща на 
НАУМ са представени и 
новите учебни помагала по 
различни професионални 
специалности, които вече 
са изработени и одобрени 
по проекти и програми на 
МОН от техните авторски 
екипи. „Освен текстил и 
облекло в нашата асоциация 
има професии и специал-
ности от фризьорството и 
козметиката, които също ще 
представят своите учебни 
помагала, учебници и учеб-
ни програми –  уточнява 

Даниела Караманова. – По 
нашите специалности в об-
ластта на текстила и облек-
лото не бяха издавани нови 
учебни помагала от 1994 г., 
така че вярвам, че новите 
ще бъдат много полезни. 
В нашата област те бяха 
изработени от учители по 
професионална подготовка 
в сътрудничество с пред-
ставители от Научно-тех-
ническия съюз по текстил, 
облекло и кожи, Колежа в 
Сливен към ТУ – София, и 
от бизнеса.“

По време на работната 
среща на НАУМ се пред-
ставят и добри практики от 
професионални гимназии, 
които вече имат изграде-
ни STEM центрове. Обме-
ня се опит и се обсъждат 
различни организационни  
въпроси по провеждането 
на националните състезания 
„Млади таланти в модата“ 
и „Най-добър млад фризьор 
и гримьор“ от календара на 
МОН.

Учениците от ПГ по текстил и 
облекло „Добри Желязков“ в Сли-
вен се обучават в различни спе-
циалности предимно в областта  
на текстилната индустрия, кои-
то са предварително заявени от 
работодател. През тази учебна 
година пет от шестте паралелки 
са с дуално обучение, а за приема 
през 2022/2023 г. отново са заявени 
6 паралелки, 4 от които отново ще 
бъдат дуални. 

Гимназията подготвя кадри 
основно по специалностите „Тек-
стилен техник“ в областта на 
тъкачното, предачното и плетач-
ното производство, „Апретурно и 
багрилно производство“, „Компю-
търно проектиране и десениране 
на тъкани площни изделия“, както 
и на плетени площни изделия, 
„Конструиране и моделиране на 
облекло от текстил“ и „Моден 
дизайн“. 

„С изключение на модния ди-
зайн всички специалности са с 
недостиг на пазара на труда или са 
защитени професии. Обучението 
по тях е дуално и предварително 
заявено от работодател – разказва 
директорът на ПГТО инж. Да-
ниела Караманова. – Това е най-
големият инвеститор в текстил-
ното производство в Сливенска 
област – „Миролио“. Към него е 
и фирмата за производството на 
облекла „Дика“. Те са затворили 
целия производствен цикъл от об-
работката на вълна, производство 
на прежди и платове до готовия 
продукт – ушиването на готови 
изделия и плетива.“

Учебната година е започнала с 
380 записани ученици, но сега те 
са 365. „За съжаление, при нас има 
голямо движение на ученици, които 
отпадат, след това пак се записват 
или пък заминават със семействата 

Как ще се провеждат изпитите 
по професия
Директори на професионалните гимназии от Националната асоциация на 
училищата по мода се обучават в подготовката на тестове и обменят опит

Бъдещите текстилни кадри се обучават дуално

Даниела Караманова, 
директор

си в чужбина – казва директор-
ката. – Децата ни са предимно от 
уязвимите групи и последните 
години на онлайн обучение много 
ни затрудниха със задържането 
им в училище. Имаме назначен 
медиатор и екипът ни за обхват 
работи усилено. Но въпреки това 
ни предстои още доста работа. 
Иначе средата, училището и въз-
можностите, които им предлагаме, 
са много добри. Включително раз-
нообразните извънкласни дейности 
и занимания по интереси.“

Професионалната гимназия 
работи по много проекти и на-
ционални програми на МОН и 
непрекъснато подобрява базата 
си, за да предостави възможно 
най-качествено професионално 
образование на всички свои въз-
питаници. Преди три години по 
НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“ в училището 
е изградена нова шевна работил-
ница с най-съвременни машини 
и оборудване. А през миналата 
учебна година е открита и нова 
физична лаборатория за изпитване 
на текстилни материали с микро-
скопи, окомери и т.н. Разполагат и 
с химична лаборатория за проби 
при оцветяването на вълна, която 

Часовете по моден дизайн са едни от най-интересните 
за учениците

се ползва от учениците, обучаващи 
се в специалностите за апретурно 
и багрилно производство.

В програмата на работната сре-
ща на Националната асоциация на 
училищата по мода, която се про-
вежда от 19 до 22 януари в Сливен, 
е предвидено през третия ден 
директорите на професионалните 
гимназии и другите участници 
да посетят и разгледат базата на 
ПГТО и да разговарят с учители 

и ученици от „Добри Желязков“. 
Те ще присъстват и на бинарен 
урок – демонстрация по изпит-
ване на текстилните материали в 
модерната физична лаборатория 
на училището. 

„Създали сме всички необходи-
ми условия и даже някои от уреди-
те ни са толкова съвременни, че 
все още ги няма при работодатели-
те – твърди директорът. – Базата ни 
позволява първоначалната среща 

на учениците с тяхната професия 
да става тук при нас, на място, още 
в VIII клас. Когато епидемичната 
обстановка позволява, им органи-
зираме производствена екскурзия 
при работодателите. Учениците 
минават през всички цехове, за да 
знаят къде какво се прави, а в учи-
лище се провеждат практическите 
занимания.“

Училището разполага със съвре-
менни специализирани кабинети и 
лаборатории, кинозала, кабинети 
по чуждоезиково обучение, биб-
лиотека и 3 компютърни кабинета.  
В цеховете до класическите маши-
ни са монтирани и нови, съвремен-
ни машини. 

Гимназията има спечелени про-
екти и по европейската програма 
„Еразъм+“ и през май ще бъде до-
макин на своите партньори от Гър-
ция и Франция, а по-късно през 
годината ще осъществи мобил-
ности на свои възпитаници до тези 
държави. Предстоят и обучения на 
учителите в областта на дуалното 
обучение в Германия, както и за 
работа с деца от уязвимите групи 
във Финландия. Педагогическият 
екип на ПГТО „Добри Желязков“ 
се състои от 30 учители, 9 от които 
са по професионална подготовка.

Училището е основано през 
1883 г. за обучение на технически 
кадри за нуждите на текстилната 
промишленост. Първоначално 
обучението се провежда във фаб- 
риката на Добри Желязков, а през 
1906 г. започва строеж на нова учи-
лищна сграда, която функционира 
и днес. В нейното южно крило е 
поместен Музеят на текстилната 
индустрия, съхраняващ много 
документи, материали и уникал-
ни експонати за възникването и 
развитието на текстилната про-
мишленост в Сливен и страната.
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Росица РАНЧЕВА

Старозагорското Ос-
новно училище „Николай 
Лилиев“ се намира в юго-
западния край на града. 
Допреди няколко години 
то е в графата „и др.“ и 
почти нищо не се знае 
за него. Когато начело 
застава Мариета Петрова, 
картината започва да се 
променя осезателно към 
добро. Миналата година 
обаче тя е назначена за 
директор на ППМГ „Гео 
Милев“ и на поста заста-
ва непознатият за града 
Желязко Богданов. Учи-
телският колектив и ак-
тивните родители очакват 
сътресения, но Богданов, 
който има 30-годишен ди-
ректорски стаж и е трето 
поколение учител, така 
им влиза под кожата и 
така завърта учебния про-
цес и климата, че всички 
много бързо се нахъсват 
и запретват ръкави за още 
по-сериозна творческа 
работа.

Още в началото на  
настоящата учебна година 
става нещо небивало до-
сега. Вместо едва скърп-
ваните две паралелки пър-
ви клас още при първото 
записване и класиране се 
напълват три. Постъпват 
60 нови ученици и общият 
им брой нараства от 270 
на 330.

Питам директора на 
какво се дължи този ин-
терес, а той веднага от-
говаря: „Осигуряваме 
пълно спокойствие на 
родителите за техните 
деца. 95% от учениците 
ни са на целодневно обу-
чение. Т.е. довеждайки ги 
в училище, мама и татко 
са спокойни за живота 
и здравето на децата си.  
В същото време, на на-
шите ученици толкова 
им е интересно тук, че 
съм виждал много пъти 
как не искат да си тръгват 
или пък бързат да влязат 
в двора, за да не започнат 
игрите без тях.

Успешно съчетаваме 
игрите с получаване на 
знания. Миналата учеб-
на година за първи път 
нашите четвъртокласни-
ци бяха на пето място в 
областта по български 
език и математика, което 
е невероятно голям успех 
за нашето училище. Тази 
година имаме тежката 
задача да подобрим ре-
зултатите. На НВО за 
VII клас сме на четвърто 
място в област Стара 
Загора, което означава, 
че съчетавайки игри, тех-
ника, умения на учители 
и със съпричастността на 
родителите, успяваме да 
постигнем този резултат. 
Същевременно нашите 
възпитатели също са мно-
го добри. Те са интели-
гентни млади хора, които 
с желание остават много 
след края на работното 
си време, за да бъдат с 

децата, когато се налага 
– пред състезания, кон-
курси  или други прояви. 
Те се раздават изцяло, за 
да се постигнат хубавите 
резултати.“

Според Желязко Бог-
данов високите постиже-
ния още повече мотиви-
рат учителите да работят 
иновативно и творчески. 
Единственото, което ги 
притеснява, е пандемия-
та. Най-малките ученици 
от начална степен са се 
върнали присъствено в 
клас едва на 16 ноември, а 
за прогимназията все още 
не се знае кога и как ще 
стане това. Откъсването 
от учебния процес влияе 
лошо на децата. Притес-
нени са и родителите, 
но трябва да се спазват 
правилата.

За да бъде още по-
интересно на децата, 
стаите са украсени и 
нашарени по техен вкус 
и този на класните им 
ръководители .  Пре - 
образен е и училищни-
ят двор и вече е много 
по-привлекателен. На 
него са разчертани ня-
колко интересни игри. 
Има шахмат с големи 
фигури, дама и „Не се 
сърди, човече“. Зарчето 
представлява плюшена 
топка за хвърляне. Деца-
та се занимават активно 
с игрите в междучасията 
и в следобедните часове.

Голямо предимство е 
училищният стол, къде-
то учениците получават 
ежедневно топла храна и 
безплатна закуска. Всеки 
ден в него се приготвят 
над 200 порции за обяд, 
което означава, че повече 
от половината деца се 
хранят там. 

Децата от I до IV клас 
са в училището от сут- 
ринта до 17.00 часа, а от 
прогимназиалния етап – 
до 17.30 ч., което е удобно 
и за тях, и за родителите 
им.

Директорът не спира да 
хвали колегите си. Спо-
ред него тук се реализира 
най-добрият психологи-
ческия екип в Стара За-
гора, който е в услуга на 
децата със специални об-
разователни потребности  
и на тези, които са на 
индивидуално обучение. 
28 са те в ОУ „Николай 
Лилиев“. С тях работи 
екип от ресурсен учител, 
психолог и логопед. 

На стр. 8

Ина СТОЯНОВА

Профилирана гим-
назия „Д-р Иван 
Панов“ в Беркови-
ца е наследник на 
училище, основано 
през 1913 година, 

и е с над 100-годишна история. 
Тук са се учили много известни 
личности, като писателите Асен 
Босев, Йордан Радичков, Иван 
Давидков, Младен Исаев, Радослав 
Михайлов. 

„Това са хора, утвърдени на на-
ционално ниво, но и местният елит 
до голяма степен са главно възпита-
ници на нашето училище – подчер-
тава директорът Григор Григоров. 
– Тук дълги години, преди да отиде 
да преподава в Софийския универ-
ситет, зам.-директор е Александър 
Горанов – бащата на известния 
наш певец Орлин Горанов. Имаме 
книга с летопис на училището, в 
която пише за всички директори от 
1954 – 1955 г. насам. Аз съм учил 
тук до VIII клас, после завърших 
Лесотехническа професионална 
гимназия (тогава СПТУ „Емил 
Марков“). По-късно реших да се 
кандидатирам за директор.“

В училището продължава тради-
цията за усилено изучаване на ан-
глийски език. До миналата учебна 
година в него има и езикова пара-
лелка. Но предишното ръководство 
на МОН почва да прилага поли-
тиката изучаването на английски 
език да се концентрира предимно 
в езикови гимназии и да се сведе 
до минимум в останалите като 
Берковската, която е профилирана. 
За да съхрани добрите преподава-
тели по английски, ръководството 
на гимназията открива паралелка 
с профил „Предприемачество“. 
В него английският се изучава в 
същия брой часове както в профи-
лираната езикова паралелка. 

„Така успяхме да запазим това 
предимство на гимназията – под-
чертава директорът. – Почти без 
прекъсване 30 години това е учи-
лището, което предоставя качест-
вено езиково обучение в града. 
Разполагаме с много добри спе-
циалисти и по английски, и по 
немски. Свидетелство за това са 
наши ученици, които следват в 

чужбина, в Софийския универси-
тет – международни отношения, в 
Американския университет в Бъл-
гария, в УНСС, в университетите 
в Пловдив, Велико Търново, Русе. 
Накъдето са се насочвали нашите 
възпитаници, навсякъде са приети.“

В гимназията има и професио-
нална паралелка по специалността 
„Хотелиер“. Учениците получават 
добро образование и се реализират 
успешно в областта на хотели-
ерството и ресторантьорството.  
В двете направления има общо 236 
ученици. И това е добре на фона на 
демографския срив в Северозапа-
да и задълбочаващия се отлив на 
млади хора.

„През годините редовно водим 
кампании за набиране на ученици. 
Но най-добрата кампания е рабо-
тата ни и резултатите на нашите 
ученици – казва директорът. – Ня-
маме маломерни паралелки при 
тяхното формиране. Този проблем 
се появява по-късно. Някои от уче-
ниците учат до Х клас, за да могат 
да получат свидетелство за МПС.  
И после губят интерес. Но тези, 
които продължават, се справят до-
бре – миналата година и двете пара-
лелки в XII клас бяха с по 20 деца. 
Въвеждането на онлайн обучението 
беше стресиращо за целия сектор. 
Но се справяме много добре и ко-
ригираме навреме затрудненията.“

Екипът на гимназията се гордее 
и с постиженията на своите възпи-
таници, които се класират на при-
зови места в различни конкурси, 
състезания и олимпиади. Лилия 
Атанасова от XIБ клас печели пър-
вото място в раздел „Историческо 
есе“ на VI национална историческа 
конференция на тема „Личности и 
събития, повлияли на човешката 

история“. Тя участва за втори път 
и в националния кръг на олимпи-
адата по география и икономика 
през 2021 г. Българското географ-
ско дружество отличава нейното 
участие и това на съученичката ѝ 
Валери Желязкова за доброто им 
представяне.

Наталия Иванова от XIБ клас е 
един от отличените млади творци 
от фондация „Шанс за децата и 
природата на България“ в седмия 
литературен конкурс „И децата 
покоряват светове. Покажи, че 
можеш 2020/2021“ на тема „Разказ 
в 10 изречения“. Най-добрите 103 
творби са поместени в книга. 

През юни 2021 г. Елина Тодорова 
и Никол Иванова от XIБ клас завою-
ват по едно първо място за соловите 
си изпълнения и още едно първо 
място като дует на международния 
фестивал Golden dream в Аспрова-
лта, Гърция.

Всяка година в ПГ „Д-р Иван Па-
нов“ се провежда кръг от национал-
ното състезание  „Най-добър млад 
готвач, най-добър млад сервитьор и 
най-добър млад барман“, което се 
организира от паралелките със спе-
циалност „Хотелиер. Организация 
на хотелиерството“. 

Активно е и участието на ученици 
в международния проект „Включи 
се“ (Get involved) по програма „Ера-
зъм+“, както и в различни инициати-
ви, като Европейския ден на спорта 
в училище, Вазовите дни в къщата 
музей „Иван Вазов“ и проявата 
„Уредник за един ден“. Междуна-
родният ден на безопасността на 
движението по пътищата – 29 юни, 
се отбелязва съвместно със със-
тезателите от Клуба по приложно 
колоездене на Община Берковица.

Гимназията организира съвмест-
но с Община Берковица, Регионал-
ното управление на образованието 
– Монтана, издателство „КЛЕТ 
България“ ООД, сдружение „Об-
разование и културно наследство“, 
Българското училищно настоя-
телство – Берковица, регионален 
конкурс за есе и илюстрация „Ле-
тене по Радичков“. През 2021/2022 
учебна година ще се проведе де-
ветото издание. В Конкурса могат 
да участват ученици от VIII до XII 
клас от областите Видин, Враца, 
Монтана, Ловеч и Плевен.

Летене по Радичков
В ПГ „Д-р Иван Панов“ – Берковица, 
съхраняват добрите традиции

Възпитаниците на 
берковската гимназия 

получават не само  
добро езиково образо-

вание, а и професионал-
ни умения в областта 
на предприемачество-
то и хотелиерството

Григор Григоров, 
директор
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Как едно квартално 
училище става 
желана територия

Желязко Богданов,  
директор
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Зина СОКОЛОВА

Математическа-
та гимназия 
„Баба Тонка“ 
в Русе е по-
следовател на 
девическата 

гимназия, която е съществувала в 
града преди повече от 150 години. 
Училището е математическа гим-
назия от 1970 г. По-късно в нея се 
откриват и утвърждават и профили 
по информационни технологии, 
информатика, природни науки.

„Освен че сме профилирана 
гимназия, ние предлагаме и богат 
избор на извънкласни дейности и 
нашите ученици активно се включ-
ват в тях. Това е едно от предизви-
кателствата, с които ги привличаме 
– казва директорката Галина Бобе-
ва. – Нашите извънкласни форми 
на обучение включват занимания в 
най-различни области и учениците 
имат възможност да работят във 
всички сфери, към които проявяват 
интерес. Защитаваме името на учи-
лището с качествено преподаване 
не само в редовните часове, което е 
много важно, но и в извънкласните 
дейности.“

В гимназията се обучават 713 
ученици и всяка година нейни въз-
питаници се класират на призови 
места на националните олимпиади. 
Миналата учебна 2020/2021 година 
училището има петима лауреати: 
двама по информатика, един по 
ИТ, двама по математическа линг-
вистика. Емблема на училището 
са не само добрите резултати по 
математика и информатиката. В 
последните години тук усилено се 
работи и в областта на роботиката, 
както и на мултироторните систе-
ми, или т.нар. дронове.

„Духът на екипност, който под-
държаме, се усеща и в предпри-
емаческите ни екипи, които от 
няколко години също имат високи 
постижения – подчертава дирек-
торката. – Тe се сформират за 
създаването на продукти, с които 
да участват в предприемаческите 
и иновационните лагери, редовно 
организирани от Нели Тихомирова 
– старши учител по информатика 
и ИТ. В предприемаческите екипи 
влизат ученици от различни въз-
растови групи, подбрани съобразно 
техните интереси. Тази година 
имаме пет такива екипа. Два от тях 
разработиха продукти, свързан с 
биотехнологиите. Екип KafEco раз-
работи екологично гориво от утай-
ка от кафе и дървесни стърготини, с 
което спечели награда „Най-добра 
учебна компания за 2021 г. на Бъл-
гария“. Екип BioFoam разработи 
биопластмаса и биопестицид, с 
които спечелиха две награди, вкл. 
и специалната награда в категория 
„Кръгова икономика и устойчи-
вост“, и представи България на 
Европейското изложение през 
ноември 2021. KafEco и BioFoam 
получиха шанса да преминат към 
следващото ниво – мастърклас. Тук 
опитно жури определя кои отбори 
имат най-перспективен бизнес 
план, за да превърнат идеята в ус-
пешен продукт или услуга.

Предприемчивите 
математици
В МГ „Баба Тонка“ в Русе формират екипи  
за създаване на иновативни продукти

като това е особено необходимо 
за учителите по информационни 
технологии, където всяка година 
излизат толкова нови неща. Ко-
лежката ни Сюзан Феимова, която 
получи наградата „Константин 
Величков“, от доста години се 
занимава с програмиране в извън-
класните дейности. Тя е дългого-
дишен ръководител на екипи за 
участие в националната олимпи-
ада по информатика. В началото 
водеше кръжоци в Центъра за 
ученическо, техническо и научно 
творчество в Русе с деца от целия 
град. При нас работи от години 
върху проекти по компютърни 
науки за олимпиади и състезания, 
свързани с изработка на софтуерен 
продукт – интернет приложение 
или програма за мултимедия с 
програмиране. Няколко години 
поред нашите участници, които 
тя ръководи, завоюват призови 
места и на международния кръг 
на олимпиадата по информатика, 
както и на конкурса „Математика 
и проектиране“ (MITE) в Москва.“

Възпитаници на гимназията 
имат високи постижения и на 
олимпиадата по английския език, 
първо място на национален кръг 
на олимпиадата по руски език, 

Галина Бобева,  
директор

Тези успехи не са случайни. 
Гимназията е удостоена с отличи-
ето „Предприемчиво училище“ 
(TES) на най-добрите училища 
в Европа в прилагането на обу-
чението по предприемачество. 
Много са постиженията на ней-
ните възпитаници и на азиатските 
математически състезания. На тях 
участват и по-малките ученици, 
тъй като в МГ „Баба Тонка“ има 
прием от пети клас. Идеята на 
този по-ранен прием е да се даде 
възможност на деца, на които им 
е интересна математиката, да се 
развиват в тази област. След това 
добрата основа по математика им 
дава възможност да се насочат 
към физиката, астрономията.  
В момента в гимназията завършва 
оборудването на бъдещия STEM 
център. Проектът за него е спе-
челен по Националната програма 
„Изграждане на училищна STEM 
среда“. Учениците ще имат въз-
можност да доразвият своите 
умения за работа с мултимедия и 
3D моделиране.

Сред основните предизвикател-
ства пред педагогическия екип Га-
лина Бобева откроява мотивацията 
и на учителите, и на учениците. 
Не всичко е свързано със запла-
щането на преподавателския труд, 
уточнява тя. Много от учителите 
работят извън редовните часове не 
само заради идеята, че ще получат 
допълнително възнаграждение, 
а заради предизвикателството и 
удоволствието да работят с моти-
вирани ученици, които постигат 
високи резултати. Когато ученикът 
надмине своя учител, това е най-
добрата формула за удовлетворе-
ност на един преподавател, казва 
директорката.

Работата от разстояние в елек-
тронна среда не затруднява екипа 
на МГ „Баба Тонка“. Учителите 
успяват бързо да реагират, защото 
още през учебната 2009/2010 г. тук 
са внедрени вътрешни електронни 
пощи и се работи с „Майкрософт 
офис 365“. Училището е сред 
първите, сключили споразумение 
с „Майкрософт“ за създаване на 
домейна mg-babatonka.bg. Затова 
няма никакъв стрес, когато става 
ясно, че трябва да се преподава 
от разстояние. Учителите бързо 
се ориентират и в платформата 
„Майкрософт тиймс“, с която се 
налага да работят. Проблемът е дру-
гаде. Входните контролни показват 
значително по-ниски резултати, 
което в това училище се случва за 
първи път. Това не се дължи само на 
лятната ваканция, а и на пропуски, 
натрупани при дистанционното 
обучение. Дори и при включен 
компютър, когато са на линия, де-
цата се разсейват лесно и това води 
до занижаване на техните знания, 
констатира директорката.

„Наши преподаватели по мате-
матика, по информатика, по физи-
ка, по биология са членове на на-
ционалните комисии за проверка и 
оценка на работата на учениците 
от областните и националните 
кръгове на олимпиадите, НВО и 
ДЗИ – казва директорката. – Те 
непрекъснато се квалифицират, 

От 20 години съм учител, от 
15 години се занимавам с извън-
класна дейност. От 2008 г. досе-
га съм ръководител на групи по 
информатика и информационни 
технологии по Националната про-
грама „С грижа за всеки ученик“ и 
Националната програма „Учениче-
ски олимпиади и състезания“, мо-
дул „Осигуряване на обучение на 
талантливи ученици за участие 
в ученическите олимпиади“. През 
учебната 2020/2021 г. ръководех школата „Разработка на 
игри“ към „Училищна Телерик академия“. От 2014 г. до 2021 г.  
бях член на ръководството на Съюза на математиците в 
България – секция Русе. 

Получих наградата в категорията за работа с изявени 
ученици. Имам ученици, които участват в състезания по 
информатика и информационни технологии и всяка година 
печелят призови места на национални и международни със-
тезания. Работя с децата в групи за извънкласна дейност. 
Там се събираме, обучаваме. Ако състезанието изисква 
разработването на проекти, учениците сами дават идеи, 
сами ги реализират. Аз им помагам, където не успяват, но 
важното е, че те търсят допълнително информация. Това е 
целта – да се развиват сами, да търсят решения на пробле-
мите, да ги намират и прилагат. Радвам се, че успявам да ги 
мотивирам. Защото важно е да се запали огънят, после той 
сам си гори. Гордея се с всяко постижение, колкото и малко 
да изглежда, гордея се с всички свои ученици без изключение.

Сюзан Феимова, старши учител  
по информатика и информационни  
технологии в МГ „Баба Тонка“ в Русе:

призови места от различни много-
езични състезания. Резултатите им 
по български език и литература на 
стандартизираните тестове – НВО 
и ДЗИ, са сред най-добрите в стра-
ната. Всяка година в гимназията се 
провежда литературен конкурс и с 
отличените текстове на учениците 
се издава сборник. Корицата се 
оформя от ученици, които участват 
в извънкласните дейности по изоб-

разително изкуство. В сборника се 
публикуват рисунки на ученици 
от различни класове. „По този 
начин популяризираме успехите на 
учениците пред цялата общност“, 
казва директорката.

Многобройни са и спечелените 
купи в различни спортни дисци-
плини – волейбол, футбол, лека 
атлетика, тенис на маса, спортно 
ориентиране и много други.

В час по безопасност на движението по пътищата
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чителят на XXI век има не-
леката задача да подготви 
Поколение XXI век, което 
изисква Образование XXI 
век. В този брой представя-
ме Сюзан Феимова старши 
учител по информатика и 
информационни технологии 
в МГ „Баба Тонка“ в Русе. Тя 
получи високата награда 
„Константин Величков“ в 
категорията „Работа с уче-
ници с изявени дарби“.

У
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„При нас се извърши атестирането 
на учителите през миналата година 
и то беше прието от колегите много 
естествено и нормално, мина гладко. 
Безспорно приемам предложението в 
програмата на новото коалиционно 
правителство, в което са заложени 
някои промени, като  нова система за 
атестиране на учителите и директо-
рите, включваща оценяване на знания-
та и уменията на учениците на входа 
и изхода на съответния образовате-
лен етап, за да се види реално каква е 
принадената стойност от труда на педагога. Това със сигурност 
трябва да е елемент от оценката на учителите. Не е важно кой 
учител колко е харесван, а какви са доказателствата за неговия 
труд и резултатите от него. При нас това, така или иначе, се 
прави. Входните и изходните нива на учениците и без това при-
състват в портфолиата на колегите. Това е начинът да се създа-
дат мислещи и активно търсещи деца, а нашите са такива.

Що се отнася до това дали трябва да се намали лятната ва-
канция и учебната година да започва по-рано, ми се струва, че та-
кова евентуално решение определено би трябвало да зависи от 
много и различни фактори. Те трябва внимателно да бъдат раз-
гледани и оценени. Струва ми се обаче, че една такава промяна би 
била приета трудно от всички – и родители, и ученици, и учители. 
Подобна мярка ще изисква време, за да бъде възприета.“

Албена Николова, директор  
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Нови хан: 

В този брой „Маршру-
ти „Аз-буки“ гостува на 
екипа на ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в с. Нови хан, 
Софийска област. Любо-
питно е, че капацитетът 
на училището не може 
да поеме увеличаващия 
се брой деца, желаещи да 
учат в него. Всички учи-
тели са много доволни от 
активната подкрепа, коя-
то получават от родите-
лите.

Нови хан
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Възпитаниците на училището се включват с  желание в клубовете по интереси  
„Сръчковци“, „Млад изследовател“ и „В света на математиката“

Антоанета НАЙДЕНОВА

В условията на тежка 
демографска криза 
и намалена ражда-
емост в село Нови 
хан, община Елин 
Пелин, Софийска 

област, се оказва, че капацитетът 
на единственото основно учили-
ще – „Св. св. Кирил и Методий“, е 
недостатъчен, за да поеме увели-
чаващия се брой на децата, които 
искат да учат в него. 

„Сградата ни е хубава, модер-
низирана е, но просто е малка и 
нямаме достатъчно помещения. 
Тук има висока раждаемост и 
децата са много. Към нас се ориен-
тират и жителите на прилежащия 
към селото жилищен комплекс в 
местността Побит камък, а и от 
другите местности наоколо, които 
тепърва ще се застрояват. Тази 
година останахме без учителска 
стая, защото направихме два първи 
класа и настанихме единия в нея“, 
обяснява директорът на училището 
Албена Николова.

174 са възпитаниците на шко-
лото, разпределени в 8 паралелки 
– два първи класа и по една пара-
лелка от II до VII клас включител-
но. За тяхното обучение се грижи 
педагогически екип от 16 души, 
които са мотивирани и добри про-
фесионалисти. Вероятно заради 
близостта до столицата обаче няма 
достатъчно млади кандидати за 
учители в Нови хан. 

Училището разполага с малък 
физкултурен салон и кабинет 
по информатика, които са извън 
основната му сграда. Там има и 
малка столова с кетърингово хра-
нене. Организацията на обучение 
е целодневна. Това е удобно за 
работещите родители, които ос-
тавят децата си на път за работа и 
ги прибират на връщане към дома. 
Дворът на училището се ремонти-
ра и напролет ще може да се ползва 
пълноценно. С децата от начален 
етап се работи по системата „Енви-

жън“. Школото има интерактивен 
дисплей и преносима мултимедия. 
Екипът мисли за разширяване на 
основната сграда и разчита на 
съдействие от Общината.  

От прогимназиалния курс всич-
ки деца са присъствено на учили-
ще, като се провежда неинвазивно 
тестване. Само от първи и втори 
клас има по две дечица, които 
продължават обучението си в 
дистанционна среда. „В момента 
очакваме монтажа на система за 
хибридно обучение и до около две 
седмици ще разполагаме и с нея, 
за да може и децата от вкъщи да 
присъстват виртуално в класните 
стаи – разказва Албена Николова. 
– Сега с тях се работи с матери-
али в „Гугъл класрум“, което е 
двойна работа за техните учители. 
Колегите са много натоварени 
с дистанционното обучение, но 
важното е, че това не се отрази на 
постигнатите резултати от НВО в 
IV и VII клас.“

Повечето от възпитаниците на 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ по-
стигат високи резултати на НВО и 
след завършването на основното си 
образование отиват в добри учили-
ща, предимно в столицата. Много 
малко са тези, които продължават 
в СУ „Васил Левски“ и в ПГ по 
керамика в Елин Пелин. Всяка 
година в училището се провежда 
и НВО по английски език, който 
е по избор, защото и учениците, и 
учителите са много мотивирани и 
работят в добро сътрудничество с 
родителите.    

„Тук средата е такава, че уче-
ниците присъстват редовно в 
часовете, правят си задачите и 
изпращат материали. Нямаме деца 
от уязвими групи, родителите са 
изключително заинтересовани от 
обучителния процес и съдействат 
активно на учителите – категорич-
на е моята събеседничка. – Това е 
нещото, с което най-много можем 
да се похвалим – активното учас-
тие на родителите в училищния 
живот. Те са изключително мо-
тивирани, интелигентни и имат 
желание да помагат дори и при 
организирането на екскурзии, 
„зелени“ и „сини“ училища, както 
беше преди пандемията.“

Възпитаниците на училището в 
Нови хан се включват във всички 
общински мероприятия  – конкур-
си за есета, изложби, състезания 
по безопасност на движението по 
пътищата. Участват в олимпиадите 
по български и по математика. Ми-
налата година тяхна петокласничка 

заема едно от първите места на 
олимпиадата по БЕЛ.

Всяка година се провеждат за-
нимания по интереси. Тази година 
имат три клуба за по-малките от 
начален етап на обучение – „Сръч-
ковци“, „Млад изследовател“ и  
„В света на математиката“.

Училището работи и по раз-
лични проекти и програми, като 
„Училищно мляко“, „Равен достъп 
до училищно образование в усло-
вията на кризи“. През тази година 
се работи активно по спечелен 
проект по Национална програма 
„Осигуряване на съвременна обра-
зователна среда“, модул „Библио-
теките като образователна среда“. 
Отбелязват се 114 години от рожде-
нието на Астрид Линдгрен, Денят 
на народните будители, органи-
зират маратон на четенето и т.н.  
„Обогатихме библиотечния си 
фонд, сега оборудваме читателски 
кът и работим активно за връщане 
на децата към хартиения вариант 
на книгата, колкото и трудно да 
се оказва това“, признава дирек-
торката.

Тази година ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ ще отбележи своя 
150-годишен юбилей. На 19 май 
1972 г. училището е удостоено с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“, 
I степен, по случай 100 години 
от неговото създаване. „Засега не 
смеем да планираме по-мащабно 
тържество, защото ситуацията е 
много променлива. Но ако панде-

мичната обстановка се успокои, 
ще организираме общо събитие 
– концерт през май – казва Албена 
Николова. – Предвиждаме обаче 
всеки месец да имаме поне по 
една изява за 150-годишнината.  

Започваме с обособяването на арт 
кът, който вече е готов.  В него ще 
има картини – една от учителките 
ни е завършила художествената 
академия и активно  работи за съз-
даването му заедно с учениците.“ 

Оазис със 
150-годишен юбилей 
Родителите участват активно в живота 
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Нови хан 

От стр. 6
„Почти всички искат да учат при нас, 

защото екипът е много добър. Психоло-
гът Лазаринка Батева е невероятен спе-
циалист. Работим и с детското заведение 
„Пчелица“, където са по-тежките случаи. 
От всички 28 деца най-много 2 – 3 са от 
нашия район. Останалите ги водят от по-
далечни квартали само и само да са при 
нас, защото виждат големия напредък. 
Стараем се да получават всичко, какво-

то им е необходимо. Имаме и лекарски 
кабинет с фелдшер, който много ни 
помага при провеждането на тестовете 
на децата. Засега всички тестове са от-
рицателни.“

Продължава работата по създаването 
на максимален комфорт за учениците. 
Тази година са обзаведени още три зали 
– кътове за игра с атрактивни мебели. 
Децата се чувстват прекрасно, сядат вър-
ху пухени „столове“, имат техника, маси 
за рисуване, книги и списания. Предстои 

да се обзаведат още три стаи за отмора и 
два компютърни кабинета, а на четвъртия 
етаж ще се направи и STEM кабинет.

Всички са убедени, че независимо от 
факта, че 11. ОУ е крайно квартално 
училище, ако продължи да се надгражда 
в тази посока, ще става все по-привлека-
телно и за деца, и за родители.

Миналата година училището провежда 
първия национален ученически конкурс 
„Николай Лилиев“ не само за да се по-
пуляризира името на големия български 

поет, а и за да се запали творческата 
искра у учениците. В Конкурса участват 
180 деца от цялата страна и от чужби-
на. Наградените творби са издадени в 
специална книга. Вече е обявен вторият 
международен конкурс „Николай Лили-
ев“ за поезия и проза в две възрастови 
групи. Крайният срок за получаване 
на конкурсните творби е до средата на 
април 2022 г. Победителите ще бъдат 
обявени на 26 май – рождената дата на 
Николай Лилиев.

Как едно квартално училище става...
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* От лат. – словото на учителя VERBA 
MAGISTR

I

VERBA MAGISTRI*

Нормативната регула-
ция на заниманията по 
интереси чрез Наредбата 
за приобщаващото об-
разование и Наредбата 
за финансирането на ин-
ституциите в система-
та на предучилищното и 
училищното образование 
създаде минимума условия 
за тяхното организиране. 
Всяка образователна ин-
ституция в съответствие 
с желанието на учениците 
и със съгласието на роди-
телите, а и според капаци-
тета и възможностите си, 
предоставя на учениците 
право на избор да се вклю-
чат в извънкласни дейнос-
ти посредством различни 
организационни педагоги-
чески форми – клуб, състав, 
формация и др. 

Безспорно, заниманията 
по интереси са и онази до-
бра среда за практическа 
насоченост на обучението, 
за междупредметно взаи-
модействие и ориентиране 
към резултати, за възпи-
таване на социалнозначи-
ми житейски ценности.  
А съзнателното поощря-
ване на познавателната 
активност в хода на зани-
манията, стимулирането и 
провокирането на открива-
телството, креативност-
та, творческата актив-
ност водят до повишаване 
мотивацията за учене, 
осмисляне на придобитите 
знания и умението те да се 
използват в практически 
дейности.

През настоящата учебна 
година в СУ „Козма Трич- 

ков“ се осъществяват 
дейности за занимания 
по интереси в основните 
тематични области – ма-
тематика, технологии, 
гражданско образование, 
природни науки, екологично 
образование и здравословен 
начин на живот. Сформи-
рани са 11 групи, включва-
щи почти половината от 
учениците в училището. 
Програмите за работа в 
групите са съобразени не 
само с потребностите 
и интересите на обуча-
емите, но и с учебното 
съдържание по съответ-
ните предмети, като го 
надграждат, развиват, 
задълбочават. Във фокуса 
на заниманията са прово-
кирането и стимулирането 
на ученика за търсене на 

знания, както и инициа-
тивността за генериране 
и осъществяване  на идеи. 

Добър пример в това от-
ношение е реализирането 
на проекта на членовете 
на клуб „Училище и още 
нещо“ за обособяване на 
пространство за „коледни 
вълнения и  приумици“. Фоа-
йето на училището е преоб- 
разено: реновирани пейки, 
украсени със снежинки, 
лампички, гирлянди, диско 
топки, рамки за снимки, 
подаръци под елхата, ко-
ледни песни. Учениците  
от клуб  „Приятели на 
природата“ изработиха 
коледната екоукраса, а от 
клуб „Екохрани и околна 
среда“ украсиха живата 
елхичка, която след това 
ще бъде засадена в естест-

вена среда. Коледарите от 
клуб „Родолюбие“ благо-
славяха и пяха за здраве 
и берекет. В допълнение, 
коледните песни и музикал-
ните междучасия доприне-
соха магията на коледния 
дух да завладее всички и да 
носи настроение! Резулта-
тът е налице – ефектно 
училищно пространство, 
много споделени творчески 
и работни моменти, под-
крепа, удовлетворение от 
свършеното.  

Етапите, през които 
премина този проект – от 
генерирането на идея-
та през неговото промо-
тиране и реализиране, 
формираха у учениците 
редица положителни ка-
чества, в резултат на 
които удовлетвореност-

та от постигнатото 
е повече от заслужена. 
Лидерството, работата 
в екип и пр. без съмнение 
ще бъдат пренесени и в 
учебните часове, защото 
учителите в клубовете 
за занимания по интереси 
добре разбират, че така 
се постига единството 
на целите на обучението 
и възпитанието. 

Последвалите разгово-
ри под различна форма 
убедиха учениците, че 
знанието и практическо-
то приложение са важни 
предпоставки за личност- 
но развитие и за изграж-
дане на емоционалната 
интелигентност.

Нели Борчева,  
директор на СУ „Козма 

Тричков“ – Враца

ПОЩА „АЗ-БУКИ“

Младият преподавател е доволен от избора си на професия

Заниманията по интереси и учебните предмети

Зина СОКОЛОВА

Денчо Стоянов е на 
25 години и от една 
година преподава 
в Първа английска 
гимназия в София. 
Родом е от Раднево. 

Преди да стане учител, е ра-
ботил като илюстратор. Рису-
ването започва като хоби, не е 
посещавал курсове. Учи се от 
уроци в интернет, постепенно 
навлиза в тези среди и започва 
работа към издателство. Но 
не вижда в това потенциална 
кариера. Признава, че като 
ученик в гимназията, когато е 
15-годишен, най-много иска 
да стане филмов режисьор, но 
обстоятелствата го водят до 
Софийския университет, специ-
алност „Английска филология“. 
Не съжалява за това и е много 
доволен от развоя на събития-
та. Макар и през ум да не му е 
минавало, че ще се занимава с 
преподаване. 

А как се озовава в ролята на 
учител? В IV курс има препода-
вателска практика. Така попада 
в Първа английска гимназия и 
се представя доста добре. „Ис-
тината е, че преподаването ми 
хареса, това беше най-важното 
– казва Денчо Стоянов. – Харес-
ва ми и досега. Доволен съм от 
избора си за професия.“ 

В началото, още в първите 
седмици на практиката, когато 
е само наблюдател в часовете, 
най-интересно му е да „разкри-
ва“ различните характери на 
децата, докато учителката им 
преподава. Едни пишат, други 
си говорят, трети сякаш са на 
съвсем друго място. При вни-
мателно вглеждане човек може 

Късмет е да се работи  
с мотивирани ученици
Най-важното е да установя връзка с децата, казва 25-годишният 
преподавател от Първа английска гимназия в София Денчо Стоянов

да придобие представа как биха 
реагирали учениците в даде-
на ситуация. Умението да ги  
наблюдава, му е полезно и сега.

„Да установиш връзка с деца-
та, е едно от най-важните неща 
в тази професия – категоричен 
е младият учител. – И да зна-
еш какво да очакваш от всеки 
ученик, за да няма изненади. 
Един ще е по-шумен, друг – 
по-невнимателен. Трябва да си 
подготвен. Това ми помага да 
съм наясно как да се държа с 
всеки ученик.“

Иначе най-странно му е, ко-
гато деца, с които има десетина 
години разлика, се обръщат към 
него с „господине“. Но посте-
пенно свиква с това. Наясно е, 
че трябва да установи необхо-
димата дистанция с учениците. 

„Гледам да им говоря като 
по-възрастен, какъвто съм все 
пак – казва Денчо Стоянов. – От 
време на време си общуваме 
и малко по-свободно, но се 
стремя да не преминаваме гра-
ницата на отношенията учител 
– ученик. Ако видя, че почват 

да питат за странични неща, 
прекратявам разговора и се 
фокусираме върху материала.“

Признава, че най-трудното по 
време на час е да въдвори отно-
во дисциплината, ако е допус-
нал да я изтърве. Когато нещата 
се овладеят още в началото на 
часа и се установи определен 
ритъм на работа, е по-лесно да 
се запази дисциплината. Сигу-
рен е, че няма ученици, които 
да са зле настроени към него. 
Всички проблеми, които са му 
създавали, са от детинщини. От 
изобилието на енергия, която 
имат и която искат да израз-
ходят. Досега не се е случвало 
учениците му да са искали 
съзнателно да саботират часа. 

„Гледам да не показвам, ако 
някой ученик ме е засегнал с 
поведението си, защото те го 
правят, за да привлекат внима-
ние. Истината е, че не съм имал 
сериозни проблеми с ученици-
те, много добри и талантливи 
са. Разбирам се с тях. Мога да 
обяснявам и колкото пъти да 
ме питат едно и също нещо, 
винаги съм готов да отговарям. 
Класен ръководител съм на 
паралелка в VIII клас и часо-
вете на класния ми помагат да 
ги опозная. Важно е, че в тези 
часове те говорят на българ-
ски, изразяват се по-свободно, 
по-срамежливите се отпускат 
да участват в дискусиите по 
определени теми. Има много 
активни ученици със собствено 
мнение. Преди време говорихме 
за благотворителния концерт 
„Българска Коледа“ – исках да 
ги насърча да си купят билет, да 
помогнат на инициативата. Го-
ворим и на педагогически теми. 
Питам ги дали имат проблеми, 
които не са свързани с учебния 
материал. Искам да се доближа 

до тях и ако имат проблем, да 
го споделят с мен. Като класен 
ръководител, аз съм и посред-
ник между родителите и ръко-
водството. Искам да подчертая, 
че колегите ме приеха добре, 
помогнаха ми да се адаптирам, 
да се ориентирам в документа-
цията. Тази година дойдоха и 
още по-млади учители.“

Денчо Стоянов признава, 
че има късмет да работи с 
мотивирани ученици. Но ко-
гато започва да преподава нов 
материал, винаги им предлага 
някакъв интересен казус, за 
да привлече вниманието им. 
Дава им текстове, които после 
обсъждат, различни задачи и 
визуални материали.

Насърчава учениците си да 
четат, за ваканциите редовно им 
дава книга на английски. Със 
смях обяснява, че някои от тях 
мислят, че четенето е скучно и 
е за възрастни. 

От преподавателите си в Рад-
нево си спомня най-често за 
учителката си по химия и за 
нейния ентусиазъм разпалено да 
обяснява тайните на химията, да 
прави опити.

„За нас тя беше един по-нети-
пичен учител, не беше сърдита, 
не беше скучна – казва Стоянов. 
– Очевидно харесваше работа си. 
Не го оцених на момента. Сега 
разбирам, че го е правила зара-
ди нас, за да разберем по-добре 
материала, да се адаптираме.“

Младият преподавател иска да 
даде на своите ученици знания и 
да създаде у тях навици за учене 
и работа. Това ще им помогне да 
организират добре времето си, 
за да могат да се занимават и с 
извънкласни дейности. Призна-
ва, че често си тръгва от работа 
в добро настроение, зареден от 
енергията на своите ученици.
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Зина СОКОЛОВА

За първи път интере-
сът ѝ към физиката е 
привлечен от нейния 
преподавател по този 
предмет в седми клас. 
При него не  минавал 

и час без опит. През лятото на 
седми за осми клас след изпитите 
за Математическата гимназия 
тя заминава с родителите си в 
с. Камен бряг. Настаняват се в 
селска къща. Ева е взела със себе 
си звездна карта, публикувана в 
тогавашния в. „Септемврийче“.

„Докато другите вечеряха, из-
лязох на двора – спомня си Ева 
Божурова. – Не бях виждала ни-
кога толкова много звезди, защото 
в селото нямаше улични лампи, 
които да пречат. Почнах да търся 
съзвездията, не познавах нито едно. 
Първо намерих  Касиопея, което е 
с много лесна фигура. После в ня-
какво трескаво състояние започнах 
да откривам и другите звезди, да 
ги свързвам една с друга. Накрая 
отидох при баща ми и му казах, 
че искам да се занимавам с това.“ 
Записват я в кръжок във Варненска-
та обсерватория, която след години 
се превръща в неин втори дом. 
Повечето ѝ колеги са бивши кръ-
жочници като нея. Смята себе си 
за щастлив човек в професионално 
отношение, тъй като се занимава 
точно с това, което обича – астро-
номията и децата.

Националната олимпиада по 
астрономия в България е организи-
рана по инициатива на Варненската 
обсерватория. През 1997 г. екипът 
ѝ разбира, че вече от две години 
има международна олимпиада. И 
решава да организира национална, 
за да може чрез нея да се подготви 
отбор за международната. Решават 
тя да се провежда в три кръга – 
общински, областен, национален, 
плюс един подборен. Най-добрите 
деца на националния кръг ги канят 
на лагер за интензивна подготовка.  
В края на лагера се провежда чет-
върти подборен кръг за окончател-
но формиране на отбора.

„В организацията за Междуна-
родна олимпиада по астрономия 

Вълшебният свят  
на звездите
Ние не произвеждаме медали, а хора, казва Ева Божурова – ръководител 
на олимпийския ни отбор по астрономия от 25 години

„От астрономия се интересуват практически всички 
хора на земята – убедена е Ева Божурова. – Тя е и най-де-
мократичната от природните науки, защото обектът на 
нейното изследване – звездите, са над всички нас. И през 
вековете специално към астрономията съществен принос 
и важни открития са правели любители астрономи. Те са се 
занимавали с това по свое собствено желание. Уилям Хершел 
– един от най-знаменитите астрономи, живял през XVIII век, 
не само е направил много важни открития – като планетата 
Уран, инфрачервените лъчи, множество галактики и мъгля-
вини и т.н., но сам е конструирал и строил своите телескопи. 
Всичко това е правил като любител, по професия е бил музи-
кант. И сега хиляди хора по света си купуват телескопи и в 
свободното си време вършат наблюдения и изпращат полу-
чените данни в професионални астрономически институции. 
Техните усилия допринасят съществено за развитието на 
астрономията. Говорила съм с мои колеги физици. Голямата 
част от тях са ми признавали, че първото нещо, което ги е 
привлякло към физиката, е била астрономията. Моята тео-
рия е, че всички се интересуват от астрономия, но профе-
сионално с нея се занимават само достатъчно лудите.“

Ева Божурова е старши 
учител в Народната астроно-
мическа обсерватория и пла-
нетариум „Николай Коперник“ 
– Варна, където работи вече 
36 години. От 25 години е ръко-
водител на българските олим-
пийски отбори по астрономия. 
Завършила е физика в Софий-
ския университет, където от 
8 години чете лекции по астро-
номия на студенти, бъдещи 
учители по физика в катедрата „Методика на обучението 
по физика и астрономия“. 

ми харесва това, че в  нея има една 
особена атмосфера – подчертава 
Божурова. – Основната идея е не 
да се положат всички усилия, за да 
се подготвят петима суперталант-
ливи ученици, които да участват в 
националния отбор. Олимпиадата 
е стимул за по-добро астрономи-
ческо образование на колкото се 
може повече деца в цялата страна. 
Нашите ученици основно се под-
готвят в кръжоци към астрономи-
ческите обсерватории, но също 
и от учители ентусиасти, които 
в отделни училища организират 
извънкласни занимания. В устава 
на нашата олимпиада е записано, че 
тя има за цел да насърчава такива 
извънкласни форми, тъй като по-
голямата част от учебния материал, 
върху който са задачите по астроно-
мия, не се изучава в училище. И за 
своята подготовка децата разчитат 
на извънкласни занимания. Аз съм 
член на групата, която съставя за-

дачите за всичките четири кръга на 
националната олимпиада, заедно 
с моите колеги Захари Дончев от 
Института по астрономия на БАН 
и по-младите наши възпитаници, 
бивши участници в олимпиадата, 
Александър Куртенков от Ин-
ститута по астрономия и Никола 
Каравасилев, който е редактор на 
научното списание „Обучение по 
природни науки и върхови техно-
логии“ на Национално издателство 
„Аз-буки“.“

Когато съставят задачите за под-
готовка на децата, Ева Божурова и 
нейните колеги наблягат върху това 
да коригират погрешната представа 
на повечето хора, че с точни науки 
се занимават някакви сухари и 
неемоционални хора, които мислят 
само за формули. „Навсякъде се 
опитвам да обяснявам, че когато 
човек харесва някаква точна на-
ука, връзката му с нея, колкото и 
парадоксално да звучи, е преди 
всичко емоционална – категорична  
е тя. – Самият Айнщайн е казал, че 
най-ценната способност, с която ни 
е дарила природата, е способността 
да се удивляваме. Девизът на един 
учител по физика трябва да бъде: 
„Удивлявай!“. На всяка крачка, с 

всичко възможно! Ако не стигнеш 
до емоциите на децата, няма да ги 
привлечеш към тази наука!“

Задачите за олимпиадата, които 
съставят ръководителите на от-
борите, са със своеобразен стил.  
В много от тях има приказен сю-
жет. Например герои в задачите са 
принцеси, извънземни същества. 
Самите участници в олимпиадата 
са поканени да си се представят 
в ролята на космонавти изсле-
дователи на далечна станция на 
Юпитер или на астрономи, които 
работят на най-големите телеско-
пи в света. Задачите са съставени 
така, че да бъдат насочени пряко 
към децата. Например да изчис-
лят нещо, което ги засяга – като 
своята възраст в дни. За да научат 
по-малките участници колко дни 
има в различните месеци на годи-
ната, те трябва да изчислят колко 
дни са минали от раждането им 
досега. Ева Божурова е имала 
ученици, които я черпели с бон-
бони за 5000-я ден от живота си. 
Това съответства на възраст малко 
повече от 13 години и 8 месеца.  
В задачите участват шеговити 
герои, към тях има и забавни кар-
тинки, закачки. Важно е, когато 

децата прочетат задачата, да се 
усмихнат. 

„Никога не трябва да забравяме, 
че имаме работа с деца. По този на-
чин ги стимулираме и те виждат, че 
светът на астрономията е вълшебен 
– подчертава Ева Божурова. – Осо-
бено интересно е да им разкриеш 
красотата в една формула. Ако 
човек вникне добре с мисълта си 
във формулите, ще види, че в тях е 
заключено невероятно изящество. 
И това също е въздействие върху 
емоциите. Никога не бива да за-
бравяме, че олимпиадата е стимул, 
средство за насърчаване придоби-
ването на повече знания. Тя не е 
самоцел. Обичам да повтарям на 
моите млади колеги, които готвят 
деца за олимпиадата, че ние не про-
извеждаме медали. Ние произвеж-
даме хора. Променяме съдби и това 
е страшно отговорно. Не са толкова 
много хората, които се интересуват 
професионално от астрономия на 
този свят. Но можем да кажем, че 
на онези от нашите възпитаници, 
които са станали астрономи, по 
някакъв начин сме променили 
съдбата. Това е много важно и е 
голямо удовлетворение за един 
преподавател. Особено когато уче-
ниците му го надминат. Радваме се, 
когато се виждаме с наши бивши  
възпитаници, станали професори 
–  за съжаление, голяма част от тях 
са в чужбина. Изключително при-
ятно ни е, когато те ни разказват за 
новости в астрономията.“

Другото положително нещо в 
Международната олимпиада по 
астрономия е, че тя е за две въз-
растови групи: от 14 до 16 години 
е младшата възраст, а от 16 до 18 го-
дини – старшата. Това позволява на 
ученици от седми клас да участват 
в нея. Нещо повече, възпитаници на 
Варненската обсерватория, участ-
вали в Международната олимпиада 
по астрономия като седмокласници 
и осмокласници, като пораснат, се 
оказват добре подготвени за отбо-
рите за Международната олимпиа-
да по физика например. И там също 
печелят награди. 

„Не обичаме да настройваме 
децата твърде състезателно, тъй 
като една олимпиада по наука не е 
спорт – казва Божурова. – Повтарям 
им, че ако отидат на международна 
олимпиада, самото участие в нея 
им е награда. През 2000 г. ръково-
дителят на корейския отбор, който 
участваше тогава за първи път в 
олимпиадата, в един разговор ми 
каза, че не е знаел, че има наблю-
дателен тур, и неговите деца не са 
подготвени. И тъй като има два дни 
за пренастройване, за преодоляване 
на часовите разлики, в една от тези 
вечери казах на нашия отбор, че 
ще отидем при корейчетата да им 
помогнем. Така всяко българче 
хвана по едно корейче и почна 
да му показва съзвездия. Никой 
не каза и дума за това, че те са ни 
конкуренция. Звездите са много 
по-високо от всички тези неща и 
за мен това е най-важното. Това е 
по-ценно и от най-златния медал. 
На Международната олимпиада по 
астрономия България е уважавана 
сила и това ме изпълва с особена 
гордост и удоволствие.“

По време на Националната лагер-школа по астрономия в местността Белите брези през 2021 г.
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Медицинският универ-
ситет – София, е сред на-
учните институции с най-
добри постижения при 
академичната мобилност 
и стажовете в Централна 
и Източна Европа. Това 
сочи проучване с участи-
ето на 12 университета и 
научни центрове от реги-
она – Чехия, Словакия, 
Литва, Латвия, Естония, 
Полша, Унгария, Румъ-
ния, Словения, Хърватска 
и България. Целта на до-

кумента е картографиране 
на добрите практики в 
системите за кариерно 
развитие на научноизсле-
дователските екипи на 
организациите участници. 

Това е една от стъпките, 
които висшето училище 
предприема като част от 
процеса по развитие на 
Стратегия за кариерно 
развитие на изследова-
телите. Университетът 
кандидатства и за наград-
ното лого HR Excellence in 

Research („Изключителни 
постижения в управление-
то на човешки ресурси 
за изследователи“), но 
трябва да отговори на 
определени критерии в 
следващата една година. 
Към момента само 657 
организации в Европа 
са спечелили правото да 
използват логото. Пос-
тигането на тези цели би 
го направило желан парт-
ньор по научни проекти, 
както и авторитетен рабо-

тодател за специалисти от 
България и чужбина.  

Основната самооценка 
потвърди, че системите за 
човешки ресурси в изсле-
дователските организации 
в региона са все още слабо 
развити. Положителен 
аспект в предприетото 
проучване е, че във всич-
ки 9 области поне една 
от 12-те институции е 
оценена като напреднала 
и следователно може да 
сподели добри практики 

с останалите. 
По отношение на „Мо-

билност и стажовете“, 
най-добрите оценки са 
представени от българ-
ския университет и този 
в Тарту, Естония. Нашият 
има подписани над 150 
споразумения за акаде-
мичен обмен и 33 мемо-
рандума за академично 
сътрудничество. 

МУ – София, вече е 
вписан и в кариерния 
портал на Европейския 

съюз EURAXESS. Това 
означава, че той е признат 
като организация, която 
въвежда 40-те принципа 
на Европейската харта 
за учените и Кодекса за 
поведение при подбор 
на изследователите. С 
това Университетът се 
ангажира да направи съ-
ответни промени за кари-
ерното развитие на своите 
специалисти, които да 
гарантират тяхната добра 
квалификация.  

Пъ р в ото  же л а -
ние на Нина като 
малка е да ста-
не метеоролог. 
Имала си е дори 
тетрадка, къде-

то записвала различни данни. 
Мечтата ѝ била да отиде на ме-
теорологичната станция на връх 
Мусала, да си вземе едно куче и 
да си стои там сама с него. После 
се отказва от тази леко плашеща 
идея. Обмисля дали да не следва 
медицина. След това се колебае 
между биология и химия и изби-
ра второто. Завършила е 127. СУ 
„Иван Николаевич Денкоглу“. 
Има много добри преподаватели 
по химия и биология, но тъй като 
училището е езикова гимназия, 
в XI и XII клас тези предмети не 
се учат. Но това не ѝ пречи да се 
подготви и да влезе в Софийския 
университет. Бакалавърската ѝ 
степен е по компютърна химия, 
а магистърската – по медицинска 
химия. Извън работа обича да 
спортува, любими са ѝ зимните 
спортове. Убедена е, че чрез ка-
чествено физическо натоварване 
мозъкът си почива най-добре.

Първият ѝ досег с науката е по 
време на следването. Eдна от пре-
подавателките ѝ във Факултета по 
химия и фармация завежда група 
студенти на практика в лаборато-
рията на проф. д.н. Венелин Енчев 
в Института по органична химия с 
център по фитохимия. От всички 
само тя остава там на работа. 

„Истината е, че взаимно се харе-
сахме – казва Нина Нанкова. – На 

Кариера в Европа

Науката не е самотно занимание
Изследват растение с потенциални лечебни свойства срещу човешки 
коронавируси

Нина Стоянова-Нанкова е една от трите победи-
телки в стипендиантската програма „За жените в на-
уката“  за 2021 г. Тя е асистент в Института по обща и 
неорганична химия към БАН и е в екипа на лаборатория-
та „Теоретична и изчислителна химия“. Проектът, с кой-
то впечатли журито, е фокусиран върху изследването 
на растението Graptopetalum paraguayense и неговите 
потенциални лечебни свойства срещу човешки корона-
вируси. Интересът към това широко използвано като 
храна в Тайван растение е предизвикан от оздравител-
ното му действие при много случаи на конюнктивит и 
херпес симплекс. Това задействало научното любопит-
ство и не след дълго решили да започнат да изследват 
това растение, неговия фитохимичен състав и антими-
кробното му действие. С настъпването на пандемията 
от COVID-19 учените забелязали, че в Тайван се регис-
трират ниски нива на ковид заболеваемост и летали-
тет. В основата на проекта е идеята, че именно това 
растение, което тайванците всекидневно консумират, 
е причината за тези по-високи нива на имунитет на 
местното население. 

към Фонд „Научни изследвания“ 
за проучване на антивирусното му 
действие върху херпесни и грипни 
вируси. Растението е сукулентно, 

Флуоресцентни биомаркери
„По принцип се занимавам с тавтомерия при 

базите на нуклеиновите киселини и с влияние 
на разтворителя при биологичноактивни съе-
динения  – обяснява Нина Нанкова. – Понятието 
тавтомерия означава съществуване на две или 
повече химични съединения (с еднакъв брой атоми 
от всеки вид), претърпяващи лесно превръщане 
от едно в друго в резултат на пренос на атом или 
атомна група между други два атома, най-често 
пренос на водороден атом. В свободно състояние 
и в разтвор не се наблюдава само една форма на 
базите на нуклеиновите киселини. Напротив – в 
някои от случаите най-стабилната форма е не-
каноничната, която не се наблюдава в РНК и ДНК. 
Това е интересно като наблюдение, тъй като 
много лекарства са базирани на структурата на 
нуклеозидите, особено медикаменти за онколо-
гични и вирусни заболявания. Важно е да се разбе-
ре коя точно форма на лекарството се наблюдава 
в разтвор и действа. Тавтомерията при лекар-
ствени средства е от съществено значение, тъй 
като може да повлияе върху изчисляването на 

параметъра на хидрофобност, свързан с разтво-
римостта във вода. По този начин активната 
съставка на дадено лекарство може да съдържа 
освен посочената на опаковката и други тавто-
мерни форми. Това е т.нар. „тавтомерен проблем“ 
при лекарствените средства. Или образно каза-
но, като изпием едно хапче или ни влеят някакъв 
разтвор, дали структурата на лекарствената 
молекула е тази, която производителят смята, 
че лекарството има. Чрез компютърни симулации 
могат да се направят изследвания максимално 
близки до естествените условия. 

Занимавам се и с една тема за ДНК и РНК 
флуоресцентни биомаркери, които маркират кле-
тъчни структури, съдържащи ДНК и РНК. Досега 
използваните маркери са много силни мутагенни 
фактори и увреждат изследваните клетки, освен 
това са опасни за ползване. Съединението, с кое-
то работя, е доста просто, има много добри флуо- 
ресцентни свойства и не е мутаген. То даже би 
могло да намери приложение като слънцезащитно 
средство.“  

мен ми допадна атмосферата в 
лабораторията. Това е много важно 
за един учен, защото той никога не 
работи сам, винаги е в екип. Трябва 
да има разбирателство, търпение 
да те обучат. Бях в трети курс, 
когато дойдох в БАН. Три години 
бях учила на теория нещо, което 
не знаех как мога да го използвам. 
Практиката в Института ми показа 
къде мога да прилагам тези знания. 
Убедих се, че това, което уча, има 
някакъв смисъл. В научната работа 
всеки ден е различен. Може по 
даден проблем да работиш с ме-
сеци. Но когато накрая постигнеш 
някакви резултати, това носи удо-
влетворение. Работата в един офис 
е динамична, но хората там сигурно 
не усещат, че от тяхната работа 
има някаква полза в такава степен. 
Докато в научната работа, когато ти 
е интересно и правиш това, с което 
искаш да се занимаваш, е много 
мотивиращо.“

Проектът, с който печели сти-
пендията за жени в науката, е 
малко по-встрани от основните 
ѝ занимания с фундаментални 
въпроси. Тя избира една по-прак-
тическа тема, към която има ин-
тересна експериментална част. 
Другият плюс е, че проектът е 
доста интердисциплинарен.

С растението Graptopetalum 
paraguayense колегата ѝ доц. 
Надежда Маркова се е занимавала 
още преди Нина Нанкова да отиде 
в лабораторията. Но на по-сери-
озно изследователско ниво с него 
се работи от 2017 г. Тогава екипът 
на лабораторията печели проект 

произхожда от Мексико. Много е 
разпространено в Азия, в китайска-
та медицина. В Тайван се използва 
като храна. Учените в лаборато-

рията са изпитвали върху себе си 
неговото действие, а и в научната 
литература има данни за негови 
положителни качества. Повлиява 
добре чернодробни и белодробни 
заболявания, има антиоксидантно 
и обезболяващо действие, някои 
докладват и за антисептично дейст-
вие, за разграждане на неправилно 
нагънати протеини при невродеге-
неративни заболявания и др.

„Растението се яде, приятно е на 
вкус, леко кисело. Може да се капе 
в окото, да се нанася по кожата – 
обяснява младият учен. – За първи 
път растението се охарактеризира 
10 години след като е донесено 
в България. Проблемът е, че то 
трудно цъфти, а без да видят 
цвета, ботаниците не могат да го 
охарактеризират. Оттам нататък 
започнаха изследванията. Хуба-
вото на такива растения, които се 
използват за храна, е, че с времето 
са доказали своята безопасност .“

Проектът е с продължителност 
една година. Вече са започнали 
експериментални изследвания 
върху човешки коронавируси. 
Но не и върху SARS-CoV-2. Този 
вирус не се изследва, защото e 
опасен за изследване и се изискват 
по-строги мерки за безопасност. 
Нина Нанкова се надява, че тя и 
нейните колеги ще могат да уста-
новят, че растението Graptopetalum 
paraguayense има потискащо (ин-
хибиращо) действие върху човеш-
ките коронавируси и как точно 
работи този механизъм.

Нина Нанкова при получаване на наградата
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Научен форум в 
о н л а й н  п р о с -
транството събра 
десетки учени от 
Европа – изследо-
ватели на наслед-

ството на светите братя Кирил 
и Методий и палеослависти. 
Кирило-Методиевският научен 
център на БАН отбеляза по дос-
тоен начин един забележителен 
творчески път – този на профе-
сора от Оксфорд Катрин Мери 
Макробърт. На нея е посветен 
том 31 на „Кирило-Методиевски 
студии“, озаглавен „Славянски 
текстове и традиции“. В книгата 
са включени статии и студии на 23 
учени, извоювали си вече голям 
авторитет, както и на млади изсле-
дователи от 9 европейски страни 
и САЩ. Статиите са написани 
на 5 европейски езика – англий-
ски, български, руски, сръбски 
и чешки. Уважението си към 
юбилярката изразяват в Tabula 
gratulatoria и 24 нейни колеги от 
Европа и САЩ. 

В обемистия сборник са засег-
нати проблеми на славянските 
текстове и традиции, развиващи 
се в голям географски район на 
Европа, като се започне от някои 
области в района на Slavia Romana 
и се достигне до най-източната му 
част в Русия. Те обхващат и голям 
в хронологически план масив от 
изследвания – от анализи на най-
старите глаголически текстове на 
Псалтира до проблематика, свър-
зана с документи от края на XIX в.

Проф. Светлина Николова – 
отговорен редактор на сборника 
(членове на редколегията са Ралф 
Клеминсън, Веселка Желязкова, 
Маргарет Димитрова) казва след-
ното за емблематичната британска 
палеославистка: „Вече четири 
десетилетия Мери Макробърт 
посвещава изследователските си 
усилия на слабо познатата и до 
днес, неатрактивна, като цяло, 
сред западноевропейските слави-
сти важна научна област, каквато 

Да докоснеш историята 
с ръце или да поемеш по 
стъпките на отдавна отишли 
си герои, се оказа възможно, 
благодарение на изложбата 
„Иван Вазов – 100 години 
безсмъртие“, организирана 
от Централната библиотека 
на БАН в сътрудничество с 
Института за литература към 
БАН, филиала на американ-
ския университет „Темпъл“ 
в Рим и Българско училище 
„Асен и Илия Пейкови“ в 
италианската столица.

Българската общност в Рим 
имаше уникалната възмож-
ност да се запознае с предста-
вените архивни документи, 
притежание на Научния архив 
на БАН, както и с първото 
издание на Вазовата стихо-
сбирка „Италия“ от личния 
архив на друг голям българин 
– Стоян Михайловски, пише 
Vatican news.

Готовност за подкрепа на 
подобни начинания изрази 
в приветствието си доц.д-р 
Емилия Занкина – декан на 
Университета „Темпъл“ в 
Рим. В словото си тя специ-
ално отбеляза професионал-
ните си връзки с най-голе-
мите научни библиотеки в 
България във връзка с дей-
ността си като председател 
на Съвета на директорите 
на Националната библио-
течно-информационна сис-
тема (НАБИС). Сред гостите 
бяха проф. Анна Влаевска 
от Университета в Пиза,  
проф. Красимир Станчев от 
Университета „Рома Тре“,  
д-р Роберто Риналди – ди-
ректор на лаборатория по 
физика в Централния инсти-
тут по реставрация към ита-
лианското министерство на 
културата, Любомир Иванов 
– представител на България 
във ФАО, Детелина Кирило-
ва – директор на Българското 
училище „Асен и Илия Пей-
кови“ в Рим, Венета Ненкова 
– председател на асоциация 
„Паралел 43“.

Българският посланик в 
Италия Н.ПР. Тодор Стоянов 
също поздрави гостите и ор-
ганизаторите на събитието и 
специално благодари на Цен-
тралната библиотека – БАН, с 
директор д-р Силвия Найде-
нова и нейните сътрудници, 
осъществили изложбата. Той 
подчерта, че българите в чуж-
бина винаги ще успяват, кога-

то са сплотени и отдадени на 
каузата да предадат на децата 
си своята любов към Бълга-
рия, да им дадат възможност 
да преоткриват красотата на 
българския език в творчест-
вото на класиците и да следват 
заветите на Иван Вазов.

Изложбата е по повод 
100-годишнината от смъртта 
на Патриарха на българската 
литература, писателя, който в 
най-голяма степен изпълва със 
смисъл понятието „български 
класик“, а творчеството му 
е неразделна част от непре-
ходното европейско духовно 
наследство. Тази годишнина 
беше включена в календара 
на ЮНЕСКО.

Във фонда на Библиотеката 
на БАН в продължение на 
150 години се съхраняват над 
1000 отделни Вазови творби, 
произведения, публикувани в 
периодичния печат, критика 
за него, преводи и др. Голяма 
част от Вазовите творби, пре-
ди да излязат като самостоя-
телни произведения, са били 
публикувани на страниците 
на „Периодическо списание“ 
и „Сборник за народни умот-
ворения“, издания на Българ-
ското книжовно дружество, а 
впоследствие на БАН, както 
и първите издания на някои 
от тях.

През 1884 г., когато е на  
34 години, вдъхновен от исто-
рията, изкуството и културата 
на Италия, Иван Вазов пред-
приема пътуване до страната 
на Апенините заедно със 
своя приятел Михаил Маджа-
ров – публицист, държавен и 
обществен деец, бъдещ ми-
нистър на финансите, дипло-
мат. Вазов запечатва своите 
спомени от това незабравимо 
пътуване в стихосбирката 
„Италия“.

След откриване на излож-
бата деца от Българското 
училище заедно със своите 
преподаватели, родители, 
приятели и гости, поеха по 
римските стъпки на Вазов, къ-
дето четоха неговите „итали-
ански“ поезии – не само пред 
Вазовия паметник на площад 
„Торвалдсен“ в Рим, но и пред 
бюстовете на Данте и Тасо във 
Вила Боргезе, на които Вазов е 
посветил стихове. Участници-
те в културно-образователната 
обиколка се запознаха с арха-
ичните рими на българския 
поет. 

Признание за британски 
палеославист
Научен форум отбелязва творческия 
път на професора от Оксфорд Катрин 
Мери Макробърт

Кадър от филма „Пътят на буквите“

Проф. Мери Макробърт

е палеославистиката. Стъпила 
на своята солидна подготовка в 
областта на лингвистиката, както 
и общо в областта на филологи-
ческите дисциплини, на перфект-
ното познаване на историята на 
славянските езици, както и на 
гръцките текстове, важни за па-
леославистиката, на отличната си 
ориентация в ръкописното наслед-
ство на славяните през Среднове-
ковието, на свободното владеене 
на няколко съвременни славянски 
езика, днес Мери Макробърт може 
да служи като образец за пътя към 
най-високите съвременни научни 
постижения“. 

Основните ѝ научни интереси 
са в областта на историята на 
средновековните славянски пре-
води от гръцки и сравнителната 
граматика. 

Голяма част  
от нейната работа  

е посветена  
на текстовата 

традиция  
на средновековния 
славянски псалтир. 

А колегите ѝ от Европа са кате-
горични – няма да е преувеличено 
да кажем, че в днешно време тя 
трябва да бъде оценявана като 
един от най-добрите експерти по 
темата. Впрочем именно с изслед-
ването на Псалтир на Димитре от 

синайския манастир „Св. Екатери-
на“ Мери Макробърт свързва свое-
то име. Глаголическият ръкопис е 
открит през 1975 г. в „Св. Екатери-
на“. Съхранява се в манастирската 
библиотека. Книгата е цялостно 
запазена, съдържа общо 145 пер-
гаментни листа с размер 135х110 
мм и е с оригинална подвързия. 
Паметникът се датира най-вероят-
но към последната трета на XI век. 

Как се става палеославист от 
такава величина. Проф. Макро-
бърт има солидна подготовка в 
областта на лингвистиката и на 
филологическите дисциплини. 
Перфектно познава историята 
на славянските езици, както и на 
гръцките текстове, а това е пред-
поставка за отлична ориентация 
в ръкописното наследство на 
славяните през Средновековието. 
За нея руските ѝ колеги казват, 
че говори брилянтен руски език. 
А австрийският палеославист 
и палеобългарист проф. Хайнц 
Миклас, с когото Макробърт 
съвместно изследва Псалтира 
на Димитре, се възхищава на 
немския ѝ език. Публикува в 
голям кръг издания, отпечатани 
в 14 европейски страни и САЩ 
предимно на родния ѝ английски 
език от 1982 до 2021 г., но също 
на български, сръбски и немски. 
Нейното научно творчество е 
плод на собствените ѝ изслед-
вания по всяка тема, която тя 
анализира изключително задъл-
бочено на основата на отличното 
познаване на първичния материал 
и свързаните с него предходни 
изследвания, когато има такива. 

Голяма част от изследванията на 
палеославистката от Великобри-
тания, публикувани от 1989 г. до 
момента, са посветени на средно-
вековните славянски текстове на 
Псалтира – една от най-важните 
за православните славяни книга, 
единствена сред книгите от Стария 
завет, разпространявана винаги в 
самостоятелни кодекси.  

В Рим оживява 
„италианската“ поезия 
на Иван Вазов

Децата от Българското училище отдават почит на Вазов
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Здравка МАСЛЯНКОВА

Му з и к а л н о -
д р а м а т и ч -
ният театър 
„Константин 
Кисимов“ във 
Велико Тър-

ново привлече в драматичната 
си трупа четирима млади актьо-
ри. 2021-ва година ще остане 
паметна за творческия състав и 
за театъра, защото осъществи-
ха националната премиера на 
спектакъла „На изток от Рая“ по 
емблематичния роман на Джон 
Стайнбек. Режисьорът Бойко 
Илиев е автор на драматизацията. 

„Театърът се ражда и умира в 
един и същи ден, но не спираме 
да говорим за болките“, казва 
Бойко Илиев. И в постановката 
продължава да търси отговорите 
на вечните философски въпро-
си. „Кои сме ние, защо сме на 
тази земя, вината, която тегне 
от сътворението – преодолима 
ли е, можем ли да се изправим 
срещу света и да го променим, 
или сме просто жалки бурмички 
в една въртележка, от която няма 
излизане. Опитваме се, опирайки 
се на Стайнбек, да си отговорим 
на въпросите дали можем нещо 
да направим ние, бурмичките, 
малките човечета, да променим 
към добро този свят, да се оттлас-
нем от предопределената вина, 
която създателят ни е наложил“, 
разсъждава режисьорът. 

В пиесата се включиха най-но-
вите попълнения на Великотър-
новския театър – младите актьори 
Боян Фърцов, Тони Христова, Ни-
кол Бойчева и Кирил Милушев, 
които разказаха за вдъхновението 
и творческия заряд на своите ге-
рои в „На изток от Рая“.   

„Моят герой е Кейл, който,  
въпреки младостта си, е целеус- 
тремен, знае какво иска и най-вече 
знае с какво да се бори. Едното 
следва другото – ако знаеш с как-
во да се бориш и знаеш как да го 
превъзмогнеш, ще стигнеш лесно 
до целта си“, коментира Боян 
Фърцов. Според Тони Христова 
тази пиеса и постановката на 

Преди повече от годи-
на проф. д-р Велимир 
Велев разработва серия 
от работни ателиета с 
участието на студенти 
от НАТФИЗ и незрящи-
те актьори от „Невиж-
дан театър“. Упоритата 
работа, търпението и 
споделеното желание 
за творчество ражда и 
първата премиера на 
второкурсниците от спе-
циалност „Театър на 
движението – пантоми-
ма“ в НАТФИЗ – „Сен-
ките на нашите души“. 
Хибридният спектакъл 
е представен на сцената 
кино-театър „Освобож-

дение“. Може да се види 
и на сайта на Виртуална-
та интерактивна куклена 
сцена.

„Този спектакъл е моят 
дълбок поклон пред свет-
лата памет на проф. Ге-
оргиева, благодарение на 
която „Интерактивната 
импровизация и кукле-
ният театър на бъдеще-
то“ видя бял свят. Из-
следването ми продължи 
в „Теория за бъдещото 
ICT зрелище“, част от 
която е и настоящият 
спектакъл“, споделя 
проф. Велев.

Колаборацията между 
НАТФИЗ и „Невиждан 

театър“ стъпва на кон-
цепцията „Училище за 
Зрение“ за осъзнаващото 
взаимодействие между 
зрящи и незрящи актьо-
ри, в което всяка страна 
получава допълнителна 
гледна точка, като „ал-
тернативен поглед“ към 
себе си и като „различни 
очи“ за околния свят и 
живота.

Проектът „Училище за 
Зрение“ е финансиран от 
националния фонд „Кул-
тура“ по „Едногодишна 
програма за подкрепа на 
частни професионални 
организации в областта 
на изкуствата“. 

„Сенките на нашите души“ в НАТФИЗ

„На изток от Рая“  
на великотърновска сцена
Постановката търси отговорите на вечни философски въпроси – кои 
сме, защо сме на тази земя...

Трупата в спектакъла „На изток от Рая“ с режисьора на постановката Бойко Илиев

Бойко Илиев са „голяма хапка“ за 
младите актьори. „Ролята ми на 
Кати е голямо предизвикателство. 
Трудна е, въпреки че е малка като 
обем, но смятам, че е много важна 
за цялостната картинка на това, 
което се опитваме да покажем на 
публиката. Трябваше да се заро-
вим в някакви неща, които на нас 
не са ни се случвали, не можем да 
черпим от своя житейски опит, и е 
много голямо предизвикателство“, 
споделя Тони Христова. 

Никол Бойчева разказа, че в на-
чалото е чувствала своята героиня 
Авра далечна и чужда. „Тези хора 
търсят себе си през цялото време. 
Има едно наместване, което ре-
ално и на мен ми помогна да се 
приближа до Авра, защото тя е с 
много интересен вътрешен живот 
и се бори срещу себе си“, споделя 
актрисата.

„Моят герой живее в една кап-
сула и когато тя се счупи, той 
не може да понесе реалността. 
Проследявайки моя герой, него-
вия растеж и разчупване, искам 
да предам това и на хората, когато 

излязат от залата – не трябва да 
живеем в нашите капсули, а да 
живеем с хората около нас и да ги 
чуваме, и да мислим заедно с тях, 
и да живеем заедно с тях“, посочи 
Кирил Милушев, който изпълнява 
ролята на Арон в постановката 
по романа на Стайнбек „На изток 
от Рая“. 

На младите актьори в спектакъ-
ла партнират доайените на Вели-
котърновския театър в драмсъс-
тава Стефка Златкова в ролята на 
Кейт и Стоян Борисов като Адам.  

„Има мигове, в които излизаме 
от омаята и халюцинациите на 
житейската приказка, която сами 
си създаваме“, казва режисьорът 
Бойко Илиев. И допълва, че не 
тези мигове са важни, а миговете, 
които ни правят хора. „А ставаме 
хора, когато надмогнем бита и 
манипулациите, в които участва-
ме волю или неволю. Тогава тези 
мигове щастие си заслужават 
да живеем на тази земя. Фило-
софските въпроси, които задава 
Стайнбек,  са прекрасно усещане, 
че не сме загубили живота си 

напразно, а това е достатъчно“, 
коментира режисьорът на преми-
ерния за България спектакъл „На 
изток от Рая“.  

Четирите млади попълнения в 
драматичния състав на Велико-
търновския театър вече репетират 
с габровската гост-режисьорка 
Невена Митева новия спектакъл 
„Не сме от тях“, създаден по ем-
блематичните Чудомирови разка-
зи „Без късмет“ и „Не съм от тях“. 

Младите таланти идват от го-
леми градове, но вече са влюбени 
във Велико Търново и неговата 
публика. Софиянецът Кирил Ми-
лушев е на 24 години. Завършил 
е Нов български университет 
в класа на Елена Панайотова и 
идва в храма на Мелпомена в 
старопрестолния град след кас-
тинг. „Студентските ми години се 
превърнаха в тест за мен и начин 
да се самоопозная, да се опитам 
да разбера къде са моите граници. 
Междувременно и работех, имах 
възможността да си партнирам 
със Снежина Петрова, Койна 
Русева. Играх в Театър „Азарян“ 

в НДК, в Пловдивския театър. 
Шарено време беше…“, споделя 
Кирил, който тепърва ще гради 
професионална кариера. 

Тони Христова е от Благоев-
град. Завършила е актьорско 
майсторство в колежа „Любен 
Гройс“ в класа на проф. Надежда 
Сейкова и голямата Виолета Гин-
дева. За ролите си казва: „Винаги 
си харесвам такива, които не ми 
дават. Определят ми все да съм 
принцесата, добричката, а аз 
предпочитам по-характерни роли. 
Но сега в пиесата, която репети-
раме по Чудомир, най-накрая ми 
се падна ролята, която искам, и 
много ентусиазирано подхождам 
към нея“.

Пловдивчанката Никол Бойчева 
е учила в Националната гимназия 
за сценични и екранни изкуства 
в родния си град, а след това 
завършва и НАТФИЗ в класа на 
Пламен Марков. Разказва, че към 
новата си роля подхожда с любо-
питство, защото е много далеч 
от нейния натюрел. Никога не е 
живяла на село и дори не знае 
как разговарят хората там. Затова 
ѝ е много интересно, а и започва 
да чувства ролята все по-близка 
и земна.

Боян Фърцов е от Варна, но спо-
деля, че не морето го привлича, а 
планината. Преди Академията 
играе в детско-юношеския театър 
„Златното ключе“, ръководен от 
Сия Папазова. Още от IV клас си 
казва, че ще се занимава с театър, 
макар в самото начало да не е 
толкова категоричен. Състудент 
е на Никол Бойчева от класа на 
Пламен Марков. „За нас, младите, 
идването във Великотърновския 
театър е предизвикателство, за-
щото тепърва трябва да градим 
име. Но това важи и за всеки друг 
театър. Предпочитам да не се 
хвърлям директно на софийските 
сцени, защото за мен пътят на 
един успешен човек в каквато и 
да е професия трябва да започва 
по-отдалече, за да натрупа опит“, 
разсъждава Боян.

Четиримата млади актьори вече 
са любимци на великотърновска-
та театрална публика.
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Деляна ЛУКОВА

Изследователски 
проект, свързан 
с названията за 
облекло в Реч-
ника на Найден 
Геров, предста-

виха деветокласници от Матема-
тическата гимназия „Акад. Ки-
рил Попов“ на осмата сесия на 
Ученическия институт на БАН.  
Проучването на Велислав Бори-
сов и Катерина Прончева им до-
несе за поредна година призово 
място в раздел „Хуманитарни 
и социални науки“. В хода на 
работата с петте тома на Речника 
на Найден Геров Велислав и Ка-
терина са събрали над 500 думи, 
назоваващи облекло или части 
от него. Тези думи в проекта са 
разпределени тематично – спо-
ред произхода си и според най-
често използваните морфеми за 
тяхното образуване.

За да се запознаят с живота 
и книжовната дейност на Най-
ден Геров, учениците заедно с 
научния си ръководител Невена 
Ичевска посещават Копривщи-
ца, където тръгват „по стъпките“ 
на възрожденеца. Имат уни-
калната възможност да влязат 
в родната му къща, която не е 
музей. Посещават и класното 
училище, създадено от Геров, 
както и експозицията в Музея 
на образованието, посветена на 
знаменития копривщенец.

Безспорно най-значимото дело 
на Геров е неговият Речник на 
българския език, над който той 
работи 50 г., подпомогнат от 
своя племенник Тодор Панчев. 
От народни умотворения и от 
живия народен говор Геров съ-
бира над 70 000 заглавни думи. 
По богатство на представения 
материал Речникът заема едно 
от първите места в славянската 
лексикография, а авторът му се 
нарежда сред най-значимите сла-
вянски лексикографи на XIX век. 

Събраните думи учениците 
включват в изготвения от тях 
картинен речник, илюстриран 

с 384 снимки. Сред тях са вен-
чилник – м.р./венчилница – ж.р. 
– дреха, в която някой се е вен-
чал; власяница – дреха от дебела 
ласата аба; влъняник – вълнена 
задна престилка, която се носи 
вместо сукман.

„Целта е да се опитаме да 
„съживим“ събраните думи за 
облекло и да възкресим духа на 
времето, в което живее и твори 
книжовникът Геров. За набавя-
нето на илюстративния материал 
огромна помощ ни оказаха слу-
жителите от Етнографския музей 
в Пловдив“, казват Велислав и 
Катерина.

В края на миналата учебна 
година по тяхна инициатива е 
проведен урок в музея, посветен 
на облеклото на възрожденския 
българин и на думите, които го 
назовават, на който представят 
пред съучениците си и части от 
картинния речник.

„Интересът на учениците 
именно към названията за об-
лекло от Речника на Найден 
Геров е породен от няколко 
причини. Облеклото съпътства 
човека през целия му живот 
– от раждането до смъртта.  

В етнографската литература то 
се определя като знак за принад-
лежност към етноса, отразяващ 
основните периоди от същест-
вуването и развитието му. Наред 
с това облеклото е и фактор за 
поддържане на етнокултурната 
традиция, своеобразна „визитна 
картичка“ за всеки народ. Ето 
защо думите, които го назова-
ват, са от такава изключителна 
важност за езика ни, но вече са 
почти непознати за съвременния 

българин. От векове на дрехата 
се гледа като на ценност не само 
защото пази човека от студ, 
жега, дъжд, не само защото в 
изработката ѝ се влагат време 
и труд, но и защото е показател 
за социална принадлежност и 
имотно състояние, естетически 
усет, емоционална нагласа на 
човека“, пояснява научният 
ръководител и преподавател по 
български език и литература 
Невена Ичевска.

По стъпките  
на Найден Геров
Млади математици изследват названията за облекло 
в неговия Речник

Велислав Борисов и Катерина Прончева участват в се-
сия на УчИ БАН още като петокласници с проект на тема 
„Фразеологични словосъчетания, назоваващи части от 
човешкото тяло (глава)“, а на следващата година темата 
е разширена – „Фразеологични словосъчетания, свързани с 
части от човешкото тяло“. Учениците са изготвили малък 
фразеологичен речник с изследваните от тях фразеологиз-
ми. Отличени са с награди за най-малки участници и награ-
да от Института по български език при БАН за постиже-
ния в областта на лексикологията.

На седмата сесия на УчИ БАН те представят проекта 
„Иван Богоров и изграждането на новобългарския книжо-
вен език“, който им носи първа награда. За същия проект 
те получават и награда „Дете на годината“ 2021 г. за ака-
демично постижение, а научният им ръководител Невена 
Ичевска – награда „Учител на годината“.

Ани САРГАВАКЯН

Институт „Сервантес“ е 
създаден преди 30 години 
като обществена инсти-
туция с цел да подпомага 
обучението по испански 
език и разпространението 
на испанската и испано-
американската култура. 
Седалища на Института 
се намират и в Мадрид, и 
в Алкала де Енарес – род-
ното място на Сервантес. 
Днес Институтът има 87 
центъра, разположени в 
44 държави на петте кон-
тинента.

За преподаватели в раз-
лични страни културната 

институция е важен ори-
ентир за учебни практики, 
съвременни дидактически 
похвати, както и е своеоб-
разен ресурсен център. 

Институт „Сервантес“, 
като референтна инсти-
туция в областта на обу-
чението на преподаватели 
по испански език в София 
и в страната, организира 
всяка година програмата 
за обучение на препода-
ватели по испански език 
ELE. Предлагат се кур-

сове, насочени основно 
към преподаватели с опит 
и обучение в ELE, както 
и към специалисти без 
опит, които преориентират 
кариерата си. Осигурява 
се сътрудничество с раз-
лични институции или 
издателства, свързани с 
чуждоезиковото обучение 
ELE, както и с университе-
тите в България.

Институтът в София 
предоставя информация 
за стипендии, които се 
отпускат на чужденци в 
Испания. Има и списък 
на институции в Испания, 
които предоставят помощи, 
спонсорства и стипендии за 
чуждестранни граждани.

В центъра си в София 
„Сервантес“ осигурява 
на заинтересуваните въз-
можността да удостоверят 
официално познанията си 
по испански език. В ин-
ституцията се провеждат 
изпитите за придобиване 
на международно при-
знати документи. Това са  
дипломите по испански 
език – DELE, и сертифи-
катът от международната 
услуга SIELE за оценяване 
на испанския език. 

„Сервантес“ – София, 
започва 2022 г. с онлайн 
кинопоредица, посветена 
на един от забележител-
ните творци на испанската 
култура Фернандо Фернан 

Гомес – драматург, писа-
тел и сценарист, смятан за 
един от водещите актьо-
ри в утвърждаването на 
така нареченото „испанско 
класическо кино“. Кино-
поредицата ще представи 
два филма, режисирани от 
него: дебютния му „Лудни-
цата“ (1953) и „Странното 
пътешествие“ (1964), както 
и „Езикът на пеперудите“ 
(1999). 

Филмите ще бъдат дос-
тъпни на канала „Вимео“ 
на Институт „Сервантес“ 
за 48 часа, считано от 21 ч.  
на съответните дати. Всич-
ки филми са със свободен 
достъп и субтитри на бъл-
гарски език.

На осмата сесия на Ученическия институт на БАН проучването на Велислав Борисов и Катерина 
Прончева им донася за поредна година призово място в раздел „Хуманитарни и социални науки“

„Сервантес“ вече е в четвърто десетилетие
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Голямото-малко мо-
миче на Бургас, кое-
то разнася славата 
на града и на талан-
тите му по света с 
диригентската си 

енергия, с умението си да работи 
с малки и големи в името на ней-
но величество Музиката. Това е 
крехката Милена Добрева. 

В Бургас едва ли има човек, 
който да не знае нейното име. 
То се свързва с детската фор-
мация „Морски песъчинки“, с 
известния по света вокален ан-
самбъл „Фортисимо“ и с един от 
традиционните хорове на града 
– „Родна песен“. Милена не оби-
ча да се изтъква. Тя е скромна, 
перфекционист и работохолик. 
Работила е в бургаските учили-
ща „Йордан Йовков“ и „Димчо 
Дебелянов“, а от тази година 
е в Центъра за професионално 
и личностно развитие. Има 34 
години педагогически стаж. 
Посветена на музиката, Добрева  
признава, че хоровото дирижи-
ране е нейна детска мечта.

„Като малка опитвах различни 
видове дейности – художествена 
гимнастика, балет, езици и какво 
ли не още. Търсех своето място. 
Като влязох навремето в хора 
към пионерския дом с диригент 
Милка Стоева, усетих, че това 
ми е тръпката. По тази причи-
на тръгнах да се занимавам с 
музика. Майка ми бе против, а 
аз настоявах, защото имах усе-
щането, че това е моето място. 
Помогнаха ми много Милка 
Стоева и дъщеря ѝ Светла Сто-
ева. Хоровото дирижиране ми 
беше наистина мечта“, връща 
се назад във времето Милена 
Добрева.

В първото училище „Йордан 
Йовков“, където попада по раз-
пределение, прави училищен 
хор. Но след демокрацията са-
мата тя усеща, че младите хора 
не ги влече хоровото изкуство. 
„Учениците нямаха интерес. На-
право се бях отчаяла“, разказва 
Милена.

През 2003 г. създава вокална 
формация „Морски песъчинки“ 
с акцент към детските забавни 
песни. Постепенно интересът 
към хоровото изкуство започва 
да се връща. През вокалната 
формация минават повече от 
100 деца.

През 2014 г. енергичната бур-
газлийка създава вокален ансам-
бъл „Фортисимо“ в началото към  
НУМСИ „Проф. Панчо Влади-
геров“. Година по-късно почели 
проекта „Игра на хорове“ на 
Слави Трифонов. По време на 
телевизионната надпревара ста-
ват любимци на Георги Милчев-
Годжи. Той по-късно във време-
то се включва и в техен концерт, 
а и заедно записват песента на 
Тодор Колев „Фалшив герой“. 
„Получи се прекрасна песен, по 
която направихме и видеоклип. 
Оттогава поддържаме прекрас-

Златната диригентка  
на многогласното пеене
Милена Добрева от Бургас има 34 години стаж като преподавател  
и на малки, и на големи 

Моменти от посрещането на „Фортисимо“ в Бургас. Част от ансамбъла заедно с кмета Димитър Николов

ни отношения и се радваме, че 
е наш приятел“, разказват от 
формацията. 

Зад гърба си „Фортисимо“ 
има вече четири участия в све-
товните олимпиади за хорове. 
Първото е през 2017 г. в Рига, 
следва това в Южна Африка, 
после и в Гьотеборг, Швеция. 
Преди по-малко от месец „Фор-
тисимо“ се завръща в Бургас не с 
една, а с две престижни награди 
от Антверпен, Белгия, където се 
проведе последното издание на 
надпреварата. Бургаските талан-
ти печелят най-високите отли-
чия в две категории – „Вокални 
ансамбли & Камерни хорове“ 
на Световни хорови игри (World 
Choir Games 2021 Flander) и но-
вата категория Folklore acapella. 
Когато младежите и Милена 
Добрева се прибират в Бургас, 
на площада пред общината са 
издигнати  плакати „Добре до-
шли, шампиони“, „Обичаме ви, 
„Фортисимо“, „Милена Добре-
ва, ти си златна!“. 

Кметът Димитър Николов поз-
дравява младите изпълнители 
и техния ръководител Милена  
Добрева, като има благодари 
за невероятната емоция, която 
подаряват на Бургас и България 
с огромния си успех. „Милена 
Добрева, ти си истинска вълшеб-
ница, продължавай да развиваш 
таланта на бургаските деца“, 
пожелава в емоционалния си 
поздрав Николов.

За младите хора обикновено 
казваме, че са супериндиви-
дуалисти. Но вокалната група 
„Фортисимо“ непрекъснато 
опровергава това мнение. „Щас-
тливка съм. Моите деца, които 
оцелеят във формациите, след 
известни години обучение се 
научават на дисциплина, ред, 
коректност, толерантност и 
всички останали прекрасни 
човешки качества, освен че 
са изключително музикални и 
обичат многогласното пеене. Не 
се стремят към солови партии 
и индивидуални изяви. Затова 
ми е тръпка многогласното пе-

ене на мен самата“, подчертава 
Милена Добрева. Преди месец 
„Фортисимо“ издават и втория 
си албум с помощта на Община 
Бургас, откъдето получават пъл-
на подкрепа.

Като най-запомнящо се изпъл-
нение диригентката сочи учас-
тието в Рига, което е и първото 
за бургаската формация. Макар 
да казва, че всяко участие е за-
редено с огромна доза емоции и 
преживявания, отговорно и ва-
жно е да се докажат какво могат. 

За Рига бургаските таланти 
тръгват без каквато и да е на-
гласа за награди – на това ги е 
научила тяхната ръководителка. 
„Едва прохождахме. Макар и 
подготвени, това бе първото ни 
участие на международна сцена, 
където имаше и много азиатски 
хорове, изпълнители от САЩ, от 
Южна Африка… и ние от Бълга-
рия, единствени, които никой не 
познава. Направихме огромно 
впечатление и тогава спечелих-
ме Гран при на нациите. Това 
бе изненада и за нас самите“, 
разказва Добрева, добавяйки, че 
успехът е бил и доказателство 
за това, че тя, като ръководител 
на тези млади хора, ги води във 
вярната посока. „Тогава раз-
брахме, че хората ни харесват 
– дали заради доброто звучене, 
дали заради харизмата, или пък 
комплексно“, обобщава бургаз-
лийката. Тя приема ансамбъла 
като един организъм. Младите 
хора не могат без нея и тя не 
може без тях. „Като излезем на 
сцената, сме едно цяло. Излъч-
ваме заедно“, рисува образа на 
хора неговата диригентка.

Вероятно за това спомага 
много и една любопитна подроб-
ност – най-често репетициите 
на „Фортисимо“ се провеждат в 
дома на Милена Добрева, където 
всеки от участниците се чувства 
много комфортно. Обстановката 
им е позната и ползотворна. Тя 
си спомня и за необичайните 
места, където са извисявали 
гласове. У нас са пели пред 
пещера до Мадарския конник 

с изумителна акустика, което е 
доставило изключително удо-
волствие на самите музиканти.

„Пели сме на много места в 
България и в чужбина и всяко си 
има свое очарование. Много ни 
беше интересно в Южна Афри-
ка – Претория, когато бяхме на 
Световните хорови игри през 
2018. Освен в огромните зали 
пяхме и на едно необичайно 
място – в селото на племето зулу 
сред техните колиби“, разказа 
ръководителката на „Форти-
симо“.

Смесеният хор „Родна песен“, 
който е към Община Бургас, 
също се ръководи от Милена До-
брева. Поема го през 2018 г. про-
летта. За работата с възрастни 
хора тя казва, че всички работят, 
отделят от свободното си време. 
Очакванията и амбициите не 
са чак толкова големи като при 
младите, но и там намира оча-

рование. „Хорът е отдушник и 
удоволствие за тези, които пеят 
в него. Те отделят от свободното 
си време, отърсват се от стреса 
на делника. Пеят с удоволствие“, 
обяснява Добрева. Наскоро имат 
турне във Франция, където из-
насят три концерта при голям 
интерес и са бурно аплодирани 
от тамошната публика.

Най-малките „песъчинки“ са 
на възраст от 4 до 8 години. Те 
буквално прохождат с „Мор-
ски песъчинки“. „Бебетата, 
както си ги наричам гальовно, 
са много сладки. Последната 
година имам голям напредък 
с тях, защото започнахме да 
разучаваме песни на два гласа. 
Това е постижение за възрастта 
им“, разказва с умиление за най-
малките си хористи Добрева.  
И наградите от международни 
изяви не закъсняват. При по-го-
лемите, които са до IX – X клас, 
където има и момчета с мутира-
ли гласове, също се набляга на 
акапелното многогласно пеене. 

Изявите на трите хора, които 
ръководи, са нейният живот, 
смисъл и самочувствие. При-
теснителна като човек, далеч 
от тщеславието, тя майчински 
се радва на успехите на своите 
хористи и с усмивка обича да 
припомня, че „който пее, зло не 
мисли“.

Опровергава обаче твърде-
нието, че „музикант къща не 
храни“. „В последните две го-
дини много трудно се намира 
работа за музиканти, но въпреки 
това аз се справям. В рамките на 
разумното, което ми е необходи-
мо, успявам да си го доставям“, 
казва тя. За сметка на това, 
удоволствието от контактите с 
публиката е огромно. Радват и 
топлят аплодисментите, награ-
дите и успехите на хоровете, 
които ръководи.

В книжка 9/2021 г. четете:

В статията 
„Иновациите във 
висшето образование и 
ролята на регионалните 
университети, 
акад. Христо Белоев 
поставя фокус върху 
стратегическото 
разбиране на иновацията в 
неговата обвързаност със 
системата на висшето 
образование и ролята 
Ӝ в интелигентното, 
свободно, пазарно 
ориентирано, устойчиво 
и ресурсно отговорно 
развитие на регионите.

Цена 9,80 лв.
ISSN 0861 – 3982

9
година XCIII

П
ЕД

А
ГО

ГИ
К

А
 •

 к
н

и
ж

к
а
 9

 •
 2

02
1 

го
д

и
н

а

2021

София – Sofia
2021

Национално 
издателство 
за образование  
и наука

www.azbuki.bg 
www.azbuki.eu

Bulgarian Journal оf Educational rEsEarch аnd PracticE

 volumE 93  numBEr 9, 2021

Научно списание
 година XCIII  книжка 9, 2021

Педагогика

PEdagogika-PEdagogy

EBSCOhost Research Databases

The European Reference Index for the Humanities 
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

The Central and Eastern European 
Online Library (CEEOL)

Google Scholar

Primo (Ex Libris)

Summon (ProQuest)

Web of Science (JCR: Q4 of JCI)Web of Science Core Collection

Russian Science Citation Index

Pedagogika-Pedagogy journal (and its articles)  
is indexed, referred, listed and abstracted in:

Е-mail: pedagogy@azbuki.bg
тел. 02/ 425 0470; 02/ 425 0471 
www.pedagogy.azbuki.bg

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

Списанието се реферира и индексира в Web of Science

Годишен абонамент 87 лв.



24 www.azbuki.bg брой 3, 20 – 26. I. 2022 г.

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” (библиотеката), 
ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2022

Брой 48 (1550) 2 – 8 декември 2021 г. Година XXX. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

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

Европа се нуждае от 
повече жени в науката, 
посочва нов доклад  
на Еврокомисията

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

Днес в броя
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Изследователят Петър Стефанов, 
организатор на  Експерименталната 
лаборатория по карстология  
към БАН, разказва за тайните  
на карста, който е и уникална 
природна лаборатория с оригинални 
подземни кабинети – пещерите
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Акад. Николай Денков, министър  
на образованието и науката: Големият 
проблем е, че сме бавни в реакциите 
към промените, които се случват около 
нас. Свързани са с инспектирането, 
атестирането, с това как ще се 
оценява добавената стойност

Българска академия на науките
www.bas.bg

По-модерни  
и по-иновативни
Национални програми увеличават обхвата  
и финансирането си

Министерският съвет одобри допълни-
телно 2 088 222 лева за подкрепа на инова-
циите в образованието и модернизацията 
на материалната база на училища. От тях 
1 682 170 лева се отпускат по Национал-
на програма „Иновации в действие“ за 
популяризиране и мултиплициране на 
добри иновации между образователните 
институции. Всяко иновативно училище 
сключва по два договора с други училища 
за взаимна мобилност. 

Общо 261 общински и 6 частни училища 
ще получат по 3710 лева за изпълнение на 
съвместни дейности. Други 263 общински и 
3 частни училища, които не са иновативни, 
имат сключен по един договор. Техните па-
кети са на стойност 2600 лева. Съвместната 

работа между училищата спомага за обмен 
на добри практики и идеи за провокиране 
на иновациите в образователния процес.

Правителството одобри и 406 052 лева 
по НП „Професионално образование и 
обучение“. Средствата се предоставят за 
14 общински професионални гимназии и 
средни училища за окончателни плащания 
по проекти за ремонт. С модернизирането 
на сградите учениците ще имат възмож-
ност да работят с най-новото техническо 
оборудване и да придобият професионални 
компетентности в реални трудови условия.

Правителството одобри и 6 058 630 лева 
за пристрояване, реконструкция и изграж-
дане на нови сгради на детски градини и 
учебни корпуси в училища. Средствата са 

за 31 училища и детски градини.
Общо 21 общини ще получат 6 051 121 

лева за финансиране на дейности в общин-
ски училища и детски градини. Останалите 
7509 лева са за подобряване материалната 
среда на Неврокопската професионална 
гимназия „Димитър Талев“ в община Гоце 
Делчев.

С одобрените средства ще се обезпечат 
дейности по Програмата за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструк-
ция на детски ясли, детски градини и учи-
лища 2020 – 2022 г. Изграждането на нови 
учебни сгради и корпуси ще съдейства и 
за организирането на едносменен режим 
на обучение в училище.

На стр. 3

Талантливите деца от трета група на ДГ „Пролет“ в Севлиево, под ръководството на музикалния ръководител 
Цветина Маринова, изпратиха с танци есента. „Децата ни са изключително талантливи. С четвърта група 

подготвяме програма за Коледните празници. „Сцена“ ще бъде нашият битов кабинет“, радва се на успехите  
на децата и на колегите си педагози директорката Виолета Василева
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Младите учители имат нужда 
от подкрепа, за да останат в профе-
сията. Това е най-важният извод от 
проучване на Световната банка по 
поръчка на МОН. В."Аз-буки" го прави 
от години с рубриката Verba magistri.

Стряскащо звучат данните, 
че през 2016 г. едва около 10% от 
новоназначените в системата са 
останали в професията. Оттогава 
започва плавното повишаване на 
заплатите в сектора и резулта-
тът е, че през 2019 г. отпадналите 
преподаватели след първата година 
вече са 23%. Според авторите на из-
следването обаче този ефект може 
да е временен, ако не се вземат 
допълнителни марки за задържане на 
специалистите.

Защо младите учители не се 
задържат в професията? Причини-
те са най-различни – може да не са 
добре приети в училището, може 
да се сблъскват с много предиз-
викателства, за които не са били 
подготвени във висшето училище, 
да не знаят как се преподава на 
деца, които не говорят български и 
т.н. Коронавирусът допълнително 
усложнява положението. 

Сред краткосрочните мерки, 
предложени от Световната банка, е 
програма за въвеждане на начина-
ещи преподаватели в учителска-
та професия, предшествана от 
обучение на учителите наставници, 
както и постоянно повишаване  
на квалификацията им. 

Звучи чудесно, но за да не се 
получи поредното изливане на пари 
и раздаване на кредити на калпак 
без резултат, е необходим сериозен 
контрол. На входа и на изхода. От 
програмите, по които се подготвят 
учителите, мине се през фирмите, 
които организират квалифика-
ционните курсове, и се стигне до 
проверката в клас – прилага ли се на-
ученото от учителите в часовете 
и повишили ли са се знанията на тех-
ните ученици. Иначе ще продължи 
преливането от пусто в празно. Така 
че, да заложим на подкрепа за млади-
те учители, съчетана с контрол.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА

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 година

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  
„Обучение по природни науки  

и върхови технологии
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

К
омпютърни симулации за 
климата на територията 
на Балканския полуостров 
и района на Черноморския 
басейн са разработили уче-
ни по Национална научна 
програма „Опазване на окол-
ната среда и намаляване на 
риска от неблагоприятни 
явления и природни бед-
ствия“. В резултат са гене-
рирани бази данни за реги-
оналния климат за периоди 
1975 – 2005 г. (настоящ кли-
мат), 2020 – 2050 г. (близко 
бъдеще) и 2070 – 2100 г.  
(далечно бъдеще). Симула-
циите на бъдещите клима-
ти са направени за трите 
всеобщо възприети сцена-
рия за глобални промени на 
климата – оптимистичен, 
стабилизиращ и песимис-
тичен. Пресметнати са ре-
дица климатични индекси, 
които оценяват влиянието 
на даден минал, настоящ 
или бъдещ климат върху 
околната среда, човешко-
то здраве, екосистемите 

и различни аспекти на сто-
панската дейност.

В рамките на проекта са 
подготвени моделни оценки 
на водния отток на реките 
Места и Струма и на во-
дния баланс на водосборите 
им на българска територия. 
Направена е оценка на фор-
мирането на подземните 
водни ресурси и са изяснени 
хидрогеоложките условия за 
формиране на подземни води 
в различни по тип колекто-
ри. Получените резултати 
дават възможност за реша-
ване на редица приложни за-
дачи за оценка и управление 
на водните ресурси.

Разработена е методика 
за оценка на екологичното 
състояние на р. Дунав чрез 
рибната фауна, както и 

индикатори и метрики за 
оценка на състоянието на 
стоящи води на базата на 
ценотични параметри на 
зоопланктона. Изследвани 
са формите, способите и из-
точниците на замърсяване 
на подземните води, причи-
нени от депа за битови от-
падъци, настоящи и бивши 
минни разработки за добив 
на полезни изкопаеми.

Обновена е климатична-
та карта на скоростта на 

повърхностните течения в 
близост до българския бряг, 
като са получени и сезонни 
карти на теченията. Уста-
новена е денонощната дина-
мика на концентрацията на 
биогенни елементи и кисло-
род в морската вода. Резул-
татите са изключително 
важни за изследването на 
метаболитните процеси на 
авто- и хетеротрофните 
морски организми в естест-
вени условия.

ко сте суеверни, черна котка по пътя ви е лош късмет, 
дори ако се държите на разстояние. По същия начин, в 
квантовата физика частиците могат да усетят вли-
янието на магнитните полета, с които никога не вли-
зат в пряк контакт. Сега учените показаха, че този 
свръхестествен квантов ефект се отнася не само за 
магнитните полета, но и за гравитацията – и това 
не е суеверие.

Обикновено, за да се усети влиянието на магнитно 
поле, частица трябва да премине през него. Но през 
1959 г. физиците Якир Ахаронов и Дейвид Бом предска-
заха, че при специфичен сценарий общоприетата мъд-
рост ще се провали. Магнитно поле, съдържащо се в 
цилиндрична област, може да въздейства на частици – 
електрони, в техния пример, които никога не влизат в 
цилиндъра. В този сценарий електроните нямат добре  
дефинирани местоположения, но са в „суперпозиции“, 
квантови състояния, описани от шансовете на една 
частица да се материализира на две различни места. 
Всяка счупена частица поема едновременно по два 
различни пътя около магнитния цилиндър. Въпреки че 
никога не докосва електроните и следователно не 
упражнява сила върху тях, магнитното поле се из-
мества натам, където се намират частиците в края 
на това пътуване, както потвърждават различни екс-
перименти.

В новия експеримент същото странно физично 
явление се наблюдава при гравитационните полета, 
съобщават физиците в Science. „Всеки път, когато 
гледам този експеримент, си казвам: „Удивително е, 
че природата е такава“, казва физикът Марк Касевич 
от Станфордския университет.

Касевич и колегите му пускат атоми на рубидий 
във вакуумна камера с височина 10 метра, насочват 
към тях лазери, за да ги поставят в квантови супер-
позиции, проследяващи два различни пътя, и наблю-
дават как атомите падат. Видимо частиците не са 
били в зона без гравитационно поле. Експериментът 
е проектиран така, че да покаже, че свръхестестве-
ният ефект, открит от Ахаронов-Бом, се отнася и за 
гравитацията.

А

Учени изследват 
регионалния климат

а петстотин метра под 
леда, покриващ морето 
Уедел на Антарктида, 
се намира най-голямата 
известна колония от 
размножаващи се риби 
в света, установи ново 
проучване. Неочакваната 
находка е много по-голяма 
от всяка друга известна 
колекция от рибни гнезда. 
Приблизително 60 мили-
она активни гнезда от 
един вид ледена риба се 
простират на най-малко 
240 квадратни киломе-
тра, почти с размерите 
на Орландо, Флорида. Мно-
го риби създават гнезда. 
Но досега изследователи-
те са срещали само шепа 
гнезда на ледена риба 
наведнъж. 

Ледената риба веро-
ятно има значително и 
неизвестно досега влия-
ние върху хранителните 
мрежи на Антарктида, 
съобщават изследова-
телите в Current Biology. 
Биологът Отун Пърсър 
от Института „Алфред 
Вегенер“ в Бремерхафен, 

Германия, и колегите му 
се натъкват на масивна-
та колония в началото 
на 2021 г., докато са на 
изследователски круиз 
в морето Уедел, което 
се намира между Антар-
ктическия полуостров и 
главния континент. Из-
следователите изучават 
химическите връзки меж-
ду повърхностните води 
и морското дъно. Част 
от проучването включва 
изследване на живота на 
морското дъно чрез бавно 
теглене на устройство 
зад ледоразбиващия из-
следователски кораб на 
учените. То записва ви-
део, докато се плъзга над 
дъното на океана.

Един от колегите на 
Пърсър забелязва, че ка-
мерата продължава да 
среща кръгови гнезда на 
ледена риба. Тя се среща 
само в Южния океан и има 
странни адаптации към 
екстремния студ, като 
например прозрачна кръв, 
пълна с антифризни съе-
динения.

Н

Най-много риби 
обитават под леда 
на Антарктида Квантовите 

частици  
и гравитацията
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(5) Length of the kth capitalization period in days, xk

(6) Length of the kth capitalization period in years,  

(7) Amount of the kth discounted balance, for term T0,  

(8) Sum of the 1st till kth discounted balance; the amount of absolute repayment, for the term T0, 

 

(9) Relative payback of the project cost, in percent, ,

(10) Term end of the kth capitalization period, Tk = Tk-1+xk
(11) Length of the kth capitalization period in days, Dx = x1 + x2 + … + xk, or Dx = T - T0

(12) Length of the kth capitalization period in years, 

The annuity ak for the term T0 has a discounted amount Dak = G0 - (DS1 + DS2 + …+ DSk-1.
The amount of the annuity ak determines the discounted amount of its discounted amount 

for the term Tk, i.e. 

The first amount of profit P1 in the k
th period of capitalization determines P1 = Sk - ak.

Therefore, it is planned to repay the project price with a loan amount G0 with interest 
amounts Ki, planned different annuity amounts ai, different lengths of capitalization periods xi)and 
different interest rates pi, for i ∈ {1,2, ..., k}. Some or all of the stated amounts may be the same.

What follows is the introduction of the theory for making a repayment plan for this new loan 
repayment model.

3. Loan of various annuities, interest rates and capitalization periods
Primary loan amounts at the beginning and end of the 1st capitalization period:
(1) Amount of the loan at the beginning of the 1st capitalization period, G0
(2) Term of the beginning of the loan capitalization, T0 in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss

(3) Planned amount of annuities at the end of the 1st capitalization period, a1 = S1

(4) Amount of the remaining debt at the end of the 1st capitalization period, 

(5) Amount of interest at the end of the 1st capitalization period, 

(6) Repayment amount at the end of the 1st capitalization period, b1 = a1 - K1

(7) Amount repaid at the end of the 1st capitalization period, O1 = b1

(8) Amount of the loan price at the end of the 1st capitalization period, 

Primary loan amounts at the beginning and end of the 2nd capitalization period:
(1) Start date of the 2nd capitalization period, T1 = T0 + x1
(2) Planned amount of annuities at the end of the 2nd capitalization period, a2 = S2

(3) Amount of the remaining debt at the end of the 2nd capitalization period, 

(4) Amount of interest at the end of the 2nd capitalization period, 

(5) Repayment amount at the end of the 2nd capitalization period, b2 = a2 - K2

(6) Amount repaid at the end of the 2nd capitalization period, O2 = O1 + b2

(7)  Amount of the loan price at the end of the 2nd capitalization period, 

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 4, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Българска адаптация  
на Въпросника за измерване на дистрес 

на идентичността“ 

Доц. д-р Ева Папазова
Институт за изследвания в образованието 

доц. д-р Маргарита Бакрачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Модерните западни общества тенденциозно 
стават все по-сложни, разнообразни и плуралистич-
ни. Това оказва влияние върху прехода към зрелост, 
който се превърна в предизвикателство за младите 
хора в световен мащаб. Много младежи изпитват зна-
чим дистрес, който е част от този преход. За някои 
от тях, преходът към зрелостта става непоносим и 
вреди на нормалния курс на развитие, като оказва и 
дисфункция на индивидуално ниво върху личността. 
Неслучайно през последните години идентичността 
може да бъде разбирана като процес, който не само 
се удължава, но е и открит, де-стандартизиран и се 
характеризира с разнородни или множество пътища 
на развитие (patchwork identity) (Кraus 2007).

Наръчникът на психичните разстройства 
[DSM-III-R] (APA 1987), представя диагностична кате-
гория, обозначавана като „разстройство на  идентич-
ността“, чиято основна характеристика е тежък су-
бективен дистрес по отношение на невъзможността 
да се интегрират аспекти на Аза в сравнително по-
следователно и приемливо чувство за себе си. Както е 
определено в DSM-III-R, разстройството на идентич-
ността обхваща несигурност по най-различни въпроси, 
свързани с идентичността, включително дългосрочни 
цели, избор на кариера, модели на приятелство, сек-
суална ориентация и поведение, религиозна идентифи-
кация,  морална система, както и групова лоялност. 

Съдържание  
на сп. „Професионално 
образование“,   
кн. 4/2021: 

МЕТОДИКА И ОПИТ
Развитие на професионалното об-

разование и обучение до 2025 г. в 
контекста на Eвропейската програма 
за уменията / Емилияна Димитрова

Създаване на животоподдържаща 
система за астронавти на мисия до 
Марс / Христина Костадинова
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Идентичността 
като процес

Sk – ak = P1 ≥ 0 was the first amount of profit P1 ≥ 0. The following balance amounts, Sk+1, Sk+2, …, 
Sn-k, get the role of the amount of profit, P2 = Sk+1, P3=Sk+2, …, Pk+1=Sn-k. Like balance amounts, 
profit amounts can be positive (greater than zero), negative (less than zero), and can have an 
amount equal to zero.

In general, in the loan repayment calculations, the amount of the 1st profit P1 presents the 
financial condition of the project beneficiary after the loan repayment, based on:

(1) For P1 > 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit;
(2) For P1 = 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit;
(3) For P1 < 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit or the amount of new debt, .

The amount of the new debt will be paid by the project beneficiary at the time of its arrival 
or will contract a new loan with the same or another creditor.

The following theory is based on the planned equalization of internal rates of return for 
balance amounts, with interest rates for annuity amounts, for periods of capitalization of ordinal 
numbers from 1 to k.

2. Sizes and their relations for project cost repayment periods
During the duration of the project, the repayment of the project price amount is planned 

with the balance amounts in the first k capitalization periods of different durations with different 
interest rates.

Sizes of the 1st capitalization period:
(1) Start date of the 1st capitalization period, T0 = TEm in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(2) Amount of the project cost, G0
(3) Amount of the 1st balance; amount of 1st annuity, S1 = a1,
(4) Annual interest rate, p1
(5) Annual interest rate factor, r1 = 1 + p1
(6) Length of the 1st capitalization period, in days, x1 

(7) Length of the 1st capitalization period, in years,  

(8) Amount of the 1st discounted balance; the amount of the absolute repayment, for the term T0,  

(9) Relative payback of the project price, in percentage,  

Sizes of the 2nd capitalization period:
(1) Start date of the 2nd capitalization period, T1=T0+x1
(2) Amount of 2nd balance, amount of 2nd annuity, S2 = a2
(3) Annual interest rate, p2,
(4) Annual interest factor, r2=1+p2,
(5) Length of the 2nd capitalization period, in days, x2,

(6) Length of the 2nd capitalization period, in years, 

(7) Amount of the 2nd discounted balance for the term T0,  

(8) Sum of the 1st and 2nd discounted balance; the amount of the 2nd absolute payback, for the 

term T0,  

(9) Relative payback of the project price, in percent,  

Sizes kth of the capitalization period:
(1) Term of the beginning kth of the period of capitalization, Tk=Tk-2+xk-1,
(2) Relation of the amount of the kth balance, kth annuity and the amount of the first profit,  
Sk = ak + P1
(3) Annual interest rate, pk
(4) Annual interest rate factor, rk = 1+pk

стр. XV
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Наръчникът на психичните разстройства, 4-то изд. 
[DSM-IV] (APA 1994), прекласифицира разстройството на 
идентичността като „други състояния, които могат 
да бъдат във фокуса на клинично внимание“.  Въпреки че 
категорията в DSM на този вид дистрес е променена, а 
в DSM 5 е премахната по етични съображения, самият 
проблем не се е променил или изчезнал. Дистресът на 
идентичността все още може да представлява проблем 
за много млади хора по пътя на тяхната зрелост. 

Стрес, свързан с изследване на  идентичността, 
е нормален и очакван (Еrikson 1968). Въпреки това някои 
хора изпитват интензивни смущения и криза на иден-
тичността, която води до значителна дисфункционал-
ност (Waterman 1988). Една от причините за високите 
нива на дистрес сред някои студенти може да се окаже 
невъзможността им да интегрират различни аспекти 
на свжато идентичност по време на този период на 
бързи промени в развитието. Дистресът на идентич-
ността е дефиниран като „тежък субективен дистрес 
по отношение на неспособността да се приемат ас-
пекти на личността в сравнително последователно и 
приемливо себеусещане“ (APA 1980, 65).

Според литературата консолидираната идентич-
ност е свързана с широк набор от психосоциални коре-
лати. Те се отнасят както до положителното, така и 
до отрицателното функциониране (Schwartz et al. 2011). 
Що се отнася до положителното функциониране, литера-
турата идентифицира (а) убеждението, че събитията в 
живота, независимо дали са добри или лоши, са причинени 
от контролируеми фактори (вътрешен локус на контрол; 
Cote‘ & Levine 2002; Rotter 1966; Schwartz 2007), и (б) поло-
жителна цялостна оценка на собствената стойност (се-
беоценка) (Rosenberg 1965), като защитни фактори. Що се 
отнася до отрицателното функциониране, с убеждение-
то, че събитията в живота, добри или лоши, са причине-
ни от неконтролируеми фактори, като околната среда, 
други хора или по-висша сила (външен локус на контрол); 
(Cote‘ & Levine 2002; Rotter 1966; Schwartz 2007), тревожни 
симптоми (Birmaher et al. 1997; Crocetti et al. 2009) и де-
пресивни симптоми (Crocetti et al. 2012) сe идентифици-
рат като фактори, които биха могли да окажат влияние 
върху процесите на идентичността в негативен смисъл.

На фона на удължен процес на съзряване (Arnett 2004)  
въпросът за дистреса, свързан с идентичността, придо-
бива все по-силно значение. В допълнение, постигането 
на стабилни избори в дългосрочна перспектива е особе-
но комплицирано в условията на пандемия. Нестабил-
ността на контекста и динамиката в глобален мащаб 
затруднява ориентирането и целеполагането, както и 
оказва въздействие върху възприемания личен контрол, 
което е свързано с повишени равнища на възприеман 
стрес. Това се отнася до общата психосоциална иден-
тичност, представляваща процес на експериментиране 
и избори в идеологически и интерперсонален план. Всичко 
това насочва вниманието към търсенето на бърз диаг-
ностичен инструмент, който да се използва от специа-
листи заедно с други методи за изследване за определяне 
на степента на изживяван дистрес основно в аспекта 
на самоопределяне.

Скала за измерване на дистреса, свързан с 
идентичността (IDM; Berman et al. 2004)

Въпросникът за изследване на дистреса на иден-
тичността (Berman et al. 2004) е създаден в опит да се 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Българска адаптация на  

Въпросника за измерване на дис-
трес на идентичността / Ева Па-
пазова, Маргарита Бакрачевa

Изследване на магнитните поле-
та на жилищни сгради и влияние-
то им върху здравето на хората /  
Радка Костадинова

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Следующий урок – идём в „Те-

атр“! / Розалина Димитрова
Интеграцията в учебния процес  /  

Нели Борчева

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Днес представяме:
Средно училище  
„Св. св. Кирил и Методий“ – 
Козлодуй

Нови методи на преподаване по 
природни науки – „Разбиране по 
дизайн – разработване на урока 
отзад напред“ / Ирена Кочева

Олимпийските ценности в 
спортните дейности и обучение 
по ФВС от разстояние в електрон-
на среда / Мария Братова

Мотивация чрез създаване 
на чувство за принадлежност /  
Бистра Григорова

the project completion date,  

,
(5) Amount of the project cost G0; the sum of discounted tranche amounts, reduced by the 
amount of self-financing, G0=ETR1+ETR2+ …+ETRm – SF
(6) Length of the project development period, in days,  
Rd=d1+d2+… +dm or Rd=TEm – TE0

(7) Length of the project development period, in years, 

In addition to the price and length of the development period, the project has a planned 
duration, which begins with the deadline for the development of the project. The duration of the 
project has n internal time intervals for decursive presentation of the amount in Bosnia and Herze-
govina convertible marks (KM) of the two sides of the business; DEBT (expenditures, expenses) and 
DEMAND (receipts, revenues). The amounts of the DEBT side Du are negative or zero (Du ≤ 0), and 
the amounts of the DEMAND side Po are positive or zero (Po ≥ 0), at the end of the time interval 
with the internal rate p. The sum of the amount DEBTED and the amount RECEIVED is BALANCE 
S, i.e. S = Du + Po, for the same term of the time interval of the internal rate p.

The amount of the balance S in relation to the amounts owed Du and claimed Po, has the 
following relations:

(1)  for ,

(2)  for ,

(3)  for .

In general, the discounted amount DS of the balance S in relation to the project price amount 
G0 and its term, determines the absolute payback AO of the project price for the internal rate p of 
the  time interval.

The relative payback RO of the project price amount is the quotient of the absolute payback 

amount and the project price amount  or expressed as a percentage, .

A series of balance amounts, S1, S2, …, Sn has a number of discounted amounts, DS1, DS2, …, 
DSn for the start date of the project. There are a number of discounted amounts through partial 
sums DS1; DS1 + DS2; …; DS1 + DS2 + … + DSn, each of which, starting from the first, can repay 
the amount of the project price G0, if:

; ; …; .

By definition, the partial sums are absolute repayments, i.e.: 
SUM1 = AO1, SUM2 = AO2, …, SUMn = AOn.

If within the planned duration, the project is not in operation for some reason, then all 
partial sums of the discounted balance amounts are equal to zero. In this case, it is necessary to 
calculate the increased project price amounts for the amounts of compound interest by capitaliza-
tion periods. For negative balance amounts, the project beneficiary has losses with adequate, new 
loan amounts.

The best option is to repay the project price with the first partial amount SUM1 = DS1 ≥ G0), 
that is, the discounted amount of the first balance S1. 

The worse option is to repay the project price with the last partial amount,  
SUMn = DS1 + DS2 + … + DSn ≥ G0.

The last partial amount cannot repay the amount of the project price, if it is:
DS1 + DS2 + … + DSn ≤ G0.
It is desirable that all amounts of the balance be positive, that is S1 > 0, S2>0, …, Sn > 0 and 

that their discounted amounts can repay the amount of the project price up to and including the 
time interval of the ordinal number k for 1 ≤ k ≤ n. Some balance amounts may be equal to zero or 
negative amounts, with the proviso that all discounted balance amounts may repay the project cost. 
Therefore, a loan with k different, decursive annuities that are successively equal to the balance 
amounts has been contracted to repay the project price: a1 = S1, a2 = S2, … ak-1 = Sk-1, ak = S ≤ Sk. 

The last amount of the annuity ak is to cover the last balance of the debt. At the end of the 
time interval of the ordinal number k, the project price was repaid, and the rest of the balance  
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документират тежестта и разпространението на стрес, свързан с идентичността и дис-
функционалността є. От публикуването му досега, макар и с бавни стъпки, се увеличават 
изследванията по въпроса за връзката с процеса на изграждане и поддържане на идентич-
ност и различни психични корелати на здравето (Gfellner & Co‘rdoba 2011). 

Скалата за измерване на дистреса на идентичността, 10-айтемна, и е конструирана 
върху DSM-III-R и измерва степента на дистрес, свързан с нерешените въпроси на идентич-
ността (Berman et al. 2004) (вж. приложението). Използвана е 5-айтемна скала за отговор (от 
1 – изобщо не съм, до 5 – изключително много), според която изследваните лица посочват в 
каква степен са се чувствали тъжни, стресирани или разтревожени, като цяло, в следните 
житейски сфери: дългосрочни цели, кариерен избор, приятелство, интимна сфера, религия, 
ценности и вярвания и групова лоялност. Има айтем за измерване колко дълго са преживява-
ли дистрес в тази връзка и до каква степен това е свързано с ежедневия им живот.  

Целта на описаното тук изследване е да се адаптира за български условия ска-
лата за измерване на дистреса на идентичността (Berman et al. 2004). Направен е превод 
на айтемите от трима независими преводачи, а формулировките са използвани в пилотно 
изследване преди адаптацията.

Очакваме полът и възрастта да нямат значим ефект, предвид периода на активно 
изграждане и поддържане на идентичността, който надхвърля юношеска възраст и се прос-
тира и в периода на възникваща зрялост. Като цяло, очакваме повечето респонденти да 
имат умерени и смесени нива на дистрес съгласно класификационните правила.

Участници в изследването
Изследвани са 202 лица във възрастовия диапазон 17 – 30 г. (M=21,37; SD=3,07), от 

които 94 (46,5%) мъже и 108 (53,5%) жени. От тях, 158 (78,2%) са неженени/неомъжени, 13 
(6,4%) са женени/омъжени, 1 (0,5%) е разделен и 30 (14,9%) живеят в кохабитация. 189 (93,6%) 
са без деца, а едва 13 (6,4%) имат деца. 102 (50,5%) живеят с родителите си, 42 (16,3%) живе-
ят с партньор (в брак или кохабитация), 13 (6,4%) живеят сами, 5 (2,5%) живеят в собствен 
апартамент, 18 (8,9%) живеят на квартира и 22 (10,9% ) съжителстват под наем с други. 

Студентите са анкетирани групово по време на семинарни занятия. Всички те учат 
в Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ. 

Резултати
Надеждност на въпросника и общи резултати
Измерената алфа на Кронбах на въпросника е .72.
Съгласно правилото на класификацията на DSM III 16 души от респондентите са 

отнесени към категориите с ниско или високо ниво на дистрес, а най-много – 170,  са със 
смесени нива на дистрес. Съгласно класификацията на DSM IV с ниско ниво на дистрес са 
отново 16 души, с високо са 25, а със смесено ниво на дистрес са 161 души.

Проведеният едноизвадков тест на Колмогоров-Смирнов показа, че разпределението 
на общия бал на променливата дистрес на идентичността се отклонява от нормалното 
(табл. 1). Този резултат води до извода, че при последващи статистически анализи на тези 
данни изследователите трябва да се придържат към непараметрични методи за обработка 
на данни.

Таблица 1. Едноизвадков тест на Колмогоров-Смирнов за сферите на дистрес на 
идентичността

Сфери на дистреса на идентичността Средна  
стойност

Стандартно  
отклонение

Kolmogorov- 
Smirnov Z p

Дългосрочни цели 3.03 1.26 0.164 0.000
Кариерен избор 2.96 1.36 0.179 0.000
Приятелство 2.74 1.27 0.155 0.000
Интимни отношения 2.07 1.51 0.365 0.000
Религия 2.11 1.60 0.361 0.000
Ценности и вярвания 2.24 1.38 0.242 0.000
Групова лоялност 2.46 1.39 0.220 0.000
Общо ниво на дискомфорт по горните въпроси 2.54 1.17 0.224 0.000
Несигурност по горните въпроси 2.67 1.24 0.160 0.000
Колко дълго, като цяло, е преживян дистрес 2.24 1.40 0.247 0.000

Проведеният непараметричен тест на Ман-Уитни показа, че няма полови разли-
чия по отношение на измеренията на дистреса на идентичността. Между групите на  
17 – 23-годишните и 24 – 30-годишните младежи също не се установиха статистически зна-
чими различия по сферите на изживяван дистрес на идентичността. 

project development. The general theory will be introduced 
for m different tranche amounts with different payment 
terms, different interest rates and different lengths of cap-
italization period.

Sizes with introduced marks for the 1st capi-
talization period:

(1) Amount of the 1st tranche, TR1
(2) Payment term of the 1st tranche, TE0 in format 
dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(3) Length of the 1st capitalization period, in days, d1
(4) Length of the 1st capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, P1
(6) Amount of the annual interest factor, R1 = 1 + P1

Sizes with introduced marks for the 2nd capi-
talization period:

(1) Amount of the 2nd tranche, 
(2) Payment term of the 2nd tranche, TE2 = TE0 + 
d1 in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(3) Length of the 2nd capitalization period, in days, d2
(4) Length of the 2nd capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, P2
(6) Amount of the annual interest factor, R2 = 1 + P2.

Sizes with introduced marks for m capitaliza-
tion period:

(1) Amount m of the tranche, TRm, for m 

(2) Term of payment m tranche, TEm=TEm-2+dm-1
(3) Length m of the capitalization period, in days, dm
(4) Length m of the capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, Pm

(6) Amount of the annual interest factor, Rm=1+Pm

(7) Term end m of the capitalization period, TEm=TEm-

1+dm

(8) Amount of self-financing for term TEm, SF

Input values for calculations are: tranche amounts, 
payment term of the 1st tranche (TE0), length of capital-
ization period in days, annual interest rate amounts and 
self-financing amount (SF).

Some or all of the tranche amounts, capitalization 
periods and interest rates may have equal values.

Price of the project and length of its develop-
ment:

(1) Date of completion of the project, TEm=TEm-1+dm,
(2) Discounted amount of the first tranche 
ETR1 for the date of completion of the project, 

(3) Discounted amount of the 2nd tranche ETR2 
for the date of completion of the project, 

(4) Discounted amount m of the tranche ETRm for 

The Development of Methodical 
Approaches to the Implementation 
of the Propedeutic Course of 
Informatics in Primary School by 
Means оf Kodu Game Lab / Dmitry 
Pavlov, Adel Kaplan, Kirill Butarev.

Представяне на понятието ко-
нично сечение с компютър / Ма-
рин Маринов, Петя Асенова / 
Marin Marinov, Petya Asenova

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Learning Analytics Tool for 
Bulgarian School Education /  
Silvia Gaftandzhieva, Rositsa 
Doneva, George Pashev,  
Mariya Docheva

ВЪПРОСИ  
НА ПРЕПОДАВАНЕТО

За природата на математика-
та и за математиката в природата 
– една приказка за симетрията с 
продължение за малки и големи /  
Цветелин Андреев

ХРОНИКА
Годишни награди за учители по 

математика и информатика / Албе-
на Василева

В Q4 на JCI индикатора на Web 
of Science / Николай Кънчев

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
Конкурсни задачи на броя 
Решения на задачите от брой 3, 

2021
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Заглавието е на редакцията

При сравнение по професионално направление при студентите от хуманитарни и точ-
ни науки се установиха три статистически значими различия: по отношение на интимните 
отношения (Mann-Whithey U=3 334.000; p>.01), религиозността (Mann-Whithey U=3 419.500; 
p>.01) и ценностите и вярванията (Mann-Whithey U=4 131.000; p=.05), като студентите 
от точните науки се отличават с по-висок дистрес по отношение на интимни отношения 
(Mean Rank=119.48), религия (Mean Rank=118.61) и ценности и вярвания (Mean Rank=111.35), 
отколкото студентите от хуманитарните науки (Mean Rank=84.56; Mean Rank=85.38; 
Mean Rank = 92.23).  

Конструкт валидност
Експлораторен факторен анализ
Експлораторният факторен анализ разкри 3 фактора с тегло над 1 или 3 субскали, 

които обясняват 59,8% от вариацията (виж. фиг. 1 и табл. 2).

Фигура 1. Графика на собствените стойности на факторите

Получената стойност на теста за обща извадкова адекватност на Кайзер-Майер-Ол-
кин при фиксирани фактори е .707 (което е над общоприетaта гранична стойност от .6), а 
на теста на Бартлет за сферичност е 474.749 (df = 45, p < .01). За определяне на съдържа-
нието на осемте фактора са взети само айтеми с факторни тегла над 0.40 в патерн-ма-
трицата. Айтемите, които имат по-ниски тегла, са изключени. 

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 4, 2021 г.

Откъс от „Financial Projects and Loans 
with Different, Decursive Annuities, Interest 

Rates and Capitalization Periods  
with the Use of Excel“

Prof. Dr. Sead Rešić
University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)

Vehbi Ramaj
University of “Haxhi Zeka” – Peja (Kosovo) 

Biljana Petković,
Alfa BK – Belgrade (Serbia) 

Samira Aganović
University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)

Introduction
Projects with planned duration, price, price financ-

ing and duration of use are financial projects, projects 
in general. Project holders are mostly legal entities or 
individuals. Project funding can be self-financing, loan 
(credit), and a combination of both. Project management 
and administration is mainly performed by project man-
agement with associates.

The topic of the paper is innovation and research 
of the theory for the introduction of a model of a financial 
project, with loan financing of its price, which can be sup-
ported by spreadsheets (MS Excel). Among other things, 
the theory will be based on the application of complex, 
conformal capitalizations, by discounting and discounting 
the amounts of the present term to the amounts of earli-
er and later terms of the same time course.

1. Planned loan financing of the project 
price amount by tranche payments

Loan financing of the project price can be done 
by paying one tranche at the beginning of the project or 
by paying two or more tranches in the time interval of 

Съдържание  
на сп. „Математика  
и информатика“,   
кн. 4/2021:
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Приложение на 
изследователския подход за развитие 
на научна грамотност при изучаване 

химичните процеси в обучението по химия 
и опазване на околната среда – Х клас“

Д-р Йорданка Стефанова
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Увод
В съвременното информационно общество в 

световен мащаб се поставя въпросът за промяна 
приоритетите на образованието, като на преден 
план се поставя въпросът за развитието на лично-
стните качества на ученика. Новото виждане за 
обучението по природни науки и за резултатите от 
него се свързва с необходимостта от такива знания, 
умения и компетентности, които да позволяват на 
младите хора да се справят с динамиката на житей-
ските проблеми, да ги подготвят за учене през целия 
живот. Ето защо през 90-те години на XX век се из-
дига идеята цел на обучението по природните науки 
в училище да е изграждането на научна грамотност. 

Необходимостта от изграждане на научна гра-
мотност се свързва и с влиянието ѝ върху икономи-
ческото и духовното развитие на нацията. Защото 
„само общества, чиито граждани са научно грамот-
ни, могат да „отгледат“ учени, изследователи, инже-
нерни и технически кадри. Тази теза засяга отлива 
на младите хора от природните науки – няма как да 
те привлича науката, ако не знаеш с какво се зани-
мава и как се прави тя“ (Tafrova-Grigorova 2013,  137).

В литературата съществуват много опити 
за дефиниране на понятието научна грамотност 
(АААS,1993, OESD, 2006 , Petrova & Vasileva 2007; 
Minevska & Stefanova 2007; Raykova 2008; Tafrova-
Grigorova 2011, 2014, и др.). Според PISA научната 
грамотност предполага способността да се правят 
и излагат научни заключения, да се привеждат дока-
зателства, да се правят обосновани научни заклю-

а) научни знания с показател – знания за характеристиката на химичните про-
цеси;

б) компетентност за определяне на научен проблем с показател разпознаване на 
въпрос, на който може да се отговори чрез научно изследване; 

в) компетентност за използване на научни данни с показател извличане на дан-
ни от таблици и графики;

г) компетентност за обяснение на природни процеси – с показател разкриване 
на причинно-следствени връзки.

Получените данни са обработени със съответните статистически методи за 
анализ на зависимости (Lakurski 1999; Georgieva & Panayotov 2002; Stoychev 2007). Обект 
на количественото изследване са познавателните резултати на учениците от изходя-
щото тестиране, констатиращо научната грамотност.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 4, 2021 г.
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чения, като се използват научни понятия, законо-
мерности, критично отношение към твърденията на 
други (ОESD, 2006).

Научната грамотност се свързва с разбиране на 
природата на научните знания и прилагането им в кон-
кретни житейски ситуации, познаване на процесите, 
присъщи, на научното познание, осведоменост за връз-
ката между наука и технологии (Tafrova-Grigorova 2011, 
2013; Minevska & Stefanova 2007; Stefanova, Minevska & 
Evtimova 2011). 

Научната грамотност не е просто познаване на 
научни факти, закони, закономерности, теории, но и зна-
ния за научното изследване, което се свързва с познаване 
на научните методи и прилагането им в научните из-
следвания; познаване естеството и природата на наука-
та (Ledeman 2013, 2014; Raykova 2019). 

Независимо от различните схващания за науч-
ната грамотност, в това число и в литературата на 
български език, се очертават няколко общи и важни ха-
рактеристики. Първата се свързва с научните знания 
– разбиране на основни природонаучни понятия, явления 
и концепции. Втората се отнася до знания за науката 
– знания за структурата и същността и историята 
на науката; познаването на етапите и характера на 
научната работа и на научното изследване (планиране, 
провеждане и анализ на експеримент, поставянето и 
проверяването на хипотеза, представяне на резултати-
те). Третата се отнася до разбиране на отношенията 
между науката, техниката и обществото и оценяване 
на ползата и вредата от постиженията на науката и 
техниката и въздействието им върху околната среда 
(Raykova 2008; Tafrova-Grigorova 2014). 

Познаването на методите на научното изследване 
е необходимо на всеки човек, за да поставя въпроси, от-
насящи се до обектите и явленията от заобикалящия ги 
свят, за търсене на алтернативни отговори и тяхното 
последващо аргументирано оценяване от гледна точка 
на научните постижения; за да разграничава въпросите, 
на които науката може да даде отговор, от тези, на 
които тя не може да отговори; за да може да направи 
преценка на аспектите на своя живот, които са повли-
яни от науката. Това ще подпомогне подрастващите 
при вземането на решения „за или против“ даден начин 
на действие на личностно, социално или глобално равни-
ще. 

От гледна точка на практиката на обучението 
по химия разработването на проблема се провокира от 
следното.

Проведени международни изследвания (VASI), в кои-
то участват и ученици от различни училища в Пловдив, 
върху разбирането на природата на науката, показват, 
че нито учители, нито ученици са информирани в доста-
тъчна степен как се прави научно изследване (Raykova 
2019). По отношение на показателите за природонаучна 
грамотност и проява на ключови умения на българските 
учениците в международни сравнителни програми като 
PISA и TIMSS установява, че те не умеят да планират 
експеримент и да правят изводи въз основа на наблюде-
ния (Petrova 2007, 2013; Tafrova-Grigorova 2013).

Причините за това състояние са комплексни и 
показват необходимостта от промени в посока целе-

Първи етап – подготвителен. На този етап учителят въвежда учениците в 
темата чрез беседа за актуализиране на знанията и създава условия за генериране на 
връзки между старите и новите знания в контекста на създадените ситуации. Целта 
на този етап е да се стимулира любопитството към изучавания проблем и така да се 
създаде интерес у учениците към избраната тема. Формулирането на изследователския 
въпрос е един от основните моменти в този етап, тъй като всяко научно изследване 
започва с него. 

Втори етап – изследване. Включва планиране на изследване, експеримент с 
различни химични обекти – вещества и химични реакции, в резултат на което събират 
и анализират експериментални данни. 

Ролята на учителя на този етап е организатор на дейността на учениците. Той 
инициира изследователската дейност на учениците и им предоставя време да проучат 
предоставените им химични обекти на базата на собствени идеи за изучаваните явления. 

На този етап учениците участват в дискусии и дейности, които провокират 
обсъждане и анализ на дейностите. Груповите дискусии и участие в съвместни учебни 
ситуации на този етап осигуряват възможност на учениците да изразят своето раз-
биране за изучаваните обекти и получаването на обратна връзка от други, които са 
много близо до тяхното ниво на обученост и разбирания.

Заключителен етап. На този етап се извеждат заключения от натрупаните 
и анализирани данни. Сравняват се изводите, направени въз основа на данните с изсле-
дователския въпрос. Представяне на направените констатации в предишния етап на 
изследователския процес. 

Методология и инструментариум на изследването
Разработеният модел е приложен в практиката на обучението по химия при изу-

чаване на раздела „Химични процеси“ – Х клас. Учебното съдържание от този раздел е 
сложна система от понятия, които имат фундаментално значение за обяснението на 
същността и механизмите на протичане на химичните процеси и създава условия за 
прогнозиране относно скоростта и възможностите за протичането им. Наблюденията 
ни в практиката на обучението по химия показват предпочитание на словесните ме-
тоди от страна на учителите за разкриване същността на катализата, обяснение на 
факторите, които влияят върху скоростта, въвеждането на химичното равновесие и 
установяване на факторите, които влияят върху нето. Това, от своя страна, затруд-
нява учениците при овладяването на основните понятия и закономерности и намалява 
интереса им към изучаване на химичната наука.

Целта на проведеното експериментално изследване е да се получат данни за ефек-
тивността на създадения методически модел относно обогатяване на системата от 
знания за – химичните процеси, същността и етапите на научното изследване; умения 
за планиране на експеримент, събиране и анализ на данни; ценностни отношения уче-
ниците към учените и науката. 

Целева група на изследването. Изследването е проведено през учебните 2019/2020 
година и 2020/2021 година с ученици от XI клас от Пловдив, върху следните теми: 
„Скорост на химичните реакции“, „Фактори, влияещи върху скоростта на химичните 
реакции“, „Скорост на химичните реакции в присъствие на катализатори“, „Химично 
равновесие“, „Изследване влиянието на различни фактори върху химичното равновесие“. 

За провеждане на педагогическия експеримент са формирани са две групи – екс-
периментална ЕК (която се обучава по методика за приложение на изследователския 
подход) и контролна КГ (при която не се използва методичният модел). Двете групи са 
изравнени по успех по химия чрез входящ тест, проведен в началото на учебната годи-
на. От двете групи се избират по случаен признак две независими извадки от ученици 
(по 40 ученици от всяка група) със сходни резултати от входното ниво. След това се 
извършва обучение на експерименталната група по методика за приложение на изсле-
дователския подход в редовните часове за изучаване на раздела „Характеристика на 
химичните процеси“ по учебника по химия и опазване на околната среда за Х клас. В 
настоящата работа е представена методическата конструкция на един от експери-
менталните уроци, който илюстрира приложението на изследователския подход с цел 
формиране на научна грамотност (приложение 1). След изучаване на раздела се провежда 
изходящо тестиране (тест 2) и в двете групи (приложение 2). 

Обект на количествено изследване са познавателните резултати на учениците 
от проведеното тестиране, констатирашо обучеността на учениците по следните 
критерии и показатели: 

Ниво на иновационна способ-
ност на организациите от сектор 
ИКТ съобразно участието им в 
индустриални клъстери / Иван 
Ангелов

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Приложение на изследовател-
ския подход за развитие на на-
учна грамотност при изучаване 
химичните процеси в обучение-
то по химия и опазване на окол-
ната среда – Х клас / Йорданка 
Стефанова

ОБРАЗОВАНИЕТО  
В ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

The Management of Teaching 
in Online and Blended Learning 
Applied in the Project “Modern 
Competences of Academic 
Teachers – the Key to Modern 
Higher Education Institutions” 
– Acronym MOCAT / Roxana 
Stefanescu, Mariana Iatagan, 
Cristian Uta

ИНТЕРКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Premises for a Multicultural 
Approach to Education / Anzhelina 
Koriakina, Lyudmila Amanbaeva

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПАРАДИГМИ 

Позитивна психология: про-
блемни области и формиране на 
личността / Стоил Мавродиев, 
Любомира Димитрова

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Книга за историята на българ-

ското висше инженерно образо-
вание / Мануш Христов
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насочено формиране на знания за науката и научното изследване. Тези промени в бъл-
гарското училище започват с нормативните документи. Анализът на ДОИ и учебните 
програми към тях показва, че целите и задачите на обучението по химия и опазване на 
околната среда предполагат не само усвояването на система от знания за веществата 
и промените, които се извършват с тях, но и умения за планиране и провеждане на 
химичен експеримент и използване на получените данни за изводи и заключения, умения 
за интерпретиране на данни от таблици, диаграми и схеми. 

За постигането на очакваните резултати от учебната програма е необходимо 
прилагането и съчетаването на традиционни и съвременни форми, методи и подходи 
при организиране на учебния процес с активно включване на изследователския и на 
проблемния подход и използване възможностите на информационно-комуникационните 
технологии. 

Изследователският подход се свързва с прилагане пътя на научното търсене в 
обучението: експеримент, наблюдение, хипотеза, проверка на хипотезата, отчитане на 
резултата – потвърждаване или отхвърляне на хипотезата, изводи или нова хипотеза 
(Tafrova-Grigorova 2014).

Прилагането на изследователския подход в обучението поставя учениците в си-
туация на творчески процес в който те самостоятелно преоткриват научните факти. 
Така се включва емоционалната компонента и знанието става част от съзнанието. 
Ролята на учителите е да подпомогнат учениците да разгърнат творческите си спо-
собности в този процес (Grozdev & Dekov 2014).

Поставянето на учениците в ситуация да планират и извършат изследователска 
дейност, да опишат и анализират резултатите от нея, да прогнозират следствия, е 
важно условие за формиране не само на знания, но и на социални умения и умения за 
учене през целия живот.

В съответствие с целите на обучението по химия особеностите на химичното 
знание и необходимостта от обучение, ориентирано към ученика, възможностите за 
промяна на учебната среда, ние предлагаме методически модел за прилагане на изсле-
дователския подход при изучаване на химичните процеси в Х клас.

Теоретични основи на изследването
Изследователският подход се основава на конструктивистката теория в педаго-

гиката. В светлината на конструктивистките практики от изключително значение за 
ученето е придобитият личен опит на учениците при взаимодействието им с околния 
свят и стимулиране на учениците да формулират и поставят въпроси. Този опит и прежи-
вявания подпомагат учещите при усвояването на новата информация и трансформацията 
на наличните у тях знания. Моделирането на условията на учебната среда, предлагани 
от възрастните, играе значителна роля в развитието на способностите на учениците за 
самостоятелно поставяне на проблеми и решаването им (Tafrova-Grigorova et al. 2012). Така 
съвместната дейност на учителите и учениците в училище ще бъде ориентирана към 
учениците и успешната им подготовка за живот като възрастни (Вrooks & Brooks 1999). 

Изследователския подход по отношение дейността на учителя предполага запо-
знаване на учениците с неговата същност, стъпките през които преминава неговото 
прилагане, запознаване с дейностите, които извършват учените, провеждайки изследва-
не, и не на последно място разглеждане на примери за конкретни научни изследвания. 
Важно значение за разбирането на същността и значението на този подход не само за 
науката, но и за живота на хората са срещите с учени, които имат опит и успехи в 
прилагането му. 

Прилагането на изследователския подход изисква поставянето на акцента в обу-
чението върху откриването на знанието, а задачите, ресурсите, учебната среда, стра-
тегиите на обучение и оценяване подкрепят ученето чрез процесите на изследване и 
откриване. 

По отношение на дейността на учениците прилагането на този подход предпо-
лага поставянето им в ситуация самостоятелно да планират и да извършат изслед-
ване – да формулират въпроси; да планират и извършват експерименти; да събират и 
обработват данни; да използват данни за доказателства, да изграждат на обяснения.

Химията, като експериментална наука, предоставя изключителни възможности 
за прилагане на изследователския подход, чрез които се провокира активността на 
учениците в процеса на учене.

Grawford очертава следната рамка на изследователския подход: (а) задаване на 
въпрос и търсене на отговор и сравняване на отговора с това, което вече е известно 

на учените по въпроса; (б) анализ на данни и представянето им по значими начини чрез 
разработване на модели и обяснения, които са логически последователни; в) изследване-
то има много цели и използва множество методи; (г) в хода на изследването се форму-
лират обяснения, прилагат се доказателства и се предлагат алтернативни обяснения;  
(д) изследователите често работят в екипи с различни индивиди, допринасящи за раз-
лични идеи; (е) творчеството се открива във всички аспекти на изследователската 
работа; (ж) резултатите от изследванията се публикуват (Grawford, 2007).

За прилагане на изследователския подход при изучаването на химичните процеси в 
обучението по химия и опазване на околната среда – Х клас, е разработен методически 
модел, базиран на основните идеи на конструктивистката теория за ученето (Вrooks 
& Brooks 1999; Pelech & Pieper 2010).

Основните идеи на конструктивизма, на базата на които съставихме методич-
ния модел за приложение на изследователския подход при изучаване на химичните про-
цеси, са (Brooks and Brooks 1999; Kim,  2005; Taber 2006; Raykova, 2008):

– Знанията се конструират чрез личния опит и преживявания на учащия.
– Знанието, като персонално разбиране на външния свят, се осъществява по-ско-

ро от личните преживявания и опит на учещия, отколкото от опита на другите.
– Новото знание се придобива на база на други структури знания.
– Ученето е активен процес на развитие на смисъла, базиран на личните прежи-

вявания и опит. Ученето се разглежда като развиващ процес на разбиране на реалния 
свят от учещия.

– При ученето знанията се създават в контекста на ситуации близки до ежеднев-
ната реалност.

В обучението по химия лабораторната работа на учениците в уроците за нови 
знания и в лабораторните упражнения е една от подходящите форми за реализиране на 
учене, основано на изследване (Epitropova et al. 2012).

Методичният модел за приложение на изследователския подход включва задачи за 
дейностно учене, като всяка задача се изпълнява в малки групи (от по 4 – 5 ученици), след 
което резултатите се споделят с целия клас. Задачите са разпределени в 5 етапа и под-
редени в система, така че следват етапите на изследователския процес (Grawford 2007;  
Pedaste et al., 2015). Това изисква предварително планирана и приложена учебна дейност, 
която да подпомага учениците да формират собствените си знания за конкретен про-
блем. Този модел включва следните етапи: подготвителен – включва ориентиране в 
тематиката и контекста на изследването; етап на изследване – повеждане на изслед-
ване, събиране и анализ на данни, формулиране на изводи, споделяне на идеи, дискусия, 
и заключителен етап – съотнасяне на изводите с изследователския въпрос и идеи за 
бъдещи изследвания. Тези етапи са представени на схема 1. 

Схема 1. Методически модел за приложение на изследователския подход в обучението 
по химия
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насочено формиране на знания за науката и научното изследване. Тези промени в бъл-
гарското училище започват с нормативните документи. Анализът на ДОИ и учебните 
програми към тях показва, че целите и задачите на обучението по химия и опазване на 
околната среда предполагат не само усвояването на система от знания за веществата 
и промените, които се извършват с тях, но и умения за планиране и провеждане на 
химичен експеримент и използване на получените данни за изводи и заключения, умения 
за интерпретиране на данни от таблици, диаграми и схеми. 

За постигането на очакваните резултати от учебната програма е необходимо 
прилагането и съчетаването на традиционни и съвременни форми, методи и подходи 
при организиране на учебния процес с активно включване на изследователския и на 
проблемния подход и използване възможностите на информационно-комуникационните 
технологии. 

Изследователският подход се свързва с прилагане пътя на научното търсене в 
обучението: експеримент, наблюдение, хипотеза, проверка на хипотезата, отчитане на 
резултата – потвърждаване или отхвърляне на хипотезата, изводи или нова хипотеза 
(Tafrova-Grigorova 2014).

Прилагането на изследователския подход в обучението поставя учениците в си-
туация на творчески процес в който те самостоятелно преоткриват научните факти. 
Така се включва емоционалната компонента и знанието става част от съзнанието. 
Ролята на учителите е да подпомогнат учениците да разгърнат творческите си спо-
собности в този процес (Grozdev & Dekov 2014).

Поставянето на учениците в ситуация да планират и извършат изследователска 
дейност, да опишат и анализират резултатите от нея, да прогнозират следствия, е 
важно условие за формиране не само на знания, но и на социални умения и умения за 
учене през целия живот.

В съответствие с целите на обучението по химия особеностите на химичното 
знание и необходимостта от обучение, ориентирано към ученика, възможностите за 
промяна на учебната среда, ние предлагаме методически модел за прилагане на изсле-
дователския подход при изучаване на химичните процеси в Х клас.

Теоретични основи на изследването
Изследователският подход се основава на конструктивистката теория в педаго-

гиката. В светлината на конструктивистките практики от изключително значение за 
ученето е придобитият личен опит на учениците при взаимодействието им с околния 
свят и стимулиране на учениците да формулират и поставят въпроси. Този опит и прежи-
вявания подпомагат учещите при усвояването на новата информация и трансформацията 
на наличните у тях знания. Моделирането на условията на учебната среда, предлагани 
от възрастните, играе значителна роля в развитието на способностите на учениците за 
самостоятелно поставяне на проблеми и решаването им (Tafrova-Grigorova et al. 2012). Така 
съвместната дейност на учителите и учениците в училище ще бъде ориентирана към 
учениците и успешната им подготовка за живот като възрастни (Вrooks & Brooks 1999). 

Изследователския подход по отношение дейността на учителя предполага запо-
знаване на учениците с неговата същност, стъпките през които преминава неговото 
прилагане, запознаване с дейностите, които извършват учените, провеждайки изследва-
не, и не на последно място разглеждане на примери за конкретни научни изследвания. 
Важно значение за разбирането на същността и значението на този подход не само за 
науката, но и за живота на хората са срещите с учени, които имат опит и успехи в 
прилагането му. 

Прилагането на изследователския подход изисква поставянето на акцента в обу-
чението върху откриването на знанието, а задачите, ресурсите, учебната среда, стра-
тегиите на обучение и оценяване подкрепят ученето чрез процесите на изследване и 
откриване. 

По отношение на дейността на учениците прилагането на този подход предпо-
лага поставянето им в ситуация самостоятелно да планират и да извършат изслед-
ване – да формулират въпроси; да планират и извършват експерименти; да събират и 
обработват данни; да използват данни за доказателства, да изграждат на обяснения.

Химията, като експериментална наука, предоставя изключителни възможности 
за прилагане на изследователския подход, чрез които се провокира активността на 
учениците в процеса на учене.

Grawford очертава следната рамка на изследователския подход: (а) задаване на 
въпрос и търсене на отговор и сравняване на отговора с това, което вече е известно 

на учените по въпроса; (б) анализ на данни и представянето им по значими начини чрез 
разработване на модели и обяснения, които са логически последователни; в) изследване-
то има много цели и използва множество методи; (г) в хода на изследването се форму-
лират обяснения, прилагат се доказателства и се предлагат алтернативни обяснения;  
(д) изследователите често работят в екипи с различни индивиди, допринасящи за раз-
лични идеи; (е) творчеството се открива във всички аспекти на изследователската 
работа; (ж) резултатите от изследванията се публикуват (Grawford, 2007).

За прилагане на изследователския подход при изучаването на химичните процеси в 
обучението по химия и опазване на околната среда – Х клас, е разработен методически 
модел, базиран на основните идеи на конструктивистката теория за ученето (Вrooks 
& Brooks 1999; Pelech & Pieper 2010).

Основните идеи на конструктивизма, на базата на които съставихме методич-
ния модел за приложение на изследователския подход при изучаване на химичните про-
цеси, са (Brooks and Brooks 1999; Kim,  2005; Taber 2006; Raykova, 2008):

– Знанията се конструират чрез личния опит и преживявания на учащия.
– Знанието, като персонално разбиране на външния свят, се осъществява по-ско-

ро от личните преживявания и опит на учещия, отколкото от опита на другите.
– Новото знание се придобива на база на други структури знания.
– Ученето е активен процес на развитие на смисъла, базиран на личните прежи-

вявания и опит. Ученето се разглежда като развиващ процес на разбиране на реалния 
свят от учещия.

– При ученето знанията се създават в контекста на ситуации близки до ежеднев-
ната реалност.

В обучението по химия лабораторната работа на учениците в уроците за нови 
знания и в лабораторните упражнения е една от подходящите форми за реализиране на 
учене, основано на изследване (Epitropova et al. 2012).

Методичният модел за приложение на изследователския подход включва задачи за 
дейностно учене, като всяка задача се изпълнява в малки групи (от по 4 – 5 ученици), след 
което резултатите се споделят с целия клас. Задачите са разпределени в 5 етапа и под-
редени в система, така че следват етапите на изследователския процес (Grawford 2007;  
Pedaste et al., 2015). Това изисква предварително планирана и приложена учебна дейност, 
която да подпомага учениците да формират собствените си знания за конкретен про-
блем. Този модел включва следните етапи: подготвителен – включва ориентиране в 
тематиката и контекста на изследването; етап на изследване – повеждане на изслед-
ване, събиране и анализ на данни, формулиране на изводи, споделяне на идеи, дискусия, 
и заключителен етап – съотнасяне на изводите с изследователския въпрос и идеи за 
бъдещи изследвания. Тези етапи са представени на схема 1. 

Схема 1. Методически модел за приложение на изследователския подход в обучението 
по химия
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чения, като се използват научни понятия, законо-
мерности, критично отношение към твърденията на 
други (ОESD, 2006).

Научната грамотност се свързва с разбиране на 
природата на научните знания и прилагането им в кон-
кретни житейски ситуации, познаване на процесите, 
присъщи, на научното познание, осведоменост за връз-
ката между наука и технологии (Tafrova-Grigorova 2011, 
2013; Minevska & Stefanova 2007; Stefanova, Minevska & 
Evtimova 2011). 

Научната грамотност не е просто познаване на 
научни факти, закони, закономерности, теории, но и зна-
ния за научното изследване, което се свързва с познаване 
на научните методи и прилагането им в научните из-
следвания; познаване естеството и природата на наука-
та (Ledeman 2013, 2014; Raykova 2019). 

Независимо от различните схващания за науч-
ната грамотност, в това число и в литературата на 
български език, се очертават няколко общи и важни ха-
рактеристики. Първата се свързва с научните знания 
– разбиране на основни природонаучни понятия, явления 
и концепции. Втората се отнася до знания за науката 
– знания за структурата и същността и историята 
на науката; познаването на етапите и характера на 
научната работа и на научното изследване (планиране, 
провеждане и анализ на експеримент, поставянето и 
проверяването на хипотеза, представяне на резултати-
те). Третата се отнася до разбиране на отношенията 
между науката, техниката и обществото и оценяване 
на ползата и вредата от постиженията на науката и 
техниката и въздействието им върху околната среда 
(Raykova 2008; Tafrova-Grigorova 2014). 

Познаването на методите на научното изследване 
е необходимо на всеки човек, за да поставя въпроси, от-
насящи се до обектите и явленията от заобикалящия ги 
свят, за търсене на алтернативни отговори и тяхното 
последващо аргументирано оценяване от гледна точка 
на научните постижения; за да разграничава въпросите, 
на които науката може да даде отговор, от тези, на 
които тя не може да отговори; за да може да направи 
преценка на аспектите на своя живот, които са повли-
яни от науката. Това ще подпомогне подрастващите 
при вземането на решения „за или против“ даден начин 
на действие на личностно, социално или глобално равни-
ще. 

От гледна точка на практиката на обучението 
по химия разработването на проблема се провокира от 
следното.

Проведени международни изследвания (VASI), в кои-
то участват и ученици от различни училища в Пловдив, 
върху разбирането на природата на науката, показват, 
че нито учители, нито ученици са информирани в доста-
тъчна степен как се прави научно изследване (Raykova 
2019). По отношение на показателите за природонаучна 
грамотност и проява на ключови умения на българските 
учениците в международни сравнителни програми като 
PISA и TIMSS установява, че те не умеят да планират 
експеримент и да правят изводи въз основа на наблюде-
ния (Petrova 2007, 2013; Tafrova-Grigorova 2013).

Причините за това състояние са комплексни и 
показват необходимостта от промени в посока целе-

Първи етап – подготвителен. На този етап учителят въвежда учениците в 
темата чрез беседа за актуализиране на знанията и създава условия за генериране на 
връзки между старите и новите знания в контекста на създадените ситуации. Целта 
на този етап е да се стимулира любопитството към изучавания проблем и така да се 
създаде интерес у учениците към избраната тема. Формулирането на изследователския 
въпрос е един от основните моменти в този етап, тъй като всяко научно изследване 
започва с него. 

Втори етап – изследване. Включва планиране на изследване, експеримент с 
различни химични обекти – вещества и химични реакции, в резултат на което събират 
и анализират експериментални данни. 

Ролята на учителя на този етап е организатор на дейността на учениците. Той 
инициира изследователската дейност на учениците и им предоставя време да проучат 
предоставените им химични обекти на базата на собствени идеи за изучаваните явления. 

На този етап учениците участват в дискусии и дейности, които провокират 
обсъждане и анализ на дейностите. Груповите дискусии и участие в съвместни учебни 
ситуации на този етап осигуряват възможност на учениците да изразят своето раз-
биране за изучаваните обекти и получаването на обратна връзка от други, които са 
много близо до тяхното ниво на обученост и разбирания.

Заключителен етап. На този етап се извеждат заключения от натрупаните 
и анализирани данни. Сравняват се изводите, направени въз основа на данните с изсле-
дователския въпрос. Представяне на направените констатации в предишния етап на 
изследователския процес. 

Методология и инструментариум на изследването
Разработеният модел е приложен в практиката на обучението по химия при изу-

чаване на раздела „Химични процеси“ – Х клас. Учебното съдържание от този раздел е 
сложна система от понятия, които имат фундаментално значение за обяснението на 
същността и механизмите на протичане на химичните процеси и създава условия за 
прогнозиране относно скоростта и възможностите за протичането им. Наблюденията 
ни в практиката на обучението по химия показват предпочитание на словесните ме-
тоди от страна на учителите за разкриване същността на катализата, обяснение на 
факторите, които влияят върху скоростта, въвеждането на химичното равновесие и 
установяване на факторите, които влияят върху нето. Това, от своя страна, затруд-
нява учениците при овладяването на основните понятия и закономерности и намалява 
интереса им към изучаване на химичната наука.

Целта на проведеното експериментално изследване е да се получат данни за ефек-
тивността на създадения методически модел относно обогатяване на системата от 
знания за – химичните процеси, същността и етапите на научното изследване; умения 
за планиране на експеримент, събиране и анализ на данни; ценностни отношения уче-
ниците към учените и науката. 

Целева група на изследването. Изследването е проведено през учебните 2019/2020 
година и 2020/2021 година с ученици от XI клас от Пловдив, върху следните теми: 
„Скорост на химичните реакции“, „Фактори, влияещи върху скоростта на химичните 
реакции“, „Скорост на химичните реакции в присъствие на катализатори“, „Химично 
равновесие“, „Изследване влиянието на различни фактори върху химичното равновесие“. 

За провеждане на педагогическия експеримент са формирани са две групи – екс-
периментална ЕК (която се обучава по методика за приложение на изследователския 
подход) и контролна КГ (при която не се използва методичният модел). Двете групи са 
изравнени по успех по химия чрез входящ тест, проведен в началото на учебната годи-
на. От двете групи се избират по случаен признак две независими извадки от ученици 
(по 40 ученици от всяка група) със сходни резултати от входното ниво. След това се 
извършва обучение на експерименталната група по методика за приложение на изсле-
дователския подход в редовните часове за изучаване на раздела „Характеристика на 
химичните процеси“ по учебника по химия и опазване на околната среда за Х клас. В 
настоящата работа е представена методическата конструкция на един от експери-
менталните уроци, който илюстрира приложението на изследователския подход с цел 
формиране на научна грамотност (приложение 1). След изучаване на раздела се провежда 
изходящо тестиране (тест 2) и в двете групи (приложение 2). 

Обект на количествено изследване са познавателните резултати на учениците 
от проведеното тестиране, констатирашо обучеността на учениците по следните 
критерии и показатели: 

Ниво на иновационна способ-
ност на организациите от сектор 
ИКТ съобразно участието им в 
индустриални клъстери / Иван 
Ангелов

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Приложение на изследовател-
ския подход за развитие на на-
учна грамотност при изучаване 
химичните процеси в обучение-
то по химия и опазване на окол-
ната среда – Х клас / Йорданка 
Стефанова

ОБРАЗОВАНИЕТО  
В ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

The Management of Teaching 
in Online and Blended Learning 
Applied in the Project “Modern 
Competences of Academic 
Teachers – the Key to Modern 
Higher Education Institutions” 
– Acronym MOCAT / Roxana 
Stefanescu, Mariana Iatagan, 
Cristian Uta

ИНТЕРКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Premises for a Multicultural 
Approach to Education / Anzhelina 
Koriakina, Lyudmila Amanbaeva

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПАРАДИГМИ 

Позитивна психология: про-
блемни области и формиране на 
личността / Стоил Мавродиев, 
Любомира Димитрова

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Книга за историята на българ-

ското висше инженерно образо-
вание / Мануш Христов



ИзбраноИзбрано

Брой 3, 20 – 26 януари 2022 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 3, 20 – 26 януари 2022 г.стр. VI стр. XI

Заглавието е на редакцията

Откъс от „Приложение на 
изследователския подход за развитие 
на научна грамотност при изучаване 

химичните процеси в обучението по химия 
и опазване на околната среда – Х клас“

Д-р Йорданка Стефанова
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Увод
В съвременното информационно общество в 

световен мащаб се поставя въпросът за промяна 
приоритетите на образованието, като на преден 
план се поставя въпросът за развитието на лично-
стните качества на ученика. Новото виждане за 
обучението по природни науки и за резултатите от 
него се свързва с необходимостта от такива знания, 
умения и компетентности, които да позволяват на 
младите хора да се справят с динамиката на житей-
ските проблеми, да ги подготвят за учене през целия 
живот. Ето защо през 90-те години на XX век се из-
дига идеята цел на обучението по природните науки 
в училище да е изграждането на научна грамотност. 

Необходимостта от изграждане на научна гра-
мотност се свързва и с влиянието ѝ върху икономи-
ческото и духовното развитие на нацията. Защото 
„само общества, чиито граждани са научно грамот-
ни, могат да „отгледат“ учени, изследователи, инже-
нерни и технически кадри. Тази теза засяга отлива 
на младите хора от природните науки – няма как да 
те привлича науката, ако не знаеш с какво се зани-
мава и как се прави тя“ (Tafrova-Grigorova 2013,  137).

В литературата съществуват много опити 
за дефиниране на понятието научна грамотност 
(АААS,1993, OESD, 2006 , Petrova & Vasileva 2007; 
Minevska & Stefanova 2007; Raykova 2008; Tafrova-
Grigorova 2011, 2014, и др.). Според PISA научната 
грамотност предполага способността да се правят 
и излагат научни заключения, да се привеждат дока-
зателства, да се правят обосновани научни заклю-

а) научни знания с показател – знания за характеристиката на химичните про-
цеси;

б) компетентност за определяне на научен проблем с показател разпознаване на 
въпрос, на който може да се отговори чрез научно изследване; 

в) компетентност за използване на научни данни с показател извличане на дан-
ни от таблици и графики;

г) компетентност за обяснение на природни процеси – с показател разкриване 
на причинно-следствени връзки.

Получените данни са обработени със съответните статистически методи за 
анализ на зависимости (Lakurski 1999; Georgieva & Panayotov 2002; Stoychev 2007). Обект 
на количественото изследване са познавателните резултати на учениците от изходя-
щото тестиране, констатиращо научната грамотност.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 4, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

При сравнение по професионално направление при студентите от хуманитарни и точ-
ни науки се установиха три статистически значими различия: по отношение на интимните 
отношения (Mann-Whithey U=3 334.000; p>.01), религиозността (Mann-Whithey U=3 419.500; 
p>.01) и ценностите и вярванията (Mann-Whithey U=4 131.000; p=.05), като студентите 
от точните науки се отличават с по-висок дистрес по отношение на интимни отношения 
(Mean Rank=119.48), религия (Mean Rank=118.61) и ценности и вярвания (Mean Rank=111.35), 
отколкото студентите от хуманитарните науки (Mean Rank=84.56; Mean Rank=85.38; 
Mean Rank = 92.23).  

Конструкт валидност
Експлораторен факторен анализ
Експлораторният факторен анализ разкри 3 фактора с тегло над 1 или 3 субскали, 

които обясняват 59,8% от вариацията (виж. фиг. 1 и табл. 2).

Фигура 1. Графика на собствените стойности на факторите

Получената стойност на теста за обща извадкова адекватност на Кайзер-Майер-Ол-
кин при фиксирани фактори е .707 (което е над общоприетaта гранична стойност от .6), а 
на теста на Бартлет за сферичност е 474.749 (df = 45, p < .01). За определяне на съдържа-
нието на осемте фактора са взети само айтеми с факторни тегла над 0.40 в патерн-ма-
трицата. Айтемите, които имат по-ниски тегла, са изключени. 

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 4, 2021 г.

Откъс от „Financial Projects and Loans 
with Different, Decursive Annuities, Interest 

Rates and Capitalization Periods  
with the Use of Excel“

Prof. Dr. Sead Rešić
University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)

Vehbi Ramaj
University of “Haxhi Zeka” – Peja (Kosovo) 

Biljana Petković,
Alfa BK – Belgrade (Serbia) 

Samira Aganović
University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)

Introduction
Projects with planned duration, price, price financ-

ing and duration of use are financial projects, projects 
in general. Project holders are mostly legal entities or 
individuals. Project funding can be self-financing, loan 
(credit), and a combination of both. Project management 
and administration is mainly performed by project man-
agement with associates.

The topic of the paper is innovation and research 
of the theory for the introduction of a model of a financial 
project, with loan financing of its price, which can be sup-
ported by spreadsheets (MS Excel). Among other things, 
the theory will be based on the application of complex, 
conformal capitalizations, by discounting and discounting 
the amounts of the present term to the amounts of earli-
er and later terms of the same time course.

1. Planned loan financing of the project 
price amount by tranche payments

Loan financing of the project price can be done 
by paying one tranche at the beginning of the project or 
by paying two or more tranches in the time interval of 
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документират тежестта и разпространението на стрес, свързан с идентичността и дис-
функционалността є. От публикуването му досега, макар и с бавни стъпки, се увеличават 
изследванията по въпроса за връзката с процеса на изграждане и поддържане на идентич-
ност и различни психични корелати на здравето (Gfellner & Co‘rdoba 2011). 

Скалата за измерване на дистреса на идентичността, 10-айтемна, и е конструирана 
върху DSM-III-R и измерва степента на дистрес, свързан с нерешените въпроси на идентич-
ността (Berman et al. 2004) (вж. приложението). Използвана е 5-айтемна скала за отговор (от 
1 – изобщо не съм, до 5 – изключително много), според която изследваните лица посочват в 
каква степен са се чувствали тъжни, стресирани или разтревожени, като цяло, в следните 
житейски сфери: дългосрочни цели, кариерен избор, приятелство, интимна сфера, религия, 
ценности и вярвания и групова лоялност. Има айтем за измерване колко дълго са преживява-
ли дистрес в тази връзка и до каква степен това е свързано с ежедневия им живот.  

Целта на описаното тук изследване е да се адаптира за български условия ска-
лата за измерване на дистреса на идентичността (Berman et al. 2004). Направен е превод 
на айтемите от трима независими преводачи, а формулировките са използвани в пилотно 
изследване преди адаптацията.

Очакваме полът и възрастта да нямат значим ефект, предвид периода на активно 
изграждане и поддържане на идентичността, който надхвърля юношеска възраст и се прос-
тира и в периода на възникваща зрялост. Като цяло, очакваме повечето респонденти да 
имат умерени и смесени нива на дистрес съгласно класификационните правила.

Участници в изследването
Изследвани са 202 лица във възрастовия диапазон 17 – 30 г. (M=21,37; SD=3,07), от 

които 94 (46,5%) мъже и 108 (53,5%) жени. От тях, 158 (78,2%) са неженени/неомъжени, 13 
(6,4%) са женени/омъжени, 1 (0,5%) е разделен и 30 (14,9%) живеят в кохабитация. 189 (93,6%) 
са без деца, а едва 13 (6,4%) имат деца. 102 (50,5%) живеят с родителите си, 42 (16,3%) живе-
ят с партньор (в брак или кохабитация), 13 (6,4%) живеят сами, 5 (2,5%) живеят в собствен 
апартамент, 18 (8,9%) живеят на квартира и 22 (10,9% ) съжителстват под наем с други. 

Студентите са анкетирани групово по време на семинарни занятия. Всички те учат 
в Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ. 

Резултати
Надеждност на въпросника и общи резултати
Измерената алфа на Кронбах на въпросника е .72.
Съгласно правилото на класификацията на DSM III 16 души от респондентите са 

отнесени към категориите с ниско или високо ниво на дистрес, а най-много – 170,  са със 
смесени нива на дистрес. Съгласно класификацията на DSM IV с ниско ниво на дистрес са 
отново 16 души, с високо са 25, а със смесено ниво на дистрес са 161 души.

Проведеният едноизвадков тест на Колмогоров-Смирнов показа, че разпределението 
на общия бал на променливата дистрес на идентичността се отклонява от нормалното 
(табл. 1). Този резултат води до извода, че при последващи статистически анализи на тези 
данни изследователите трябва да се придържат към непараметрични методи за обработка 
на данни.

Таблица 1. Едноизвадков тест на Колмогоров-Смирнов за сферите на дистрес на 
идентичността

Сфери на дистреса на идентичността Средна  
стойност

Стандартно  
отклонение

Kolmogorov- 
Smirnov Z p

Дългосрочни цели 3.03 1.26 0.164 0.000
Кариерен избор 2.96 1.36 0.179 0.000
Приятелство 2.74 1.27 0.155 0.000
Интимни отношения 2.07 1.51 0.365 0.000
Религия 2.11 1.60 0.361 0.000
Ценности и вярвания 2.24 1.38 0.242 0.000
Групова лоялност 2.46 1.39 0.220 0.000
Общо ниво на дискомфорт по горните въпроси 2.54 1.17 0.224 0.000
Несигурност по горните въпроси 2.67 1.24 0.160 0.000
Колко дълго, като цяло, е преживян дистрес 2.24 1.40 0.247 0.000

Проведеният непараметричен тест на Ман-Уитни показа, че няма полови разли-
чия по отношение на измеренията на дистреса на идентичността. Между групите на  
17 – 23-годишните и 24 – 30-годишните младежи също не се установиха статистически зна-
чими различия по сферите на изживяван дистрес на идентичността. 

project development. The general theory will be introduced 
for m different tranche amounts with different payment 
terms, different interest rates and different lengths of cap-
italization period.

Sizes with introduced marks for the 1st capi-
talization period:

(1) Amount of the 1st tranche, TR1
(2) Payment term of the 1st tranche, TE0 in format 
dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(3) Length of the 1st capitalization period, in days, d1
(4) Length of the 1st capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, P1
(6) Amount of the annual interest factor, R1 = 1 + P1

Sizes with introduced marks for the 2nd capi-
talization period:

(1) Amount of the 2nd tranche, 
(2) Payment term of the 2nd tranche, TE2 = TE0 + 
d1 in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(3) Length of the 2nd capitalization period, in days, d2
(4) Length of the 2nd capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, P2
(6) Amount of the annual interest factor, R2 = 1 + P2.

Sizes with introduced marks for m capitaliza-
tion period:

(1) Amount m of the tranche, TRm, for m 

(2) Term of payment m tranche, TEm=TEm-2+dm-1
(3) Length m of the capitalization period, in days, dm
(4) Length m of the capitalization period, in years, 

(5) Amount of the annual interest rate, Pm

(6) Amount of the annual interest factor, Rm=1+Pm

(7) Term end m of the capitalization period, TEm=TEm-

1+dm

(8) Amount of self-financing for term TEm, SF

Input values for calculations are: tranche amounts, 
payment term of the 1st tranche (TE0), length of capital-
ization period in days, annual interest rate amounts and 
self-financing amount (SF).

Some or all of the tranche amounts, capitalization 
periods and interest rates may have equal values.

Price of the project and length of its develop-
ment:

(1) Date of completion of the project, TEm=TEm-1+dm,
(2) Discounted amount of the first tranche 
ETR1 for the date of completion of the project, 

(3) Discounted amount of the 2nd tranche ETR2 
for the date of completion of the project, 

(4) Discounted amount m of the tranche ETRm for 

The Development of Methodical 
Approaches to the Implementation 
of the Propedeutic Course of 
Informatics in Primary School by 
Means оf Kodu Game Lab / Dmitry 
Pavlov, Adel Kaplan, Kirill Butarev.

Представяне на понятието ко-
нично сечение с компютър / Ма-
рин Маринов, Петя Асенова / 
Marin Marinov, Petya Asenova

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Learning Analytics Tool for 
Bulgarian School Education /  
Silvia Gaftandzhieva, Rositsa 
Doneva, George Pashev,  
Mariya Docheva

ВЪПРОСИ  
НА ПРЕПОДАВАНЕТО

За природата на математика-
та и за математиката в природата 
– една приказка за симетрията с 
продължение за малки и големи /  
Цветелин Андреев

ХРОНИКА
Годишни награди за учители по 

математика и информатика / Албе-
на Василева

В Q4 на JCI индикатора на Web 
of Science / Николай Кънчев
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Наръчникът на психичните разстройства, 4-то изд. 
[DSM-IV] (APA 1994), прекласифицира разстройството на 
идентичността като „други състояния, които могат 
да бъдат във фокуса на клинично внимание“.  Въпреки че 
категорията в DSM на този вид дистрес е променена, а 
в DSM 5 е премахната по етични съображения, самият 
проблем не се е променил или изчезнал. Дистресът на 
идентичността все още може да представлява проблем 
за много млади хора по пътя на тяхната зрелост. 

Стрес, свързан с изследване на  идентичността, 
е нормален и очакван (Еrikson 1968). Въпреки това някои 
хора изпитват интензивни смущения и криза на иден-
тичността, която води до значителна дисфункционал-
ност (Waterman 1988). Една от причините за високите 
нива на дистрес сред някои студенти може да се окаже 
невъзможността им да интегрират различни аспекти 
на свжато идентичност по време на този период на 
бързи промени в развитието. Дистресът на идентич-
ността е дефиниран като „тежък субективен дистрес 
по отношение на неспособността да се приемат ас-
пекти на личността в сравнително последователно и 
приемливо себеусещане“ (APA 1980, 65).

Според литературата консолидираната идентич-
ност е свързана с широк набор от психосоциални коре-
лати. Те се отнасят както до положителното, така и 
до отрицателното функциониране (Schwartz et al. 2011). 
Що се отнася до положителното функциониране, литера-
турата идентифицира (а) убеждението, че събитията в 
живота, независимо дали са добри или лоши, са причинени 
от контролируеми фактори (вътрешен локус на контрол; 
Cote‘ & Levine 2002; Rotter 1966; Schwartz 2007), и (б) поло-
жителна цялостна оценка на собствената стойност (се-
беоценка) (Rosenberg 1965), като защитни фактори. Що се 
отнася до отрицателното функциониране, с убеждение-
то, че събитията в живота, добри или лоши, са причине-
ни от неконтролируеми фактори, като околната среда, 
други хора или по-висша сила (външен локус на контрол); 
(Cote‘ & Levine 2002; Rotter 1966; Schwartz 2007), тревожни 
симптоми (Birmaher et al. 1997; Crocetti et al. 2009) и де-
пресивни симптоми (Crocetti et al. 2012) сe идентифици-
рат като фактори, които биха могли да окажат влияние 
върху процесите на идентичността в негативен смисъл.

На фона на удължен процес на съзряване (Arnett 2004)  
въпросът за дистреса, свързан с идентичността, придо-
бива все по-силно значение. В допълнение, постигането 
на стабилни избори в дългосрочна перспектива е особе-
но комплицирано в условията на пандемия. Нестабил-
ността на контекста и динамиката в глобален мащаб 
затруднява ориентирането и целеполагането, както и 
оказва въздействие върху възприемания личен контрол, 
което е свързано с повишени равнища на възприеман 
стрес. Това се отнася до общата психосоциална иден-
тичност, представляваща процес на експериментиране 
и избори в идеологически и интерперсонален план. Всичко 
това насочва вниманието към търсенето на бърз диаг-
ностичен инструмент, който да се използва от специа-
листи заедно с други методи за изследване за определяне 
на степента на изживяван дистрес основно в аспекта 
на самоопределяне.

Скала за измерване на дистреса, свързан с 
идентичността (IDM; Berman et al. 2004)

Въпросникът за изследване на дистреса на иден-
тичността (Berman et al. 2004) е създаден в опит да се 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Българска адаптация на  

Въпросника за измерване на дис-
трес на идентичността / Ева Па-
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Радка Костадинова

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
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Днес представяме:
Средно училище  
„Св. св. Кирил и Методий“ – 
Козлодуй

Нови методи на преподаване по 
природни науки – „Разбиране по 
дизайн – разработване на урока 
отзад напред“ / Ирена Кочева

Олимпийските ценности в 
спортните дейности и обучение 
по ФВС от разстояние в електрон-
на среда / Мария Братова

Мотивация чрез създаване 
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Бистра Григорова

the project completion date,  

,
(5) Amount of the project cost G0; the sum of discounted tranche amounts, reduced by the 
amount of self-financing, G0=ETR1+ETR2+ …+ETRm – SF
(6) Length of the project development period, in days,  
Rd=d1+d2+… +dm or Rd=TEm – TE0

(7) Length of the project development period, in years, 

In addition to the price and length of the development period, the project has a planned 
duration, which begins with the deadline for the development of the project. The duration of the 
project has n internal time intervals for decursive presentation of the amount in Bosnia and Herze-
govina convertible marks (KM) of the two sides of the business; DEBT (expenditures, expenses) and 
DEMAND (receipts, revenues). The amounts of the DEBT side Du are negative or zero (Du ≤ 0), and 
the amounts of the DEMAND side Po are positive or zero (Po ≥ 0), at the end of the time interval 
with the internal rate p. The sum of the amount DEBTED and the amount RECEIVED is BALANCE 
S, i.e. S = Du + Po, for the same term of the time interval of the internal rate p.

The amount of the balance S in relation to the amounts owed Du and claimed Po, has the 
following relations:

(1)  for ,

(2)  for ,

(3)  for .

In general, the discounted amount DS of the balance S in relation to the project price amount 
G0 and its term, determines the absolute payback AO of the project price for the internal rate p of 
the  time interval.

The relative payback RO of the project price amount is the quotient of the absolute payback 

amount and the project price amount  or expressed as a percentage, .

A series of balance amounts, S1, S2, …, Sn has a number of discounted amounts, DS1, DS2, …, 
DSn for the start date of the project. There are a number of discounted amounts through partial 
sums DS1; DS1 + DS2; …; DS1 + DS2 + … + DSn, each of which, starting from the first, can repay 
the amount of the project price G0, if:

; ; …; .

By definition, the partial sums are absolute repayments, i.e.: 
SUM1 = AO1, SUM2 = AO2, …, SUMn = AOn.

If within the planned duration, the project is not in operation for some reason, then all 
partial sums of the discounted balance amounts are equal to zero. In this case, it is necessary to 
calculate the increased project price amounts for the amounts of compound interest by capitaliza-
tion periods. For negative balance amounts, the project beneficiary has losses with adequate, new 
loan amounts.

The best option is to repay the project price with the first partial amount SUM1 = DS1 ≥ G0), 
that is, the discounted amount of the first balance S1. 

The worse option is to repay the project price with the last partial amount,  
SUMn = DS1 + DS2 + … + DSn ≥ G0.

The last partial amount cannot repay the amount of the project price, if it is:
DS1 + DS2 + … + DSn ≤ G0.
It is desirable that all amounts of the balance be positive, that is S1 > 0, S2>0, …, Sn > 0 and 

that their discounted amounts can repay the amount of the project price up to and including the 
time interval of the ordinal number k for 1 ≤ k ≤ n. Some balance amounts may be equal to zero or 
negative amounts, with the proviso that all discounted balance amounts may repay the project cost. 
Therefore, a loan with k different, decursive annuities that are successively equal to the balance 
amounts has been contracted to repay the project price: a1 = S1, a2 = S2, … ak-1 = Sk-1, ak = S ≤ Sk. 

The last amount of the annuity ak is to cover the last balance of the debt. At the end of the 
time interval of the ordinal number k, the project price was repaid, and the rest of the balance  
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Българска адаптация  
на Въпросника за измерване на дистрес 

на идентичността“ 

Доц. д-р Ева Папазова
Институт за изследвания в образованието 

доц. д-р Маргарита Бакрачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Модерните западни общества тенденциозно 
стават все по-сложни, разнообразни и плуралистич-
ни. Това оказва влияние върху прехода към зрелост, 
който се превърна в предизвикателство за младите 
хора в световен мащаб. Много младежи изпитват зна-
чим дистрес, който е част от този преход. За някои 
от тях, преходът към зрелостта става непоносим и 
вреди на нормалния курс на развитие, като оказва и 
дисфункция на индивидуално ниво върху личността. 
Неслучайно през последните години идентичността 
може да бъде разбирана като процес, който не само 
се удължава, но е и открит, де-стандартизиран и се 
характеризира с разнородни или множество пътища 
на развитие (patchwork identity) (Кraus 2007).

Наръчникът на психичните разстройства 
[DSM-III-R] (APA 1987), представя диагностична кате-
гория, обозначавана като „разстройство на  идентич-
ността“, чиято основна характеристика е тежък су-
бективен дистрес по отношение на невъзможността 
да се интегрират аспекти на Аза в сравнително по-
следователно и приемливо чувство за себе си. Както е 
определено в DSM-III-R, разстройството на идентич-
ността обхваща несигурност по най-различни въпроси, 
свързани с идентичността, включително дългосрочни 
цели, избор на кариера, модели на приятелство, сек-
суална ориентация и поведение, религиозна идентифи-
кация,  морална система, както и групова лоялност. 
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Sk – ak = P1 ≥ 0 was the first amount of profit P1 ≥ 0. The following balance amounts, Sk+1, Sk+2, …, 
Sn-k, get the role of the amount of profit, P2 = Sk+1, P3=Sk+2, …, Pk+1=Sn-k. Like balance amounts, 
profit amounts can be positive (greater than zero), negative (less than zero), and can have an 
amount equal to zero.

In general, in the loan repayment calculations, the amount of the 1st profit P1 presents the 
financial condition of the project beneficiary after the loan repayment, based on:

(1) For P1 > 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit;
(2) For P1 = 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit;
(3) For P1 < 0, it follows that the loan has been repaid and the amount of the new balance 
is profit or the amount of new debt, .

The amount of the new debt will be paid by the project beneficiary at the time of its arrival 
or will contract a new loan with the same or another creditor.

The following theory is based on the planned equalization of internal rates of return for 
balance amounts, with interest rates for annuity amounts, for periods of capitalization of ordinal 
numbers from 1 to k.

2. Sizes and their relations for project cost repayment periods
During the duration of the project, the repayment of the project price amount is planned 

with the balance amounts in the first k capitalization periods of different durations with different 
interest rates.

Sizes of the 1st capitalization period:
(1) Start date of the 1st capitalization period, T0 = TEm in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss
(2) Amount of the project cost, G0
(3) Amount of the 1st balance; amount of 1st annuity, S1 = a1,
(4) Annual interest rate, p1
(5) Annual interest rate factor, r1 = 1 + p1
(6) Length of the 1st capitalization period, in days, x1 

(7) Length of the 1st capitalization period, in years,  

(8) Amount of the 1st discounted balance; the amount of the absolute repayment, for the term T0,  

(9) Relative payback of the project price, in percentage,  

Sizes of the 2nd capitalization period:
(1) Start date of the 2nd capitalization period, T1=T0+x1
(2) Amount of 2nd balance, amount of 2nd annuity, S2 = a2
(3) Annual interest rate, p2,
(4) Annual interest factor, r2=1+p2,
(5) Length of the 2nd capitalization period, in days, x2,

(6) Length of the 2nd capitalization period, in years, 

(7) Amount of the 2nd discounted balance for the term T0,  

(8) Sum of the 1st and 2nd discounted balance; the amount of the 2nd absolute payback, for the 

term T0,  

(9) Relative payback of the project price, in percent,  

Sizes kth of the capitalization period:
(1) Term of the beginning kth of the period of capitalization, Tk=Tk-2+xk-1,
(2) Relation of the amount of the kth balance, kth annuity and the amount of the first profit,  
Sk = ak + P1
(3) Annual interest rate, pk
(4) Annual interest rate factor, rk = 1+pk

стр. XV



Избрано

стр. XVI

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 
# #

Брой 3, 20 – 26 януари 2022 г.

3 

от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

20 – 26 януари 2022 г.

www.azbuki.bg

(5) Length of the kth capitalization period in days, xk

(6) Length of the kth capitalization period in years,  

(7) Amount of the kth discounted balance, for term T0,  

(8) Sum of the 1st till kth discounted balance; the amount of absolute repayment, for the term T0, 

 

(9) Relative payback of the project cost, in percent, ,

(10) Term end of the kth capitalization period, Tk = Tk-1+xk
(11) Length of the kth capitalization period in days, Dx = x1 + x2 + … + xk, or Dx = T - T0

(12) Length of the kth capitalization period in years, 

The annuity ak for the term T0 has a discounted amount Dak = G0 - (DS1 + DS2 + …+ DSk-1.
The amount of the annuity ak determines the discounted amount of its discounted amount 

for the term Tk, i.e. 

The first amount of profit P1 in the k
th period of capitalization determines P1 = Sk - ak.

Therefore, it is planned to repay the project price with a loan amount G0 with interest 
amounts Ki, planned different annuity amounts ai, different lengths of capitalization periods xi)and 
different interest rates pi, for i ∈ {1,2, ..., k}. Some or all of the stated amounts may be the same.

What follows is the introduction of the theory for making a repayment plan for this new loan 
repayment model.

3. Loan of various annuities, interest rates and capitalization periods
Primary loan amounts at the beginning and end of the 1st capitalization period:
(1) Amount of the loan at the beginning of the 1st capitalization period, G0
(2) Term of the beginning of the loan capitalization, T0 in format dd.mm.yyyy hh: mm: ss

(3) Planned amount of annuities at the end of the 1st capitalization period, a1 = S1

(4) Amount of the remaining debt at the end of the 1st capitalization period, 

(5) Amount of interest at the end of the 1st capitalization period, 

(6) Repayment amount at the end of the 1st capitalization period, b1 = a1 - K1

(7) Amount repaid at the end of the 1st capitalization period, O1 = b1

(8) Amount of the loan price at the end of the 1st capitalization period, 

Primary loan amounts at the beginning and end of the 2nd capitalization period:
(1) Start date of the 2nd capitalization period, T1 = T0 + x1
(2) Planned amount of annuities at the end of the 2nd capitalization period, a2 = S2

(3) Amount of the remaining debt at the end of the 2nd capitalization period, 

(4) Amount of interest at the end of the 2nd capitalization period, 

(5) Repayment amount at the end of the 2nd capitalization period, b2 = a2 - K2

(6) Amount repaid at the end of the 2nd capitalization period, O2 = O1 + b2

(7)  Amount of the loan price at the end of the 2nd capitalization period, 

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 4, 2021 г.
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