
Брой 7 (1559) 17 – 23 февруари 2022 г. Година XXXI. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението –  
„Училищен преглед” – 1896 г.

ЕК създава Европейска 
лаборатория за качество 
на инвестициите  
в образованието

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Проф. Славия Бърлиева, зам.-директор 
на Кирило-Методиевския център – БАН: 
Сертификатът за европейския културен 
маршрут „Кирил и Методий“, получен 
от Съвета на Европа, важи само три 
години и трябва да докажем, че има 
потенциал. Перспективите са научна, 
образователна и туристическаН
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Акад. Николай Денков,  
министър на образованието и науката:  
Когато има числени параметри –  
израз на качеството, и има доверие  
в тях, това променя радикално начина, 
по който могат да се анализират,  
да се обсъждат данни, да се задават 
политики

Българска академия на науките
www.bas.bg

С
ни

м
ка

 М
О

Н

О, Майко моя, родино света!
Защо тъй горко, тъй скробно 

плачеш?
Гарване и ти, птицо проклета,
над чий там гроб тъй грозно 

грачеш?

О, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня;
затуй, че твоят свещен глас, 

майко,
е глас без помощ, глас във пустиня!

Плачи! Там близо до град София
вида аз стърчи черно бесило.
И твоят един син, Българио,
виси на него... Със страшна сила.
 
Зимата пее свойта зла песен.
Вихрове гонят тръни в полето
и студ, и мраз – плач безнадежден!
Навяват на теб, теб на сърцето!
 
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в мъглата;
старци са богу молат горещо,
жените плачат, пищат децата!
 
Умря той вече! Юнашка сила
твойте тиране скриха в земята!
О, майко моя, родино мила,
плачи за него, кълни съдбата!

*Това е първият вариант  
на стихотворението  

„Обесването на Васил Левски“. 
Публикуван е във в. „България“, 

г. I, бр. 22 от 12 август 1876 г. 
Окончателният вариант  

на стихотворението излиза  
в „Календар за 1876 година“  
под образа на Васил Левски,  
а след това е публикуван в 

„Съчинения на Христо Ботйов“ под 
ред. на Захари Стоянов, С., 1888, с. 43.

Дякон  
Васил Левски*

             години  
от гибелта
на Апостола
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Центровете за върхови 
постижения с ново финансиране
75 на сто от средствата се насочват за научни 
изследвания и назначаване на млади учени

Стоян СТОЯНОВ

Центровете за върхови постижения и за 
компетентност ще получат допълнително  
финансиране от новата „Програма за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация 2021 – 2027 г.“.  
Към момента тя е на етап обсъждане с ЕК.  
Центровете са в процес на преход към 
втория етап от развитието си, когато би 
трябвало да бъдат доразвити и използвани 
в полза на държавата, конкурентната иконо-
мика и обществото. Това заяви министърът 
на образованието и науката акад. Николай 
Денков при отговорите си на актуални въп- 
роси в Ресорната парламентарна комисия.

За разлика от първия етап, в който бе 
поставено изрично изискване от финанси-
ращата институция – Европейския фонд за 
регионално развитие, поне 74% от сред-
ствата да отидат за научна инфраструктура, 
а не повече от 26% – за всичко останало, за 
следващия етап съотношението е обърнато. 
Не повече от 25% от общата сума ще отиде 
за закупуване на резервни части, поддръжка 
и модернизиране. А поне 75 на сто от сред-
ствата трябва да бъдат свързани с директно 
използване на съответната апаратура, вклю-
чително чрез назначаване на млади учени 
и изследователски екипи, които да решават 
конкретни задачи. Част от тях са с чисто 
научна насоченост – фундаментални научни 

изследвания, и други по-скоро насочени 
към приложението на научните резултати, 
обясни министър Денков. Той отбеляза, 
че е поставил като задача на екипа, който 
работи по тази тема, максимално бързо да 
се подготвят насоките за кандидатстване за 
втората процедура.

„В тясна комуникация сме с новото  
Министерство на иновациите и растежа. По 
функции е предвидено те да поемат рабо-
тата с фирмите и както ние се опитваме да 
насочим научните организации към работа 
с реалния бизнес, така те да насочат компа-
ниите за работа с научните институции“, 
каза още министърът.

На стр. 3

Малките археолози от група „Слънце“ на кюстендилската детска градина „Слънце“ се забавляват и научават полезни 
неща, докато откриват „древни“ находки
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Учители създадоха 27 
учебни помагала по чуж-
ди езици. Материалите 
са по общообразователни 
предмети и могат да се 
използват в училищата с 
интензивно изучаване на 
чужд език, където различ-
ни предмети се преподават 
на друг език. Ресурсите са 
налични на испански, нем-
ски, френски, английски и 
италиански език. 

Помагалата са разра-
ботени от авторски еки-
пи на различни езикови 
гимназии в  страната.  
В инициативата се вклю-
чиха 4. езикова гимназия 
„Фредерик Жолио-Кюри“ 
и Първа езикова гимназия 
във Варна. Активно участ-
ваха учители от профили-
раните езикови гимназии 
„Йоан Екзарх“ във Враца 
и „Екзарх Йосиф I“ в Ло-
веч, както и от езиковите 
гимназии „Христо Ботев“ в 
Кърджали и „Иван Вазов“ в 
Пловдив. В разработването 

участваха преподаватели 
от 164. гимназия с препо-
даване на испански език 
„Мигел де Сервантес“ и 
Втора английска езикова 
гимназия „Томас Джефер-
сън“ в София.

Графичното оформле-
ние на учебните помагала 
по чужди езици е дело на 
Национално издателство 
за образование и наука 
„Аз-буки“, а авторските 
им екипи ще бъдат пред-
ставени във вестника.

Учебни ресурси на чужд 
език се подготвят за втора 
поредна година по Нацио-
налната програма „Разра-
ботване на учебни помагала 
за обучение по общообразо-
вателни учебни предмети 
на чужд език, оценяване и 
одобряване на проекти на 
учебни помагала за под-
помагане на обучението, 
организирано в чужбина, 
на проекти на учебници и 
на проекти на учебни ком-
плекти“.  

27 учебни помагала  
по чужди езици пишат 
учители 

„Общо 1590 творби 
от България и Русия са 
изпратени тази година 
за участие в традицион-
ния национален конкурс 
изложба „Св. Трифон 
Зарезан“, съобщава за 
„Аз-буки“ Диана Гурева, 
директор на ЦПЛР – ОДК, 
Сунгурларе. Центърът 
е организатор на проя-
вата заедно с местната 
община, РУО – Бургас, 
и Националния дворец 
на децата. Конкурсът е 
включен в Националния 
календар на МОН за изяви 
по интереси на децата и 
учениците. Жури с пред-
седател Христо Крушков 
– художник, оценява и 
класира участниците.

В раздел „Скулптура и 
приложно изкуство“ в пър-
ва възрастова група първо 
място и статуетка отиват 
при Даниел Добрев (ОУ 
„Антон Страшимиров“ 
– Бургас). Трета награда 
получава проект „Уязви-
ми групи“ при ОУ „Св. 
Паисий Хилендарски“ –  
с. Тополчане, област Сли-
вен. Във втора група на-
чело са клуб „Вълшебна 
нишка“ (ОДК – Сунгур-
ларе), Никол Колева (ОДК 
– Сливен), Лъчезар Точев 
(ЦРД – Плевен) и Иво 
Райнов (ОДК – Търго-
вище). В трета възрасто-
ва група първо място и 
медали получават Стела 
Пърличкова (обучителен 

център „Монтесори Арт“ 
– Благоевград) и Антония 
Димитрова (СУ „Св.св. 
Кирил и Методий“ – Бур-
гас).

В раздел „Живопис и 
графика“ в първа възрасто-
ва група победители са Да-
рис Николаева (артшкола 
„Чифлигарови“ – Шумен), 
Сияна Пламенова (ОДК 
– Търговище), Зара Йоси-
фова (ОМЦ „З. Стоянов“ 
– Добрич), Николета Ко-
лева (ОДК – Сливен), Жа-
смина Русева (ОУ „Кирил 
Христов“ – Стара Загора), 
Борислава Панева (СУ „Св.
св. Климент Охридски“ – 
Добрич), Никол Петрова 
(ЦРД – Разград), Десислава 
Панева („АРТ Попово“ – 
Попово) и Николай Мала-
ков (ОУ „Кирил Христов“ 
– Стара Загора).

Във втора група на пър-
во място са Сузан Исмаил 
(ОДК – Кърджали), Ка-
терина Йорданова (СУ 
„Христо Ботев“ – Сун-
гурларе), Фатме Лютви 
(ОДК – Сунгурларе), 
Женя Иванова (Детска 
артшкола – Казанлък), 
Лора Радева (ОДК – Ло-
веч), Милена Атанасова 
(СУ „Вичо Грънчаров“ 
– Горна Оряховица), Крис-
тияна Колева (СУ „Св. 
Климент Охридски“ – 
Ямбол), Божидар Пенев 
(ОДК – Казанлък), Стела 
Васева (ОУ „Св.св. Кирил 
и Методий“ – Кюстен-

дил), Даниела Петрова 
(ЦПЛР – Стара Загора) 
и Валерия Золотарева 
(МБОУДО – Бондарский 
дом детского творчества, 
село Бондари, Тамбовска 
област, Русия)

В трета група с първо 
място и статуетка са от-
личени Кристина Бандра-
малиева (НУМСИ – Бур-
гас) и Дебора Николова 
(ПГСАГ „Ангел Попов“ 
– Велико Търново). Първо 
място и медал получа-
ват Камелия Николова 
(ППМГ – Ловеч), Христо 
Иванов (СУ „Св. Климент 
Охридски“ – Ямбол), Ха-
рика Ибрямова (СУ „Йор-
дан Йовков“ – Кърджали), 
Камила Братина (ОДК 
– Несебър), Християна 
Георгиева (ПГТ „Проф. 
д-р Асен Златаров“ – Бур-
гас), Божидара Проданова 
(НГПИ „Свети Лука“ – 
София) и Никола Дими-
тров (ОДК – Балчик).

Журито определя още 
71 втори и трети награди  
в различните раздели и 
категории.

„Изложбата с творби от 
Конкурса бе открита на 14 
февруари в зимната гради-
на на СУ „Христо Ботев“ 
– Сунгурларе. Тя е част от 
културната програма по 
повод традиционния праз-
ник на лозаря и винаря и 
деня на местната община. 
Тази година изложбата по-
сети президентът Румен 

Радев, който бе гост на 
празника на Сунгурларе. 
Заедно с кмета Георги 
Кенов те връчиха награди 
на призьори в Конкурса“, 
споделя още Диана Гуре-
ва. И добавя, че поради 
пандемичната обстановка 
в страната са наградени 
само четирима ученици от 
СУ „Христо Ботев“ – Сун-
гурларе. Всички останали 
призьори ще получат по 
куриер своите грамоти, 
медали и статуетки.

„Радвам се, че толкова 
много и талантливи деца 
имат съпричастност към 
една стародавна българска 
традиция. Още по-радост-
но е, че националният 
конкурс – една вече добра 
традиция, се провежда 
тук, в Сунгурларе, земя 
на лози, вино, традиции 
и здрав български дух. 
Всички вие, млади хора, 
днес ни доказахте, че има-
ме бъдеще, защото силата 
на нацията се измерва 
с таланта, с мечтите, с 
дръзновението на нейното 
младо поколение“, заяви 
държавният глава. Пре-
зидентът получава като 
подарък от ЦПЛР – ОДК, 
Сунгурларе, икона, която 
е част от тазгодишните 
творби, участвали в Кон-
курса. А от наградения 
клуб за бродерии „Въл-
шебна нишка“ го даряват 
и със специално изработе-
на мартеница. 

Традициите са живи
Президентът Румен Радев награди  
в Сунгурларе призьори от националния 
конкурс изложба „Св. Трифон Зарезан“

Виктория ПЕТРОВА

Каква среда искаме за себе си и 
нашите деца в контекста на пре-
дизвикателствата на новото време? 
Как да живеем пълноценно и защо 
образованието е неотменна част от 
нашето настояще и бъдеще? Тези 
и още въпроси ще се разискват на 
иновативния форум „Образова-
нието – дело на всеки. Педагогика 
на всекидневието“. Форумът се 

провежда онлайн на 20 февруари 
2022 г. 

Организатор на събитието е Ин-
ститутът за информални иновации 
(ИИИ) в партньорство с Регионал-
ното управление на образованието 
– София-град, първата българ-
ска академия за киберсигурност  
Cyber 360 Academy и Национал-
ното издателство за образование и 
наука „Аз-буки“. 

Програмата включва теоретична 

презентация от ИИИ и прагматични 
разисквания от участниците.  Всеки 
желаещ да участва във форума, 
трябва да се регистрира до 20 февру-
ари. Няма специфични изисквания 
за участниците по отношение на 
заеманата от тях длъжност, местора-
бота, местоположение или образова-
телна степен. Повече информация и 
регистрация можете да направите на 
сайта на Института за информални 
иновации.

Педагогика на всекидневието

Ново разширено Спора-
зумение за европейска ко-
оперираща държава, която 
ще развитие космическата 
ни индустрия, се подписа 
в Тулуза. „То е символ на 
нарасналия интерес и ан-
гажираност на България да 
продължи сътрудничеството 
си с Европейската космиче-
ска агенция (ЕКА) и да оси-
гури условия за постигане на 
завишените ни амбиции за 
развитие и участие в иници-
ативите на ЕКА“. Това заяви 
министърът на иновациите и 
растежа Даниел Лорер, който 
заедно с генералния дирек-
тор на ЕКА Йозеф Ашбахер 
подписа документа. 

Споразумението дава 
възможност на български 
фирми и научноизследо-
вателски организации да 
участват в процедури за 
подбор и да реализират 
своите проекти с космиче-
ско приложение. То пред-
вижда изпълнение на План 
за европейска кооперираща 
държава, чиято цел е да 
повиши готовността на 
българския космически 
сектор за пълноценно учас-
тие в програмите на ЕКА 
при бъдещо пълноправно 
членство на страната ни в 
Агенцията.

По думите на министър 
Лорер сътрудничеството 
с ЕКА ще допринесе за 
повишаване качеството и 
конкурентоспособността на 
научноизследователския и 
технологичния сектор, както 
и за по-голяма видимост на 
българските иновативни 
компании. Той подчерта, 
че все повече сектори са 
вдъхновени от космическия 
потенциал, и по-специално 

от космическите техноло-
гиите и ги пренасят в други 
области, включително за 
разработване на иновативни 
бизнес модели, инвестиции 
и растеж.

Новото споразумение 
осигурява достъп до мла-
дежките програми на ЕКА 
за магистри и стипендиан-
ти, както и възможност за 
участие във взаимния обмен 
на експерти, научна и техни-
ческа информация, данни и 
стоки от взаимен интерес в 
областта на космическата 
наука, технологиите и при-
ложенията.

Министър Лорер посочи, 
че очаква сътрудничеството 
да се задълбочи, като бъдат 
договорени по-ефективни и 
разширени възможности за 
изпълнение на проекти от 
взаимен интерес в областта  
на научно-приложните из-
следвания и високотехно-
логични продукти и услуги.

Продължава съвместната 
работа между България и 
ЕКА за развитие на устой-
чивостта и конкурентоспо-
собността на българските 
предприятия в космиче-
ския сектор, както и за 
съхраняване на научния 
потенциал.  

Разширяваме 
сътрудничеството  
си с ЕС за Космоса

Даниел Лорер
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Румен Радев 
получи от 
ЦПЛР – ОДК, 
Сунгурларе, 
икона, 
участваща  
в националния 
конкурс 
изложба 
„Св. Трифон 
Зарезан“
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Суверен ли е суверенът
Ивелина СТОЯНОВА*

В последните седмици в коментари в медиите често 
може да се прочете, че България е суверена държава. Има 
ли грешка при тази употреба? В случая погрешно се прие-
ма, че думата суверен е прилагателно и формата му в жен-
ски род е изписана с едно -н-.

Съществителното суверен е от френски произход и оз-
начава ‘носител на върховната власт в държавата’. Думата 
доби популярност и по време на предизборните кампании 
през 2021 година, когато беше използвана като обобщено 
название за народа и избирателите, които в условията на 
демокрация чрез гласуване излъчват управляващите.  

Членуваните форми на думата суверен, която е от мъж-
ки род, в единствено число са суверенът (членувана с 
пълен член) и суверена (членувана с кратък член). Имаме 
и съществително суверенитет със значение ‘външна и 
вътрешна независимост на една държава от чужда власт’.

От думите суверен и суверенитет се образува прила-
гателното име суверенен със значение ‘който се отнася за 
суверен или суверенитет; независим, върховен’. Тъй като 
прилагателното завършва на -нен и гласната -е- отпада при 
образуване на членуваните форми в мъжки род и формите 
за женски и среден род и множествено число, важи прави-
лото за двойно -нн-: суверенен – суверенния, суверенният, 
суверенна(та), суверенно(то), суверенни(те).

Ето защо, когато се употребява прилагателното сувере-
нен, трябва да се пише двойно -нн- в словосъчетания като: 
суверенният статут, суверенна държава, суверенно ре-
шение, суверенните права. 

* Д-р Ивелина Стоянова е сътрудник в Института 
за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към БАН.

Деляна ЛУКОВА

Училища от цялата 
страна ще изпълнят ед-
новременно Ботевото 
стихотворение „Обесва-
нето на Васил Левски“ 
и така ще отбележат 149 
години от гибелта на 
Апостола на свободата.

Идеята за инициатива-
та е на пловдивското СУ 
„Св. Паисий Хилендар-
ски“. Тя получава подкре-
па от Министерството на 
образованието и науката. 

Инициативата ще бъде 
реализирана в 12 часа на 
18 февруари. Учениците, 
които се присъединят 
към проявата, ще отдадат 
по нетрадиционен начин 
почит към паметта на 
националната икона.

У ч е б н и т е  з а вед е -
ния, които желаят да се 
включат в начинанието, 
е необходимо да подадат 
предварителна информа-
ция, а в деня на събитие-
то да публикуват снимки 
или кратки видеозаписи 
на www.149-levski.bg  

Достъпът до споделените 
материали ще е възможен 
за всички.

М и н а л ат а  год и н а 
ученици от 12 образо-
вателни институции в 
Пловдив едновременно 
рецитираха елегията.  
В инициативата участ-
ваха повече от 3500 
ученици от ОУ „Яне 
Сандански“, ОУ „Дими-
тър Талев“, ОУ „Райна 
Княгиня“, ОУ „Драган 
Манчов“, ОУ „Екзарх 
Антим I“, СУ „Пейо Яво-
ров“, ОУ „Йордан  Йов-

ков“, ПГ по хранителни 
технологии и техника, 
ОУ „Стоян Михайлов-
ски“, ОУ „Гео Милев“, 
Центъра за специална 
образователна подкре-
па – Пловдив, СУ „Св. 
Паисий Хилендарски“. 
Събитието бе отразено 
в YouTube с общ виде-
оклип, включващ кадри 
от всяко училище, а уче-
ници и учители споде-
лиха мнения относно 
подготовката.

Още по темата  
на стр. 17

О, майко моя, родино мила …

За първи път тази година зре-
лостниците ще могат да се явят и 
на матура по рядък език, ако са го 
изучавали като профилиращ пред-
мет в училище. Към чуждите езици 
като английски, немски и други, по 
които и досега имаше държавни 
зрелостни изпити (ДЗИ), се добавят 
японски, китайски, корейски, иврит 
и др., съобщават от Пресцентъра 
на МОН.

Крайният срок за подаване на 
заявления за явяване на ДЗИ  е 
18 февруари 2022 г. Дванайсе-
токласниците от профилирани 
паралелки задължително трябва 
да положат матура по български 
език и литература върху учебния 
материал от общообразовател-
ната подготовка в XI и XII клас. 
Вторият задължителен ДЗИ е по 
профилиращ учебен предмет по 
избор с изключение на български 
език и литература. За първи път 
има възможност да се държи втори 
задължителен ДЗИ и по предмети-
те информатика, информационни 
технологии, предприемачество, 
музика, изобразително изкуство, 
но само ако са изучавани като про-
филиращи. 

Учениците могат да положат по 
свое желание до два допълнител-
ни държавни зрелостни изпита в 

зависимост от начина, по който 
са изучавали предметите, като 
избират между: български език и 
литература, чужд език, математи-
ка, информационни технологии, 
физика и астрономия, биология и 
здравно образование, химия и опаз-
ване на околната среда, история и 
цивилизации, география и иконо-
мика и философия. Така ученик, 
който е изучавал български език и 
литература като профилиращ и по-
ложи успешно допълнителен ДЗИ 
по този предмет, ще има две оценки 
от ДЗИ по БЕЛ в дипломата си.

Дванайсетокласниците, които 
искат да се явят на матура по чужд 
език, трябва да посочат и нивото 
на съответния език по Общата 
европейска езикова рамка, което 
зависи от начина му на изучаване.   

Всички ученици от професио-
нални паралелки също задължи-
телно полагат матура по български 
език и литература върху учебния 
материал от общообразователната 
подготовка в XI и XII клас. Вторият 
задължителен  изпит за тях е дър-
жавният им изпит за придобиване 
на квалификация по професия. Те 
също имат право по свое желание 
да положат до два допълнителни 
ДЗИ върху учебния материал от 
общообразователната подготовка 

в средната степен, като могат 
да избират от следните учебни 
предмети: чужд език (английски, 
френски, немски, италиански, ис-
пански или руски), математика, ин-
формационни технологии, физика 
и астрономия, биология и здравно 
образование, химия и опазване на 
околната среда, история и цивили-
зации, география и икономика и 
философия. 

Както всяка година, до зрелостни 
изпити ще се допускат и желаещи, 
които в предишни учебни години 
не са успели да получат диплома. 
Право да се явят на матура, ще 
имат и хората с диплома за средно 
образование от чужбина, ако искат 
да положат ДЗИ по учебен предмет, 
който не е включен в дипломата им. 

Задължителната матура по бъл-
гарски език и литература е насро-
чена за 18 май 2022 г. от 8.30 часа.

На 20 май от 8.30 часа са вторият 
задължителен ДЗИ и задължител-
ният държавен изпит за придоби-
ване на професионална квалифи-
кация (в частта му по теория на 
професията).

Датата и началният час за всеки 
от предметите за допълнителна 
матура ще се определят след обоб-
щаване на подадените заявления. 

За първи път матури 
и по редки езици
Заявления за явяване на държавни 
зрелостни изпити се приемат  
до 18 февруари 2022 г.

Със съдействието на ЮНЕСКО 
и на френския премиер Еманюел 

Макрон златното четиристишие 
на Христо Ботев от баладата 

„Хаджи Димитър“ ще се върне  
в Сорбоната, където на 3 март 
2022 г. своето достойно място 
ще заеме ръчно изработеното 

у нас копие на „Златната книга 
на песните“. Авторският екип 

на книгата и на документалния 
филм „Ботйов отвъд понятно-
то…“, показа униката в БТА на 

14 февруари 2022 г. Проф. д.ик.н. 
и д-р по социология Евгений 

Сачев, журналистът Иван Тренев, 
Николай Тончев, Христо Дамянов и 
дърворезбарят Николай Симеонов 

представиха за първи път неиз-
вестни досега документи  

за живота и делото на Ботев

От стр. 1
В отговор на въпрос ми-

нистър Денков заяви, че 
предстои на 22 февруари да 
обсъди със Съвета на ректо-
рите подготвени промени за 
структурата на висшето об-
разование, която в момента е 
силно фрагментирана. Те са в 
унисон с мерките, разписани 
в Стратегията за развитие на 
висшето образование с хори-
зонт 2030 – оптимизиране на 
системите за акредитация 
и атестиране, мерки срещу 
плагиатството, ролята на 
настоятелствата на висшите 
училища. Министър Денков 
съобщи, че Националната 
агенция за оценяване и ак-
редитация е напреднала в 
разработването на нова ме-
тодика за атестирането, която 
в следващите 2 – 3 месеца 
може да бъде представена за 
обществено обсъждане.

„МОН анализира вни-
мателно кои са причините 
за проблеми при прила-
гането на Закона за пред- 
училищното и училищното 
образование. Функционира 
и работна група с представи-
тели на МОН, на социалните 
партньори и експерти, която 
работи по подготовката на 
промени в ЗПУО и наредбите 
към него“, каза още Николай 
Денков. Работата ѝ вероятно 
ще отнеме няколко месеца. 
Проведени са и разговори за 
независима оценка на ефек-
тите от прилагането на ЗПУО 
върху системата. 

Подготвя се и методика-

та за преглед на учебните 
програми и учебното съдър-
жание и по етапи, и по пред-
мети, и по междупредметни 
връзки, отбеляза още минис-
тър Николай Денков.

В отговор на въпрос той 
отбеляза, че няма пренебре-
жение към хуманитарни-
те науки. Неслучайно сред 
първите изследователски 
висши училища попадат и 
Софийският и Пловдивският 
университет. Те имат пълното 
право да изведат сами своите 
приоритети за научни изслед-
вания, заяви министърът. „Аз 
съм човекът, който включи 
като точка в Стратегията за 
развитие на висшето обра-
зование, съгласно която във 
всяка специалност трябва да 
се изучава някоя от социални-
те или хуманитарните науки“, 
добави той.

Според министъра е факт, 
че в света списанията в об-
ластта на хуманитарните и 
социалните науки са повече 
от тези в природните, ин-
женерните и медицинските 
науки. Но по исторически 
причини учените от тези 
области у нас публикуват по-
малко в тях. И това е проб- 
лем на съответните научни 
общности. „Крайно време 
е не да се опитваме да наг-
ласим науката според това, 
което заварваме в резултат 
на етапите на развитие, а 
обратното – нашата наука да 
търси мястото си в световни-
те образци“, смята министър 
Денков. 

Центровете за...
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ратория за качество на инвестициите в образованието 
е първа стъпка в тази посока.“ Това заяви българският 
еврокомисар Мария Габриел по време на конференцията 
на високо равнище „Инвестициите в образованието“, ор-
ганизирана от Френското председателство на Съвета 
на ЕС.

Европейската лаборатория за качество на инвестици-
ите в образованието ще се базира на резултатите от 

Лаборатория за качество 
на инвестициите  
в образованието

Добре планираните и целенасочени инвестиции могат 
да осигурят устойчиви и конкурентоспособни образова-
телни системи. „Имаме на разположение най-силния ев-
ропейски бюджет досега за образование и обучение чрез 
програмите „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, Механизма за 
възстановяване и развитие. За да бъдат тези инвести-
ции ефективни и Европа да бъде образователна сила, има-
ме нужда от координация на ниво ЕС. Европейската лабо-

ЕВРОНОВИНИ

окончателния доклад на експертната група по качест-
вото на инвестициите, създадена от българския евроко-
мисар през май 2021 г. Целта е предоставяне на анализ 
за въздействието, разходите и предизвикателствата в 
тази област. 

„На този етап ясно се очертават три предизвика-
телства. Това са липсата на данни и оценка на ефектив-
ността им спрямо специфичния контекст – национално, 
регионално и местно равнище. За да бъдат те превърна-
ти в работещи решения за образованието, е необходима 
Европейска лаборатория, която да подпомага държавите 
членки при предприемането на конкретни действия и 
оценка на тяхната ефективност. Активното участие на 
държавите и всички заинтересовани страни е ключово за 
превръщане на визията ни в реалност“, каза още Мария 
Габриел.

В НЯКОЛКО РЕДА

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА ОТ 
ПЪРВА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА 
ГИМНАЗИЯ в София е българ-
ският победител от изданието 
за 2021 г. на конкурса по пре-
вод на Европейската комисия 
Juvenes Translatores. Нейният 
превод от български на англий-
ски език е избран за един от 
27-те победители – по един от 
всяка държава от ЕС. От Бъл-
гария участваха 73 ученици от 
17 училища, които са избрани с 
жребий от 36-те, регистрирали 
се за участие. Специални отли-
чия за открояващи се преводи 
получават още Кристина Бо-
рисова от Първа АЕГ, Ния Да-
наилова от СУ „Христо Ботев“ 
в Кубрат, Преслава Петрова 
от Първо СУ „Свети Седмочис- 
леници“ в Търговище, Анджели-
на Куманова от СУЕЕ „Свети 
Константин-Кирил Философ“ в 
Русе, Гергана Милева и Юлиана 
Ян Мур от Американския колеж 
„Аркус“ във Велико Търново, как-
то и Филип Христофоров от ПГ 
по компютърно моделиране и 
компютърни системи във Варна.  
ЕК ще организира церемония по 
награждаването на 27-те побе-
дители преди лятото.

* * *
ЕК ОБЯВИ ДВЕ ПОКАНИ ЗА ПО-

ДАВАНЕ на проекти в подкрепа 
на аудиовизуалния сектор. Пър-
вата е за предложения в област 
„Европейско филмово разпрос-
транение“, за да се насърчи по-
широкото разпространение на 
нови европейски филми чрез фи-
нансова подкрепа за дистрибу-
торски компании. По нея може 
да се кандидатства до 5 април 
2022 г. Вторият конкурс – „Ино-
вативни инструменти и бизнес 
модели“, цели да стимулира раз-
витието и разпространението 
на иновативни инструменти и 
бизнес модели за подобряване 
достъпността и разнообрази-
ето на европейските произве-
дения в цифровата ера, както 
и конкурентоспособността на 
европейската аудиовизуална 
индустрия. Предложения могат 
да се подават до 7 април 2022 г.

* * *
ЕП ГЛАСУВА РЕЗОЛЮЦИЯ, КОЯ-

ТО ИЗИСКВА незабавни мерки 
за осигуряване и подобряване 
бъдещето и благосъстоянието 
на европейската младеж, за 
да може ЕС да се справи с въз-
действието на COVID-19 върху 
младежката безработица и пси-
хичното здраве. Евродепута-
тите призоваха да се даде при-
оритет на нуждите на младите 
хора, и поискаха ЕС да превърне 
психичното здраве в нераздел-
на част от социално-икономи-
ческото възстановяване на 
Европа след пандемията, както 
и да го направи приоритет на 
професионалното здраве. 
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Пловдив зае първо място 
в категорията  

„Най-добра културна 
дестинация  

в Европа“, следван  
от гръцката столица 
Атина, италианската 

Флоренция, Лондон и 
Париж. Неговата над 

8000-годишна история, 
култура и наследство 

съжителстват в 
хармония със съвремието, 

артистичността и 
романтиката. Затова и 

Пловдив спечели титлата 
Европейска столица на 
културата през 2019 г. 

Преди дни Градът под 
тепетата беше класиран 

на четвърто място и в 
класацията „Най-добра 

европейска дестинация“ 
за 2022 г. в 13-ото 

издание на престижната 
класация

70 000 младежи ще пътуват 
безплатно из Европа
Още 6 държави се присъединяват към инициативата 
DiscoverEU и младите хора ще могат да ги включат 
като бъдещи дестинации

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Ин ф о р м а ц и я 
за новостите 
по програма 
DiscoverEU за 
2022 г. дадоха 
българският 

еврокомисар Мария Габриел 
и председателят на Комисията 
по образование и култура в 
ЕП Сабине Верхайен в Страс-
бург. Инициативата стартира 
през 2018 г. и предоставя 
възможност на младежите от 
държавите членки на ЕС да 
пътуват безплатно в Европа, да 
изследват нейното разнообра-
зие, да изучават европейското 
културно наследство и история 
и да се свържат с хора от целия 
континент.

„Имаме добра новина за 
18-годишните в Европа. До този 
момент от съществуването на 
Програмата са кандидатствали 
600 000 младежи, 130 000 от тях 
са получили карти за пътуване. 
През 2021 г. 60 000 младежи 

са спечелили възможността да 
обиколят Европа. А през 2022-ра  
увеличаваме с 10 000 броя на 
безплатните карти за пътуване. 
Така ще дадем възможност на 
70 000 младежи да придобият 
опит, умения и достъп до нови 
култури“, заяви Мария Габриел.  

Предвидени са две покани 
за кандидатстване за безплатна 
карта за пътуване – едната през 
април, а другата – през октом-
ври, като при всеки кръг на кан-
дидатстване ще се предоставят 
по 35 000 билета. 

„Новост е присъединяването 
на шест нови държави към 
DiscoverEU. Това са Ислан-
дия, Норвегия, Лихтенщайн, 
Сърбия, Северна Македония 
и Турция. Младежите от тези 
държави ще могат да предста-
вят кандидатури през април, а 
младите хора, получили карти 
за пътуване, ще могат да пътуват 
и до тези държави“, информира 
Мария Габриел. 

Тя добави, че младежите, 
които получават билет за пъту-
ване, ще имат право и на карта 
за отстъпки в местата за наста-

няване, за културни дейности и 
публичен транспорт. За да могат 
участниците в инициативата да 
споделят своя опит, през март 
стартира платформа „Срещи“ на 
Европейския младежки портал, 
които ще бъдат организирани 
от националните агенции по 
програма „Еразъм+“. 

„Този пилотен проект вече е 
неразделна част от „Еразъм+“ и 
помага на младите хора да натру-
пат опит, докато пътуват из Ев-
ропа. Да се запознаят с нейното 
културно наследство. Да посетят 
столиците на културата, на спор-
та и т.н. Сега повече младежи ще 
могат да се възползват от това 
преживяване и да се почувстват 
част от Европа, да се ангажират с 
нейното бъдеще. Това е чудесно, 
защото душата на Европа е в 
новото поколение“, коментира 
Сабине Верхайен. 

„Българските младежи са 
много активни и също канди-
датстват по DiscoverEU. И това 
е много хубаво, защото по вре-
ме на пътуването придобиват 
ценен опит – коментира Мария 
Габриел в отговор на въпрос на  

в. „Аз-буки“. – Пътуването им 
помага да станат по-самосто-
ятелни и да придобият важни 
умения, които ще им бъдат 
полезни през целия живот, а 
не само за кариерното им раз-
витие.“ 

Новата програма е за всички, 
включително за младежите в 
селските и отдалечените райони 
и за тези с по-малко възмож-
ности. DiscoverEU е само една 
от възможностите за пътуване. 
Но младите хора могат да се 
възползват и от възможностите 
за мобилност по „Еразъм+“ или 
пък да се включат в хуманитарни 
акции през Европейския корпус 
за солидарност, подчерта българ-
ският еврокомисар. Тя пожела 
успех на всички участници през 
2022 г., обявена за Европейска 
година на младежта в ЕС. 

„И нека благодарение на тях 
и след години да говорим за 
„поколението DiscoverEU“ като 
общност на ценности, уваже-
ние към културата в Европа, 
и стремеж за отвореност към 
нови приятелства и обогатяващ 
опит“, завърши Мария Габриел.
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В Закона за предучи-
лищно и училищ-
но образование все 
още има функции, 
които не са изпъл-
нени добре със 

съдържание – оценка на качест-
вото, инспектиране, атестиране. 
Според екипа на МОН оценката 
на добавената стойност може да 
стане основен компонент, но не и 
единствен, в оценката на качест-
вото и оттам да бъде използвана 
при конструирането на системите 
за инспектиране и атестиране на 
училищата, учителите, директори-
те.“ Това сподели със социалните 
партньори от Отрасловия съвет 
за тристранно сътрудничество в 
областта на средното образование 
министърът на образованието и 
науката акад. Николай Денков. 
Поводът е първият, предварителен 
„прочит“ на методика за оценяване 
на добавената стойност. Тя почи-
ва върху математически модел, 
предложен от екип на Световната 
банка, доработен и адаптиран към 
българските условия от учени от 
Софийския университет.  

„Без оценка на качеството труд-
но би било да се реши какво и как 
да се върви напред, как да изглеж-
дат инспектирането, атестирането. 
Когато има числени параметри, 
които отразяват качество, и има 
доверие в тях, това променя ра-
дикално начина, по който могат 
да се анализират, да се обсъждат 
данни, да се задават политики“, 
каза министър Денков. 

„Оценката на добавената стой-
ност дава възможност за получа-
ване на информация за ефектив-
ността на образователния процес 
в училищата, като се проследява 
даден випуск в периода между 
две национални оценявания, или 
национално оценяване и държавен 
зрелостен изпит – конкретизира 
проф. Кирил Банков. Образовател-
ният напредък на учениците, който 
те показват в различните етапи на 
своето обучение, ще бъде основен 
критерий, по който ще бъдат оце-
нявани училищата. – Това е хубав 
начин да се събере полезна инфор-
мация, но в никакъв случай не може 
да бъде единствен начин за оценка 
на ефективността и качеството на 
предлаганото обучение.“ 

И все пак, международният 
опит показва, че използването на 
добавената стойност, базирана на 
валидни и надеждни оценявания 
на учениците, е по-справедлив и 

Разговорът започва
Добавената стойност не е сочене с пръст, а параметър на общата 
оценка за качество във всяко училище

В момента се подготвят крите-
риите за подбор по първите схеми 
на Програма „Образование“, по които 
Министерството на образованието 
и науката ще бъде бенефициент. Със 
стартирането на новата учебна го-
дина ще сме обезпечили дейности, 
които финансираме в училища. Това 
е схемата „Обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие в 
училищното образование“. Схемата 
комбинира три настоящи изпълнява-
ни проекта по „Приобщаващо образование“, „Подкрепа за успех“ и 
„Квалификация“. Тя ще бъде финансирана с около 201 млн. лв.

Другата схема е „Адаптиране на професионалното образо-
вание и обучение спрямо динамиката на пазара на труда“.

Средствата за училищно и предучилищно образование 
по програма „Образование“ за целия програмен период са  
1,279 млрд. лв. Интервенциите са организирани в три приорите-
та: „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ – 
561 700 000 лв., „Модернизация и качество на образованието“ 
– 472 000 000 млн. лв., и „Връзка на образованието с пазара на 
труда“ – 245 300 000 лв. 

Съобразили сме се така, че проектите на МОН, които при-
ключват през 2023 г., веднага да прелеят в новата програма, за 
да няма луфт във финансирането.

В програма „Развитие на регионите“ също има заделен фи-
нансов ресурс за образование – само европейско финансиране 
е 141 200 000 лв. за образователни обекти и 70 600 000 лв. за 
детски градини.

Ваня Стойнева, зам.-министър  
на образованието и науката:

250 млн. лв. е общият размер на преходния ос-
татък за цялата система. От тях 203 305 000 
лв. са в общинските образователни институции, 
а останалите – в държавните. Основна част на 
преходния остатък са целеви средства. Преходни-
ят остатък само от средствата по стандарти е  
112 млн. лв., като от тях близо 88 млн. лв. са в об-
щинските образователни институции.

Най-голямата сума в рамките на общия размер 
на преходния остатък е за европейски проекти и 
програми – 38 млн. лв.

Преходният остатък от „Занимания по инте-
реси“ е 10 500 000 лв.; от „Работа с деца и ученици 
от уязвими групи“ – 10 660 000 лв.; от „Подпомага-
не на храненето на децата в задължителна пред- 
училищна подготовка и в начален училищен етап“ 
– 11 900 000 млн. лв. Средствата могат да се из-
ползват за ковид мерки, както и за обезпечаване 

на разходите по преодоляване на установените 
пропуски в учебното съдържание при обучение в 
електронна среда.

Налице е ръст на достигнатата средна брут-
на работна заплата на педагогическия персонал 
– с 15,9%. Достигнатата средна брутна работна 
заплата на педагогическия персонал към 31 де-
кември 2021 г. е 1753 лв., а на непедагогическия 
персонал – 993 лв. (общо за системата е 1526 лв.).  
В детските градини обаче достигнатата средна 
брутна работна заплата на педагогическите спе-
циалисти е 1633 лв., а на непедагогическите – 939 лв.  
Нарастването на работната заплата в детските 
градини е 14%.

538 лв. са средствата, които се предоставят 
на педагогическия персонал за представително 
облекло. Такова са получили учителите в 99% от 
училищата.

Последните години родителите на учениците от 1. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ –  
Гълъбово, стават все по-ангажирани с училищните дела. Нищо чудно тандемът педагогическа  

компетентност с родителска отговорност да нареди кварталното училище  
сред най-добрите в областта, а защо не и в страната.

Повече за създаденото през 1905 г. школо четете в следващ брой
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по-точен индикатор за ефектив-
ността на училищата.

Съгласно методиката 

училищата ще бъдат 
разпределени  

в определени групи 
въз основа на 

комбинация  
от външни за тях 

фактори. 

Такива са например видът на-
селено място, в което се намират, 
типът училище, преобладаващият 
език, който се говори в семейства-
та на учениците, образователният, 
социалният и трудовият статус на 
родителите, пътуват ли учениците 
до училище и на какви разстояния 
и др. Целта е всяко училище да 
се съпоставя със сходни на него 
други училища. 

Доколко ефективен е бил об-
разователният процес в дадено 
училище, ще става ясно, като 
се сравняват резултатите от на-
ционалните външни оценявания 
(НВО) и матурите на едни и същи 
ученици в различните етапи от 
тяхното образование – например 

резултатите от изпитите в края на 
VII клас ще се съпоставят с резул-
татите на същите деца от изпитите 
в края на IV клас, а резултатите от 
НВО след Х клас – с тези от НВО 
след VII клас. 

Така ще бъде определян сред-
ният напредък на учениците във 
всяка група училища и ще се 
преценява влиянието на един или 
друг външен или вътрешен фактор 
върху този резултат. Ще става ясно 
също кои конкретни училища са 
над или под тази средна стойност. 
Това ще даде възможност за де-
тайлен анализ и предприемане 
на конкретни действия съответно 
за мултиплициране на добрите 
практики в едни училища и за 
отстраняване на причините за из-
оставането в други. Предимството 
на тази система е, че тя премахва 
термина „елитно училище“, като 
започва да оценява учениците 
и техния напредък спрямо тех-
ните връстници. И още – как се 
развиват учениците в даден тип 
училище. А това ще бъде полезна 
информация за родителите, че 
дори и в „училището редом“ неща-
та се случват и децата получават 
качествено образование.

Общата оценка на качеството 
във всяко училище ще включва и 
други параметри освен добавената 
стойност. Те ще бъдат различни за 
различните типове училища. При 
професионалните гимназии ще 
се взима предвид например броят 
завършили ученици, които се ре-
ализират с професията, по която 
са се подготвяли. При профилира-
ните училища могат да се търсят 
други ефекти от типа на това колко 
са продължили образованието си 
в университетска степен. 

„Един от начините да се обясни 
тази методика, е да се раздели раз-

витието на децата на два типа фак-
тори –външни спрямо училището 
и вътрешни за училището. Така 
както е разработена методиката, тя 
отчита външните фактори, за кои-
то има информация. Но всъщност 
тя има един-единствен индикатор, 
който изкарва като краен резултат, 
и това е количествена мярка за до-
бавената стойност на съответния 
етап в даденото училище“, комен-
тира акад. Денков. Убеден е, че в 
много училища, които са извън 
„топ десет“ например, добавената 
стойност може да се окаже много 
по-висока. Ако децата постъпват в 
първи клас, без да знаят български, 
но учителите са отделили необхо-
димото внимание и усилия, то 

добавената 
стойност, изразена 

чрез напредъка  
на децата,

ще бъде висока. „Методиката е 
мощно средство да се оцени как 
се работи с всяко дете, влагат ли 
се необходимите усилия. Оценката 
е институционална и не се „прех-
върля“ към учителя.

Убеден съм, че крайният ре-
зултат ще ни предложи пъстра 
картина – коментира Николай 
Денков. – На пръв поглед, го-
ворим за оценка на добавената 
стойност, но всъщност методиката 
носи много богата информация за 
експертите, натоварени с поли-
тиките в системата, за директо-
рите, за социалните партньори с 
необходимата им информация.“ 
Министър Денков е категоричен: 
и дума не може да става за „сочене 
с пръст“. Отчитат се по възможно 
най-добрия начин личностните 
характеристики и възможности на 
всяко дете, а училищата се стиму-
лират да си свършат работата по 
най-добрия начин.
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В този брой „Маршрути 
„Аз-буки“ гостува на ППМГ 
„Никола Обрешков“ в Казанлък. 
От началото на тази учебна 
година учениците се обуча-
ват в STEM център с обособе-
ни различни зони за творчест-
во. Предстои изграждането 
на физкултурен салон, а също 
и на нов учебен корпус, който 
ще позволи преминаването 
към едносменен режим. Еки-
път на гимназията залага на 
възпитанието и дисциплина-
та, за да може всеки да реа-
лизира в максимална степен 
своя потенциал.

Казанлък

Стоян СТОЯНОВ

Изграждането на 
нов учебен корпус 
на Профилирана-
та природо-мате-
матическа гимна-
зия „Никола Об-

решков“ – Казанлък, е на етап об-
ществена поръчка. Може би през 
пролетта, ако няма обжалвания, 
ще започне и строителството“, 
казва за „Аз-буки“ директорът 
на реномираното училище Кра-
симир Дамянов. Изграждането се 
финансира от бюджета на МОН. 

Предвижда се 3-етажният корпус 
да има топла връзка със съществу-
ващата училищна сграда. В него 
ще има 12 класни стаи, санитарни 
възли и помещения за помощния и 
административния персонал. Ще 
бъде обособен и паркинг за роди-
тели, които превозват ученици със 
специални потребности.

„В проекта е включено и обо-
рудването на новите класни стаи. 
Освен необходимите ученически 
мебели те ще разполагат с ком-
пютър и проектор“, отбелязва 
събеседникът ми. И добавя, че 
целта на новата придобивка е да се 
премине към едносменен режим 
на работа. А напливът от желаещи 
да се обучават в най-желаното 
училище в региона, е голям. През 
настоящата година в гимназията 
се обучават 675 ученици от V до 
XII клас.

„Най-силен е интересът към 
професионалната паралелка „При-
ложен програмист“ и към тази по 
природни науки след VII клас, като 
в тях приемният бал е най-висок. 
Но и обучението там е най-трудно“, 
казва директорът Дамянов. Обяс-
нява, че въпреки големия интерес 
няма как да разширят приема за 
програмисти, тъй като това би дове-
ло да загуба на статута на природо-
математическа гимназия. Въпреки 
това обучението по информатиката 
и ИТ се поддържа на високо равни-
ще освен в паралелката „Приложен 
програмист“ и в профилираната 
„Софтуерни и хардуерни науки“ и 
в паралелка „Математика“, която е 
с профилиращи предмети инфор-
матика и физика. 

„В тези три паралелки ученици-
те, които желаят, получават доста-
тъчно добра подготовка по инфор-
матика, ИТ и програмиране. Отдел-
но гимназията развива много парт-
ньорства – с Академия „Телерик“, 
с други обучителни организации и 
фирми в бранша, както и по Нацио-
налната програма за ИТ кариера. 
Това прави училището ни един от 

Пазители на традициите
Скоро може да започне строежът на нов корпус  
на ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък

Относно дебатите за мандат-
ност на училищните директори, 
мога да кажа, че дълги години съм 
бил учител, работил съм и в регио-
нално управление на образованието 
и като директор – и най-трудно ми 
е било да изпълнявам длъжността 
„директор“. Директор не се създава 
за две-три години. Нов началник на 
четири-пет години носи промяна в 
психологическата атмосфера и на-
прежение. А и всяко училище си има 
специфика, в която се изисква време, за да се навлезе. Разбира 
се, трябва да има оценка на директорите, защото има и колеги, 
които наистина не се държат по най-подходящия начин на зае-
маната от тях позиция. Но ми се струва, че мандатността не 
е най-доброто решение в този случай.

А що се отнася до това по колко учебника на предмет да 
има, аз съм за свобода на българския учител. Каквото прецени 
учителят, това следва да ползва, стига да постига целите на 
обучението и да има резултати. Не трябва да се вторачваме 
в избора на един или десет учебника по предмет и никой да не 
гледа качеството на образованието. Какво значение има дали 
учителят е използвал един или друг учебник или по-различен 
метод от традиционния, ако учениците накрая са грамотни 
и се справят с казуси и житейски проблеми. Същественото 
е усилията да се насочат към резултатите, а не към ограни-
чаването на колегите – и нормативно, и учебникарски, и т.н. 
Когато са свободни, учителите ще бъдат и много по-отго-
ворни и ще се стремят към резултати. А пък системата се е 
вторачила в контрола, а не за резултати.

Красимир Дамянов, директор:

Учителят трябва да е свободен

двата центъра за обучение на ИТ 
специалисти в региона. Мисля,  
че и в национален мащаб оттук 
излизат добре подготвени програ-
мисти“, добавя събеседникът ми.

И още една придобивка се очер-
тава да подобри условията в ППМГ 
– Казанлък. Заедно с общината гим-
назията кандидатства и е одобрена 
за финансиране на изграждането 
на физкултурен салон, с какъвто 
досега не разполага. 

През миналата година гимна-
зията печели и малък проект по 
програмата за изграждане на учи-
лищна STEM среда. Центърът 
обхваща три кабинета и прилежа-
щи пространства и от септември 
2021 г. се използва. Обособени 
са различни зони за творчество. 
Изградено е модерно професио-
нално дигитално студио, свързано 
с обучението по професионална и 
профилирана подготовка, преди 
всичко за учениците от профил 
„Софтуерни и хардуерни науки“. 
Налична е техника за обработка на 
видеоматериали, звукозаписи и вся-
каква цифрова информация, скъпи 
камери и мултимедийни екрани. 
„Преди дни имахме видеообмен с 
японски училища в продължение 
на седмица. След като японците 
бяха впечатлени от видяното, зна-
чи добре сме се справили“, казва 
директорът. За да се използва пъл-
ноценно придобивката, педагози 
преминават през специално обу-
чение за работа с видеотехниката, 
като предстоят още такива.

А как училището поддържа ре-
номето на най-желаното в региона 
и на едно от най-качествените в 
страната? „Първо, държим на въз-
питанието. Второ, държим на дис-
циплината. Оттам нататък колегите 
работят за това всеки да реализира 
в максимална степен своя потен-
циал“, обяснява Дамянов. Екипът 
се стреми да стимулира учениците 
да участват непрекъснато в зависи-
мост от своите интереси в различни 
регионални, национални и между-
народни олимпиади, състезания и 
конкурси.

И действително, по брой учас-
тници в олимпиади и състезания 
ППМГ – Казанлък, е сред водещите 
училища в областта и страната. 
Негови ученици са редовни учас-
тници в националните кръгове на 
олимпиадите по БЕЛ, английски 
език, химия, физика, география, ИТ, 
история, астрономия, философия и 
биология. През годините не един и 
двама са и лауреати от тези прояви. 

„Миналата година бе изключи-
телно успешна в това отношение. 
В областта сме и училището с 
най-голям бюджет и в най-много 
учебни дисциплини по НП „Уче-
нически олимпиади и състезания“. 
Интересът е силен. Притеснява 
ме, че може би ще спадне предвид 
дългото обучение в електронна 
среда“, споделя Дамянов. Сред 
последните силни международни 
прояви е сребърното отличие на 
дванайсетокласника Александър 
Проданов от проведената през 
ноември 2021 г. XIV междуна-
родна олимпиада по астрономия и 
астрофизика. През юли миналата 
година той е част и от тима ни на 
Международната олимпиада по 
физика, където също достига до 
сребърното отличие.

През настоящата учебна година 
в ППМГ – Казанлък, са сформира-
ни 22 групи за работа по интереси. 
И въпреки ограниченията на 
пандемията дейности по тях се 

провеждат и онлайн. 
„При определянето на групите 

за различни занимания дори се 
наложи да поохладим ентусиазма,  
тъй като нашите ученици и учи-
тели са много активни. Когато 
има присъствен процес, се случва 
и в събота, а и в неделя, учили-
щето да е по цял ден отворено“, 
разказва директорът. По думите 
му екипът се справя успешно с 
онлайн обучението още от първите 
дни на въвеждането му. Но когато 
то продължи дълго, се натрупва 
умора у учителите и учениците. 
Категоричен е, че онлайн обуче-
нието трябва да се използва само 
в крайни случаи и за ограничен 
период. 

Разбира се, за реномето на учи-
лището и за постиженията на не-
говите ученици огромна роля има 
екипът на гимназията. Той се със-
тои от 51 педагогически специали-
сти. Директорът определя колегите 
си като изключителни хора. „Те са 

добронамерени, но в същото време 
и взискателни в работата си с уче-
ниците“, казва Дамянов. Отбелязва 
още, че за негова радост и донякъде 
изненада в последните години 
екипът се подмладява. Въпреки 
че трудно се намират учители по 
математика, информатика и по при-
родните науки. „Много се радваме 
и на факта, че не един и двама наши 
възпитаници се връщат в родното 
училище като преподаватели – каз-
ва Дамянов, който също го е завър-
шил. – За настоящата година това са 
двама колеги. Догодина очакваме 
още един. Традицията продължава, 
което говори за общностен дух на 
преминалите през ППМГ – Казан-
лък, през последните малко над 50 
години.“

Директорът Дамянов споделя 
още, че в последно време възпи-
таниците на гимназията се ори-
ентират към информатиката и ИТ. 
Традиционно голям брой избират 
медицинските специалности. Дру-
ги се насочват към право, хумани-
тарни науки и икономика. Малцина 
избират чистата математика, макар 
да се забелязва положителна тен-
денция. Но за съжаление, казва 
събеседникът ми, малка част от 
тях след завършване на висше 
образование се връщат в Казанлък 
и региона. 

Екипът на гимназията работи и 
по редица национални програми за 
развитие на образованието. През 
2020/2021 г. се работи и по проект 
„Подкрепа за дуалната форма на 
обучение“. Включени са 13 осмо-
класници от професионалната па-
ралелка „Приложен програмист“. 
Партньори по проекта са „Арсе-
нал“, „ДАВИД Холдинг“ и „Е-Ди-
намикс“. Учениците участват и в 
пробно стажуване във компаниите.

„В момента по програма „Ера-
зъм+“ се организира мобилност 
във връзка с обучението в профе-
сионалните ни паралелки. Работим 
по проект, свързан с обучението на 
ИТ специалисти, които да решават 
бързо казуси в непозната среда. 
Предстои мобилност на 15 ученици 
и учебна практика на реални ра-
ботни места във фирми в Римини, 
Италия“, информира Дамянов. Но 
пандемията отлага от март-април 
за юни нейното провеждане. Пър-
ви, около пролетната ваканция, до 
Италия ще пътуват включените в 
проекта учители. „Кандидатстваме 
и с друг проект по „Еразъм+“, свър-
зан с профилираната подготовка“, 
завършва събеседникът ми.

В три паралелки възпитаниците на гимназията получават отлична подготовка по информатика, ИТ и програмиране 
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Ангел ДОБРИКОВ

Основното училище 
„Стою Шишков“ в Смолян 
е сред шестте образовател-
ни институции в общината, 
включени в Списъка на ино-
вативните училища в Бълга-
рия за учебната 2021/2022 
година. То е единственото 
средищно школо в квар-
тал „Устово“ на областния 
център, в което се обучават 
деца от Смолян и пътуващи 

от околните населени места. 
През тази пролет учили-
щето чества 160 години от 
своето създаване – чудесен 
повод за илюстриране и 
съчетаване на богатата му 
история с модерното му 
настояще. 

Четири са иновациите, по 
които работят и внедряват 
в училището: формиране 
на компетентности в обу-
чението по технологии и 
предприемачество на уче-

ниците в VII клас чрез реа-
лизиране на STEM проекти; 
дизайн мисии в часовете 
по избираемия учебен час 
„Околен свят“ за II клас; 
дизайн мисии в часовете 
по избираемия учебен час 
български език и литерату-
ра за II клас и интерактивни 
методи в обучението по бъл-
гарски език и литература в 
VI клас. 

Чрез прилагането на ино-
вациите се цели изграждане 

у подрастващите на уме-
ния за критично мислене и 
представяне на собствени 
идеи, за работа в екип и по 
проекти. За креативност 
и решаване на проблеми, 
създаване на чувство за ем-
патия, увереност, търпение 
и концентрация, за пови-
шаване на мотивацията за 
учене, наблюдение и експе-
риментиране. Иновациите 
спомагат за по-достъпното 
и по-привлекателното усво-

яване на учебния материал, 
за подобряване на образо-
вателните постижения на 
учениците чрез активното 
им участие в клас. Те са и 
целесъобразна алтернатива 
за обучението на децата от 
уязвими групи и със затруд-
нения в ученето, които не се 
повлияват от традиционни-
те методи на преподаване, в 
резултат на което се оказват 
в периферията на образова-
телния процес. Иновациите 

допринасят за бъдещото 
кариерно ориентиране на 
учениците и израстването 
им като успешни личности.

Педагогическите спе-
циалисти, възпитаниците 
и родителската общност 
на смолянското ОУ „Стою 
Шишков“ отбелязват не-
говата 160-а годишнина 
със среща на поколенията, 
турнир по народна топка за 
купа „Стою Шишков“, крос 
и тържествен концерт.

Богатото наследство не тежи, а изпраща в XXI век

Зина СОКОЛОВА

Професионална-
та гимназия по 
механизация на 
с елското  сто -
панство „Н. Й. 
В а п ц а р о в “  в  

с. Средище, Силистренска област, 
тези дни се прочу с две неща – тя 
е първото училище, което прите-
жава собствен селскостопански 
дрон, и може да стане първото, 
построило си самó физкултурен 
салон. Как се случват подобни 
чудеса? Оказва се, че идеята за 
учебен земеделски дрон и за по-
строяването физкултурен салон е 
част от плана на директора от над 
пет години и времето за нейната 
реализация е настъпило.

„През декември участвах в ра-
ботата на българо-румънска зе-
меделска комисия, организирана 
от областните управи на Русе, 
Гюргево и Силистра, за развитие 
на аграрния сектор – разказва 
директорът на гимназията Камен 
Неделчев. – Моята презентация 
беше за развитието на земедел-
ското образование в област Сили-
стра и в частност за гимназията в  
с. Средище. Румънските партньори 
останаха очаровани от видяното в 
гимназията. Договорено бе научни 
работници от румънския национа-
лен институт по земеделие „Фун-
дуля“ да се включат в обучението 
на ученици от България и да пред-
ставят някои от най-съвременните 
техники в земеделието. Пилотно 
проектът ще стартира в ПГ по ме-
ханизация на селското стопанство 
„Н. Й. Вапцаров“, в село Средище, 
Силистренско. На срещата бяха 
договорени и партньорски срещи 
между преподаватели и ученици за 
обмяна на опит в земеделски сектор 
между гимназиите в Средище и в 
Калугерене, Гюргево.“ 

След срещата на междудържав-
ната комисия директорът на гим-
назията в интервю за регионалния 
център на една от националните 
телевизии обяви, че ще закупи пър-
вия земеделски дрон за обучение на 
ученици в България. Към днешна 
дата инвестицията е факт. 

Директорът подчертава, че зе-
меделският дрон не е за снимане. 
Той е високотехнологична летяща 
пръскачка. Може да повдигне 20 л 
товар, има пръскащи дюзи и в зе-
меделието се използва за обработка 

Първото училище  
с аграрен дрон пръскачка
Румънски учени представят съвременни техники в земеделието в  
ПГ по механизация на селското стопанство в с. Средище, Силистренско

на ниви с препарати – инсектициди, 
фунгициди, листни торове за борба 
с плевели, с вредители. Професио-
налната гимназия по механизация 
на селското стопанство „Н. Й. 
Вапцаров“ в с. Средище е първото 
училище в България, което прите-
жава такъв дрон за учебни цели 
и стопанска дейност. Дронът е 
професионален и струва 25 900 лв.  
Вече има учебни часове, в които 
се използва. От фирмата произво-
дител подготвят тримата агрономи 
от гимназията да го управляват. 
Зимният сезон дава възможност 
да бъдат обучени и учениците да 
работят с него. След проведените 
пробни полети предстои през март 
да бъдат направени първите полети 
с дрона в реални работни условия 
на училищните ниви. В гимназията 
вече има постъпили искания от 
земеделски фирми в района, които 
желаят да бъдат напръскани овощ-
ните дървета, които отглеждат.

Любопитното в историята е, че 
дронът е купен със собствени сред-
ства на училището. Това е възмож-
но, защото гимназията има над 800 
000  лв. нецелеви преходен остатък, 
натрупан през последните 8 години. 
Добрата новина е, че с решение на 
Министерския съвет преходните 
остатъци на училища и детски 
градини остават на тяхно разполо-
жение. Солидният преходен остатък 
е формиран основно от земеделски 
дейности при практическото обу-
чение – обработка на училищните 
ниви и продажба на земеделската 
продукция от тях. Всичко това е 
възможно благодарение на усилията 
и труда на педагозите, учениците 
и икономистите на гимназията. С 
тези средства всяка година се купува 
земеделска техника и се ремонтира  
материалната база на гимназията. 
Към нея има учебно-производ-
ствен комплекс, който е осигурен 
със собствени средства и работа 
по проекти през последните 10 
години. Училището разполага с 5 
съвременни трактора с навигация и 
автопилоти, много сеялки, обръща-
телни плугове, култиватори, диско-
ви брани, валяци, нови ремаркета и 
цистерни, две прикачни пръскачки, 
високотехнологичен комбайн. 

Учебната работилница и каби-
нетът по трактори и автомобили 
са оборудвани с най-модерните 
тренажори и стендове за обучение, 
като: реални самозадвижващи се 
макети на двигатели, скоростни ку-
тии, ходова част на МПС, стенд за 

работа и тестване на електрониката 
на автомобила, стенд за тестване 
и работа на климатична система 
на трактори и автомобили, пълен 
електрически задвижван разрез на 
автомобил и други.

Тези успехи нямаше да са факт, 
ако преди 20 години не е поправено 
едно крайно негативно решение – 
през 1995 г. гимназията е закрита 
за няколко месеца от тогавашния 
министър на земеделието. После 
е възстановена и днес разполага 
с една от най-добрите бази в на-
правление селско стопанство и 
автотранспорт. 

„В момента ръководството из-
готвя проект за физкултурен салон 
с помощта на кмета на общината 
Любен Сивев. Ще кандидатстваме 
пред МОН – казва Камен Неделчев. 
– Ако той не отговаря на критери-
ите за брой ученици или на други 
изисквания, с наличния преходен 
остатък ще опитаме да сме и първо-
то училище в страната, което самó 
ще изгради физкултурен салон.“ 

Днес педагогическият екип се 
грижи за около 240 ученици в 
дневна форма и 27 в самостоятелна. 
Те се обучават за секторите селско 
стопанство и автотранспортна 
техника. Има и една паралелка 
фризьорство, която завършва тази 
година. План-приемът се изпъл-
нява всяка година – обикновено в 
един випуск има две или три пара-
лелки. В гимназията се учат деца от 
над 30 населени места, за които има 
ежедневен транспорт с 6 автобуса и  

2 микробуса. 6 от автомобилите 
също са закупени със собствени 
приходи на училището. За учени-
ците са осигурени безплатно обще-
житие, храна, учебници и помагала. 

Ученици от гимназията редовно 
участват в състезанията „Млад 
фермер“ и печелят призови места. 
Макар и малко, има деца, които 
продължават да следват в универ-
ситет. Останалите се реализират в 
земеделските фирми в региона или 
в земеделския сектор в чужбина, за 
съжаление, споделя директорът. 

По проекти на програма „Ера-
зъм+“ всяка година преподаватели 
водят групи ученици за практи-
куване на реални работни места 
в Турция, Полша, Италия. Там 
учениците се запознават със зе-
меделски практики и придобиват 
знания и умения, които в България 
не могат да получат поради слабата 
мотивация на бизнеса да участва 
в професионалното обучение на 
учениците и поради сезонния ха-
рактер на селскостопанския труд, 
казва Камен Неделчев. 

Директорът е много благодарен 
на екипа си от висококвалифи-
цирани учители, счетоводители 
и непедагогически персонал. Без 
техните усилия през последните 
10 години гимназията днес нямаше 
да бъде земеделското училище с 
една от най добрите обучителни 
бази в страната и с реален принос 
в подготовката на качествени земе-
делски кадри в областите Силистра 
и Добрич.

Учениците се обучават как се зарежда и подготвя за полет новият дрон

Камен Неделчев,  
директор
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Тони МАРИНОВА

През тази учеб-
на  година  по 
а в с т р и й с к и я 
п р о е к т  д у а л -
но се обучават 
ученици по 10 

професии: „Икономист“, спе-
циалност „Търговия“, „Меха-
троника“, „Машинен техник“, 
специалност „Машини и системи 
с ЦПУ“, „Спедитор-логистик“, 
„Електротехник“, „Техник-тех-
нолог в хранително-вкусовата 
промишленост“, специалност 
„Производство на хляб, хлебни 
и сладкарски изделия“, „Техник-
технолог в ХВП“, специалност 
„Производство на месо, месни 
продукти и риба“, „Машинен 
техник“, специалност „Машини 
и системи за заваряване“, „Топло-
техник“ и „Консултант козметич-
ни, парфюмерийни, биологични 
продукти и битова химия“.

„За учебната 2022/2023 г. по 
австрийския проект са заявени 
нови 283 ученици, а предлаганите 
професии ще се разширят с две 
нови – „Техник на компютърни 
системи“ и „Оператор в производ-
ството на облекло“. Това обаче ще 
се случи, ако успеем да направим 
паралелките с достатъчен брой 
ученици за новите специалности“, 
казва за в. „Аз-буки“ София Дамя-
нова – мениджър проект „Дуално 
обучение“ към Стопанската кама-
ра на Австрия у нас.

Тя участва в междуинститу-
ционалната работната група към 
Министерството на образованието 
и науката, където излага същест-
вуващите проблеми в дуалното 
обучение. Те се обсъждат, за да се 
намери най-правилното решение. 
От Стопанската камара на Австрия 
участват активно и в Дните на 
отворените врати, организират 
информационни кампании и ин-
формират кандидат-гимназистите 
и техните родители за предим-
ствата на дуалното обучение, за 
да съберат достатъчно ученици, 
заявени от фирмите партньори.

Към момента партньорските 
компании са 12, като повечето от 
тях са австрийски и немски, има 
и една българска фирма. Броят им 
е бил по-голям, но някои от тях 
продължават с дуалното обучение 
самостоятелно. 

„Пандемията и забраната за при-
съствено обучение доста ни пре-
чат. Учениците не могат да опоз-
наят фирмата, да научат всичко за 
нея, както и за професията и рабо-
тата, за да могат в по-голям про-
цент да остават там след завърш-
ването. Надявам се скоро да се 
нормализират нещата и да започ- 
нем да работим пак пълноценно. 

Чужд опит
Дуалното обучение е традиционно, но и супер модерно об-

разование в Австрия. По тази система се обучават ученици 
в партньорство с професионална гимназия, като теорията 
се изучава в училището, а във фирмата се осъществява обу-
чението в реална работна среда по професия. Компаниите 
възприемат обучението по дуалната система като инвес-
тиция в бъдещето. Така те си подсигуряват квалифицирани 
служители по най-добрия възможен начин, защото по време 
на обучението учениците се научават да създават качест-
вен продукт или услуга. Чрез дуалното обучение фирмите по-
емат своята социална отговорност – предоставят работни 
места за обучение и така спомагат за намаляване на младеж-
ката безработица и осигуряват квалифицирани служители 
за индустрията.

Завършващите дуална форма на обучение не са длъжни да 
станат служители на обучаващата компания – те могат да 
стартират своята професионална кариера във всяка една 
фирма. Всички предприятия, които се ангажират с обучение 
по дуална система, допринасят за развитието на съответ-
ния бранш и на икономиката на страната.

30% от висшия мениджмънт в Австрия е завършил дуална 
система на обучение, а около 30% от обучавалите се по дуал-
на форма стартират собствен бизнес.

Въвеждат още две 
професии в дуална форма
Стопанската камара на Австрия подпомага над 30 училища  
в България при осъществяването на обучение чрез работа

Стопанската камара на 
Австрия (Advantage Austria) 
започва работа по проект 
„Дуално обучение в Бълга-
рия“ под надслов „Готов ли си 
да „изучиш практиката“?“ в 
средата на 2014 г. Той про-
дължава да се развива и днес. 
Първите паралелки по дуал-
на форма са формирани през 
учебната 2015/2016 пилот-
но в София, Габрово и Ямбол 
със специалности „Търговия“, 
„Мехатроника“ и „Машини и 
системи с ЦПУ“. Стопанската 
камара на Австрия подпомага 
над 30 училища в България при 
осъществяване на дуално обу-
чение. Общият брой на учени-
ците по дуална форма, които 
са се включили в австрийския 
проект в различните випуски, 
надвишава 900.

Тогава и фирмите партньори ще 
се увеличат и като естество, като 
браншове, като големина на пред-
приятията, и като националност 
– категорична е София Дамянова. 
– В началото резултатите бяха 
много добри и доста по-голям 
процент от учениците оставаха на 
работа в партньорските фирми, но 
сега има връщане назад. Например 
почти цялата минала година мина 
в онлайн обучение. Учениците 
нямаше как да усетят атмосферата 
и да получат по-голяма мотивация, 
като видят какво им се предлага.“

Какво правят от Стопанската 
камара на Австрия, за да насърчат 
дуалното образование у нас? Ин-
формират фирмите, че има дуални 
форми на обучение в България, 
защото не всички са запознати с 
тях. Разясняват им предимствата и 
когато е налице интерес за включ-
ване, се опитват да изберат под-
ходящото училище и да го убедят 
да партнира в процеса, защото не 
всички желаят да поемат подобен 
ангажимент. 

„Често, когато се постигне до-
говореност между училище и 
фирма, но няма достатъчен брой 
заявени ученици, които да запъл-
нят една паралелка (минимум 18),  
се опитваме да намерим нови 
фирми, които също да се включат 
в проекта, за да може да се съста-
ви поне половин паралелка от 13 
ученици или цяла, така че да бъде 
одобрена за включване в план-
приема – обяснява моята събесед-
ничка. – За някои от по-големите 
търговски фирми пък се опитваме 
да намерим различни училища, 
за да имаме друг тип ученици, 

изискващи различен подход, за 
да бъдат подготвени за отделните 
йерархични нива за компаниите.“

Наставниците, които обучават 
учениците в реална работна среда 
във фирмите партньори, премина-
ват необходимите за това курсове 
в представителството на австрий-
ския обучителния институт WIFI 
България. „Напоследък съм се 
съсредоточила върху това нашите 
партньорски гимназии сами да 
обучават наставниците. Те имат 
това право, а и така се създава по-
добра връзка между учителя мето-
дик от гимназията и наставниците 
от фирмите и след това по-лесно 
комуникират помежду си – твърди 
София Дамянова. – Учителите са 
наясно със законодателството в 
училищната система, специфики-
те, учебните програми и работата 
с ученици. Това е много важно за 
наставниците, които може да са 
най-добрите професионалисти, 
но им липсва познанието в дъл-
бочина на училищната система и 
професионалното образование в 
частност, както и педагогическо 
образование за работа с под- 

растващи и затова в последно вре-
ме работя в тази посока.“ 

Дуалното обучение във фирмата 
протича под формата на реален 
работен процес. В края на обуче-
нието ученикът успява да усвои 
различни знания и компетентно-
сти, свързани с конкретната про-
фесия, и може веднага да започне 
работа като квалифициран профе-
сионалист. Силните страни при 
дуалната форма на обучение са, че 
практиката се изучава чрез практи-
ка, учи се в реална работна среда 
при използване на най-модерни-
те технологии, добива се опит 
при разработване на продуктови  
и/или процесни иновации, усвоя-
ват се „меки умения“, като начин 
на комуникация в работна среда, 
способност за самостоятелна ра-
бота веднага след приключване на 
обучението и не на последно място 
– ученикът получава възнагражде-
ние по време на обучението.

В България само учениците от 
XI и XII клас се обучават в реална 
работна среда, но австрийската 
стопанска камара се опитва да за-
познава учениците в часа на класа 

още от VIII, IX и X клас с парт-
ньорските компании и с професи-
ята. В специфичните предмети по 
професията в IX и X клас правят 
съвместни уроци и където има 
възможност, фирмите партньори 
също се включват в тези часове.

„Опитваме се да поддържаме 
връзката с учениците от самото на-
чало, както и да ги учим и на други 
неща, извън компетентностите 
на професията – организираме 
благотворителни инициативи по 
различни каузи“, разказва моята 
събеседничка. 

Тя дава пример с един от най-
големите партньори в дуалното 
обучение на Стопанската камара 
на Австрия – EVN, който опе-
рира в Южна България и прави 
за своите възпитаници много 
повече, отколкото предвиждат 
договорите с училищата и се из-
исква от законодателството. През 
тази учебна година компанията 
подписва 11-ото партньорство с 
професионална гимназия, след 
което правят ремонт на класната 
стая на учениците по дуална 
форма, поставят големи пана в 
училището за пътя на тока, купу-
ват платформи за онлайн обучение 
за електричеството, правят кътове 
за отдих, които се ползват от 
цялото училище. Даряват топки 
за волейбол, баскетбол и футбол, 
за да може повече да спортуват в 
междучасията всички ученици. 

„Австрия е една от държавите, 
от които цял свят взима пример за 
дуалната форма на обучение. До-
бре е, че успяхме толкова години 
да задържим работещ проекта в 
България – твърди София Дамя-
нова. – Финансирането ни е огра-
ничено, но въпреки това правим 
доста неща през годините и така 
може по-лесно да се проследят 
реалните резултати. Надявам се 
швейцарските колеги, с които 
работихме заедно, да успеят да 
възобновят проекта ДОМИНО, 
както и немската камара да стане 
по-активна. Със съвместни усилия 
е много по-лесно, защото колкото 
повече партньори работят по ду-
алното обучение, толкова повече 
резултати ще се постигнат.“

Голяма част от учениците в дуална форма на обучение усвояват тънкостите на търговията в реална работна среда

София Дамянова 
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Над 140 училища в 
България носят гор-
дото име на Апостола 
на свободата и на 19 
февруари отбелязват 
патронния си празник 
по повод 149 години 
от гибелта му, сочи 
справка в регистъра 
на Националния му-
зей на образованието 
в Габрово. Много са 
и българските учи-
лища с името „Васил 
Левски“ в чужбина. 
Такива има във Ва-
ленсия, Кишинев, 
Лас Вегас, Лондон, 
Париж, Сан Диего, 
Франкфурт на Майн, 
Саарбрюкен и още 
много. По традиция 
всички те честват  
19 февруари с различ-
ни събития, рецита-
ции, песни, рисунки 
и други инициативи. 

От 14 до 19 фев-
руари Националният 
военноисторически 
музей (НВИМ) ор-
ганизира Седмица 
на Левски и онлайн 
игра за своята пуб-
лика. Нейната цел е 
в седмицата, когато 
отбелязваме 149-ата 
годишнина от ги-
белта на Левски, да 
почетем завета му, 
да си припомним де-
лото му и да научим 
още факти за неговия 
живот.

В с е к и  д е н  въ в 
фейсбук страницата 
на НВИМ се публи-
кува въпрос с няколко 
възможни отговора,  
свързан с не толкова 
познати факти от жи-
вота на Апостола на 
свободата. Всеки ден 
в 16 часа на лотариен 
принцип се избира 
един участник, посо-
чил верния отговор, 
който получава ед-
ногодишен безплатен 
семеен достъп до екс-
позициите на НВИМ 
и неговите филиали 

– Парк-музей „Вла-
дислав Варненчик“ 
и Военноморския 
музей във Варна, и 
Музея на авиацията 
в Крумово. С обя-
вяването на верните 
отговори екипът на 
Музея публикува и 
допълнителна ин-
формация, с която да 
обогати знанията ни 
за Апостола.

На 18 и 19 февру-
ари всеки посетител 
с помощта на музе-
ен експерт ще има 
възможността да се 
запознае отблизо и 
да научи историята 
на малкото запазени 
вещи на Васил Лев-
ски в НВИМ – коси-
те, съхранени от май-
ка му, кръстчето на 
Апостола, подарено 
от вуйчо му, тасчето 
за вода и личния му 
револвер. 

Гостите на Музея 
ще могат да си при-
помнят и най-цен-
ното наследство на 
Апостола – словото, 
пресъздало идеала му 
за свобода. Думите 
на Левски, записани 
в неговите писма и 
личното му тефтерче, 
ще бъдат визуализи-
рани чрез светлинна 
инсталация в залата, 
където се намират 
вещите му. 

От НВИМ припом-
нят, че съгласно запо-
ведите на министъра 
на здравеопазването 
на територията на 
Музея се допускат 
посетители, които 
представят валидни 
изискуеми докумен-
ти – зелен сертифи-
кат за ваксинация 
или друг официален 
документ за преболе-
дуване, отрицателен 
резултат или удосто-
верение за наличие 
на антитела срещу 
SARS-CoV-2. 

Зина СОКОЛОВА

Убедени сме, 
че с годините 
въпросите за 
четническа-
та тактика и 
преди, и след 

активната организаторската 
дейност на Васил Левски  
продължават да интересуват 
изследователите и широката 
публика. Затова решихме 
да предложим такава тема 
на нашите колеги музейни 
специалисти, както и на ака-
демични преподаватели и ис-
торици“, казва Дора Чауше-
ва, директор на Музея. Във 
форума участват 16 души от 
историческите факултети на 
Софийския, Пловдивския и 
Великотърновския универ-
ситет, от БАН, УниБИТ, от 
няколко музея.

Темите са доста различни, 
но могат да се обединят в две 
основни. Едната е свързана с 
личността на Васил Левски 
и четническата тактика в 
неговата идеология. В ос-
таналите заявки за участие 
са теми, които се отнасят до 
конкретни събития и дейци на 
четническото движение през 
1867 г. и след това. 

„Миналата година започ-
нахме поредица, от която 
излезе том I „Нови доку-
менти и изследвания. Ва-
сил Левски, комитетската 
организация и османска-
та власт 1872 – 1873 г.“  
– казва Дора Чаушева. – Си-
гурни сме, че и в бъдеще ще 
се откриват нови факти и 
документи и затова  решихме, 
че можем да продължим тази 
поредица. Ще предложим 
нови материали от османския 
архив в Истанбул за четата на 
Хаджи Димитър през 1868 г.,  
които хвърлят светлина върху 
последните десет участници 
в нея, заловени в Сливенския 
Балкан, в местността Кечи 
дере, за това какви присъди 
получават и каква е по-ната-
тъшната им съдба.“  

Втората част нови доку-

менти се отнасят за една по-
неизвестна чета, която преми-
нава паралелно с тази на Пана-
йот Хитов през април 1867 г.  
Тя се води от съмишленик 
на Васил Левски от неговото 
пребиваване в с. Войнягово 
като учител – Петър Топалов. 
Четата не е голяма и вероятно 
е имала за цел да се присъе-
дини към тази на Панайот 
Хитов, смятат историците. 
Всъщност тя изпреварва чета-
та на Панайот Хитов, но след 
няколко сражения четниците 
са разпръснати и не успяват 
да се присъединят към нея. 

„Това са доста дълги про-
токоли от разпитите на зало-
вените четници. От тях може 
да се получи значително 
по-детайлна информация 
от това, с което разполага-
хме доскоро за състава на 
четата, нейните действия и 
съдбата на участниците в 
нея – казва Чаушева. – За 
мен изключително важно 
и интересно е това, което 
се случва в Карлово малко 
преди идването на четата 
на Панайот Хитов и преди 
посещението на Васил Лев-
ски в родния му град по това 

време. Няколко души от тази 
чета идват в Карлово с цел 
въоръжаване. От протоко-
лите се вижда участието на 
едни от близките другари 
на Левски отпреди него-
вото напускане на района 
след учителстването му във 
Войнягово – Иван Тюрмето 
и Христо Пулев. За тях пише 
самият той в своята автоби-
ография – слизайки в Кар-
лово, Левски научава, че са 
заловени. От протоколите се 
изяснява какво точно става с 
двамата карловци. В тях са 
и разпитите на Васил Кара-
иванов, първи братовчед на 
Апостола, деец на Карлов-
ския революционен комитет. 
Тъй като няма данни за 
негово пряко участие във въ-
оръжаването на четата, той 
впоследствие е освободен. 
Но Иван Тюрмето и Христо 
Пулев получават ефективни 
присъди, изпратени са във 
видинския затвор и там 
завършва техният живот. На-
дявам се тези протоколи да 
събудят интерес у изследо-
вателите към четническите 
акции в този период.“ 

Повод за кръглата маса е 
и това, че в периода между  
2018 – 2020 г. и от Виктор 
Комбов от Музея в Карлово, 
и от проф. Орлин Събев, 
и от историци в Турция се 
натрупват издирени архивни 
материали, свързани със съ-
дебния процес не само срещу 
Левски, но и срещу участни-
ците в Арабаконашкия обир. 
Документите провокирали 
интерес у историци, изследо-
ватели и специалисти, са пуб-
ликувани в първия сборник. 

„В сборника има изключи-
телно интересен доклад от 
дунавския валия до Великото 
везирство от 16.09.1872 г. – 
подчертава директорката на 
Музея. – Той дава основание 
да смятаме, че османската 

власт има богата информация 
за това какво се случва в Ду-
навския вилает във връзка с 
изграждането на комитетска 
мрежа. Властта е наясно, 
че Васил Левски е изпратен 
отсам Дунав именно с цел 
изграждането на тази мрежа 
и че нейният център е Ловеч. 
Новите документи коригират 
сериозно някои наши пред-
стави. Доскоро приемахме, 
че османската власт започ-
ва да издирва Левски след 
обира в Арабаконак и след 
показанията, които дават за-
ловени дейци, най-вече Иван 
Фурнаджиев. А от доклада 
от 16 септември се вижда, 
че Левски е издирван доста 
по-отрано. И не само той. От 
документите става ясно, че 7 
– 8 месеца преди това властта 
вече има информация за Лев-
ски. Както и за двете заловени  
писма от Любен Каравелов, 
което е изключително важно 
да се знае. Благодарение на 
своите агенти властта се до-
бира до тях, преди Левски да 
ги получи.“ 

Открити са и оригиналите 
на протокола с присъдата на 
Васил Левски. Историческата 
наука ги познава много отдав-
на от направените преписи, 
публикувани в издадените 
сборници „Васил Левски и 
неговите сподвижници пред 
турския съд“, „Левски пред 
съда на Портата“. Но сега 
те са преведени и уточнени 
на базата на документи от 
османския архив.

Организаторите на кръгла-
та маса – Музеят, фондация 
„Васил Левски“ и Историче-
ският факултет на Софийския 
университет, са убедени, че 
има още много документи за 
освободителното движение 
в архивите – и у нас, и в чуж-
бина, които очакват своите 
изследователи. 

Васил Левски и 
четническата тактика
На кръгла маса в Карлово учени  
и музейни работници разискват идеологията 
на Дякона 

На 18 февруари в Националния музей „Ва-
сил Левски“ в Карлово се провежда кръгла 
маса на тема „Васил Левски, четническите 
акции и комитетското дело 1867 – 1873 г.“.  
Форумът се организира във връзка със 155 
години от преминаването на Дунава от че-
тата на Панайот Хитов през 1867 г., в коя-
то Левски е знаменосец. През същата тази 
година в Българско от Влашко и Сърбия 
преминават не само четите на Хитов и на 
Филип Тотю, но и редица други въоръжени 
чети, замислени и формирани от различни 
емигрантки кръгове – Георги Раковски и 
„Върховното народно българско гражданско 
началство“, Добродетелната дружина, ко-
митета в Сърбия, където по това време е 
Любен Каравелов. 

Над 140 училища 
почитат паметта 
на Апостола

По традиция децата от всички образователни институции у нас  
и в чужбина отбелязват 19 февруари с различни инициативи  

и възпитаниците на СУ „Христо Ботев“ във Враца не правят изключение

Васил Левски се възприема като най-
ярката личност сред българските рево-
люционери, национален герой и идеолог за 
„чиста и свята република“.

Известни са 150 паметника на Апосто-
ла, от които 131 са в България и 19 в чуж-
бина. Функционират три музея, посвете-
ни на него – музей „Васил Левски“ в Ловеч, 
Къкринското ханче и Националният музей 
„Васил Левски“ в Карлово. Като музейна 
сбирка е оформена и килията в Троянския 
манастир, в която често е отсядал.

Почти всяко по-голямо селище в стра-
ната има улица, площад или училище, 
носещи името на Апостола. Името на 
Васил Левски носят един град, шест села, 
една община, квартали в Балчик, Варна, 
София и др., значителен брой булеварди, 
площади и улици, училища, читалища, 
предприятия, спортни клубове, Национал-
ната спортна академия и Националният 
стадион в София, Националният военен 
университет във Велико Търново, връх 
Левски в Стара планина и връх Левски на 
остров Ливингстън.

През 2009 г. откритият от български 
астрономи астероид е наречен 204831 
Левски.
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Експерименталното наблюдение 
на обмен на одерони при еластични 
протон-протонни и протон-анти-
протонни взаимодействия е водещо 
в списъка с постигнатите резултати 
на Европейския център за ядрени 
изследвания (ЦЕРН) в Швейцария 
през 2021 г. 

Съществуването на одероните, 
които са съвкупност от виртуални 
цветно неутрални състояния, съста-
вени от нечетен брой глуони, е теоре-
тично предсказано още през 1973 г.

Сред водещите учени, участващи 
в този експеримент, е д-р Георги 
Анчев oт Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика 
на БАН. Той е автор на системите 
за събиране и обработка на данни. 
Д-р Анчев също така координира 
инсталирането на тези системи в 
тунела на Големия адронен колай-
дер (LHC), както и тестването на 
детекторите и въвеждането им в 
експлоатация.

На експеримента TOTEM, про-
веждан на LHC в ЦЕРН, се изследва 
еластичното разсейване на протони, 
което носи важна информация за 
взаимодействието и структурата 
на тези елементарни частици. През 
миналата година експериментите 
ТОТЕМ в ЦЕРН и DØ във Ферми-
лаб (САЩ) съобщиха за първото 
експериментално наблюдение на 
обмен на одерони. До откритието се 
стига чрез моделно независим ана-
лиз на данните от протон-протонни 
(TOTEM) и протон-антипротонни 
(DØ) взаимодействия, тъй като 
одеронът реагира различно в тези 
два случая.

Експерименталното наблюдение 
на обмен на одерони при еластични 
протон-протонни и протон-анти-
протонни взаимодействия е и най-
значимото научно постижение и за 
Института за ядрени изследвания 
и ядрена енергетика към БАН за 
миналата година.  

Нова учебна лаборатория по 
автоматизация на проектирането 
в електрониката е открита във 
Физическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Придобивката 
разширява възможностите за обуче-
ние в специалностите „Компютърно 
инженерство“, „Инженерна физика“ 
и „Комуникации и физична елек-
троника“. 

Лабораторията е създадена с 
активната подкрепа на два от ги-
гантите в полупроводниковата 
индустрия и микроелектрониката 
– GlobalFoundries (производител 
на полупроводникови интегрални 
схеми) и Cadence Design Systems 
(производител на софтуерни ин-
струменти за проектиране на елек-
тронни системи). Представители 
на фирмите ще се включат и като 
преподаватели. Инициатори и дви-
гатели за създаването на лаборато-
рията са д-р Добромир Гайдаджиев 
от GlobalFoundries и проф. Стоян 
Русев, проф. Мирослав Абрашев и 
доц. Станимир Колев от екипа на 
Физическия факултет.

Новата инфраструктура е първата 
сертифицирана на Балканския по-
луостров лаборатория на Cadence, 
откъдето даряват скъп софтуер. 
Тя е част и от Cadence Academy 
Network. Чрез нея студентите имат 
пълен достъп до целия пакет от най-
новите продукти на Cadence, които 
се използват за проектиране на 

съвременни високопроизводителни 
процесори, аналогови и цифрови 
интегрални схеми, електронни ве-
риги и много други.

Лабораторията стартира дейност-
та си с провеждането на два курса 
през настоящата учебна година 
– „Вградени системи“ и „Компю-
търно проектиране на електронни 
схеми“. В бъдеще ще се развиват и 
други дисциплини. 

На официалното откриване на 
лабораторията присъстваха зам.-ми-
нистърът на образованието и наука-
та проф. д.ф.н. Генка Петрова-Таш-
кова, ректорът на СУ проф. д.ф.н. 
Анастас Герджиков, деканът на 
Физическия факултет проф. д.фз.н. 
Георги Райновски, представители на  
партньори и преподаватели.

„Съчетаването на практическото 
с академичното обучение е нещо, 
към което всички се стремим все 
повече. Създаването на по-добра 
връзка между университетите и ра-
ботодателите е цел и на Стратегията 
за висше образование на МОН. И 
това се вижда реализирано в създа-
ването на тази лаборатория“, заяви  
зам.-министър Петрова. 

Ректорът на СУ проф. Герджиков 
посочи, че благодарение на лабора-
торията студентите в три бакалавър-
ски и една магистърска програма ще 
научат нещо практически ориенти-
рано, което ще е полезно за тях и за 
обществото. 

Панаир на младите 
изследователи
Програмата „Образование с наука“ 
– големият шанс на знаещите  
и можещите

Това е сектор 45 от тунела на Големия адронен колайдер,  
където се намира експериментът ТОТЕМ

Учени от БАН с принос 
за откритие в ЦЕРН

Компютърни инженери с 
акцент практическа подготовка

На 17 и 18 фев-
руари 2022 г.  
се провежда 
е ж е г о д н и -
я т  П а н а и р 
на науката и 

иновациите – Innofair 2022. 
Организатор е Институтът по 
математика и информатика 
с подкрепата на Министер-
ството на образованието и 
науката и в партньорство с 
клуб „Млади таланти“. Пана-
ирът е част от инициативите, 
организирани в рамките на 
Програма „Образование с 
наука 2“.

Целта му е да открие млади 
хора с подчертан афинитет 
към науката и научните из-
следвания на възраст 14 – 20 
години, да съдейства за бъде-
щото им развитие и да даде 
международен форум на иде-
ите, откритията и иновациите 
им. Тази година Конкурсът е 
отворен за проекти в сферата 
на природните, социалните, 
историческите и медицински-
те науки, както и в областта 
на информационните и кому-
никационните технологии и 
математиката. А целта е да се 
насърчат иновативни идеи и 
разработки, които включват 
различни научни дисциплини. 
Да бъдат създадени проекти, 
които могат да бъдат в полза на 
опазване на природата и разви-
тието на здравето. Да се търсят 
нови технологични решения за 
решаване на актуални общест-
вени предизвикателства.

Както и при предишните 
издания на Панаира на на-
уката и иновациите, и тази 
година на него ще бъдат опре-
делени българските участни-
ци в Regeneron International 
Science and Engineering Fair 
2022 (ISEF) и в Expo Sciences 
Luxembourg. До пет разработ-
ки ще имат възможност да 
представят България в ISEF и 
до трима участници – в Люк-
сембург.

Журито на Панаира на 

науката и иновациите 2022 
включва учени и експерти от 
БАН и от други организации, 
които имат опит в работата с 
ученици. А авторите на най-
добрите 15 разработки ще ги 
представят на Панаира пред 
компетентното жури.

Програмата „Образование с 
наука“ е съвместна инициатива 
на МОН и БАН. Благодарение 
на нея вратите на изследова-
телските центрове на Акаде-
мията се отвориха за учени-
ците, учителите и работещите 
в сферата на образованието. 
Въвеждането на иновативни 
практики и методи в обучение-
то е от първостепенна важност, 
затова водещи изследователи 
от БАН получават възможност 
именно чрез Програмата да 
споделят своя опит и да пре-
дизвикат у учениците интерес 
към науката.

През учебната 2020/2021 и 
2021/2022 година дейностите 
по Програмата са с цел да ан-
гажират интереса на ученици 
в прогимназиален и гимнази-
ален етап на образованието. 
Организират се посещения в 
институтите, лабораториите 
и музеите на БАН. А по време 
на ваканциите учениците имат 
възможност да участват в те-
матично организирани школи.

За периода 2019 – 2020 
по Програмата са одобрени  
26 проекта на обща стойност 
500 000 лв., чрез които инсти-
тутите и музеите на БАН са 
разработили образователни 
програми и дейности за уче-
ниците. Година по-късно про-
ектите са 9 на същата стойност.

Одобрените проекти са из-
пълнявани от институти на 
Академията, а отделен „пакет“ 
– от нейните музеи: Национал-
ния антропологичен музей, 
Националния археологически 
музей, Националния етно- 
графски музей, Националния 
природонаучен музей.

Програма „Образование 
с наука“ (2019 – 2020 г. ) се 

оказа повече от успешна. 
Учените съумяха да се спра-
вят с предизвикателствата, 
наложени от пандемията, като 
реорганизират своите про-
грами, и успешно завършиха 
проектите си. Въпреки че бяха 
лишени от възможността да 
осъществят голяма част от 
присъствените събития, които 
бяха предвидени, учените съз-
дадоха десетки онлайн ресур-
си в подкрепа на българското 
образование. 

МОН и БАН продължават 
своето сътрудничество при 
реализацията на „Образова-
ние с наука 2“. Мисията на 
програмата е да се въведат 
иновативни практики и ме-
тоди в обучението. Те са от 
първостепенна важност за 
всяка образователна система, 
а българските учени, работе-
щи в институтите и музеите 
на Академията, имат опит 
да предизвикат у учениците 
интерес към науката и изсле-
дователската работа.

Сред подкрепените проекти 
са „Международни перспекти-
ви за надарени ученици“, която 
осигурява и засилва участи-
ето на България във водещи 
конкурси и конференции за 
ученици, като Regeneron ISEF 
и Expo Sciences Luxembourg, 
провеждането на национални 
и международни летни школи 
по математика, информатика, 
роботика и биология, „Раз-
ширяване на мрежата от мал-
ки учебно-изследователски 
общности на Ученическия 
институт на БАН“, каквито 
вече работят в 22 града в цяла 
България, „Система за онлайн 
провеждане на националните 
състезания по информатика“, 
както и „Единен музеен он-
лайн комплекс за образова-
ние“, по който ще бъде създа-
дена единна онлайн система за 
провеждане на образователни 
инициативи за музеите на 
БАН.  
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Млади таланти имат свои решения и на сложни икономически и социални казуси
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Учени от катедра „Теле-
комуникации“ на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ 
извършиха дигитализация 
с 3D скенери на надписите 
по стените на Крепчанския 
манастир. Обработената ин-
формация предоставиха на 
видния историк, археолог 
и епиграф проф. Казимир 
Попконстантинов. Дигита-
лизацията с 3D скенери на 
надписите дава съвременен и 
по-различен поглед върху тях, 
което помага за разчитането на 
скритата в тях информация. 
Сканирането на надписите 
позволява и тяхното запазване 
под формата на 3D модели за 
бъдещите поколения. 

Крепчанският скален мана-
стир се намира в дефилето на 
р. Баш пунар, приток на Черни 
Лом, на около 2 км югозападно 
от едноименното село. Самото 
то се намира на около 19 км 
северно от град Попово. 

Манастирът е българска 
светиня от времето на Симеон 
Велики. Открит и описан е за 
първи път от Карел Шкорпил 
през 1910 г. Шкорпил попада 
на интересен скален надпис на 
кирилица и го документира. 
На съвременен български език 
надписът гласи (преводът е на 
проф. К. Попконстантинов):

В името на Отца и Сина 
и Св. Духа. Тук почива пра-
ведният отец Антони. †.  
А който направи в църквата 
житница, да отговаря пред 
Бога. Написа недостойният 
Михаил. Амин.

През 70-те години на XX 
век обектът се проучва от 
проф. Попконстантинов, то-
гава преподавател във Вели-
котърновския университет 
„Св.св. Кирил и Методий“. 
Професорът открива и друг 
интересен надпис и го разчита 
като:

В 6430/ 921 година през ме-
сец октомври в ?-десети ден 
почина Божият раб Антон.

Тази датировка дава основа-
ние да се определи активният 
период на съществуване на 
манастира – началото на X 
век, времето на цар Симеон 
Велики. Двата надписа до 
момента се смятат за най-
ранните записи на кирилица 
по нашите земи.

Манастирът е бил разполо-

жен на три скални тераси и се е 
състоял от монашески килии, 
църква и църква-гробница. 
По стените на помещенията 
при проучванията са открити 
множество скални знаци – го-
респоменатите надписи на ки-
рилица, староеврейски букви 
и рунически знаци и рисунки.

Да си припомним, че с име-
то на проф. Попконстантинов 
се свързва проучването на 
още едно голямо епиграфско 
наследство. Преди няколко 
десетилетия сред археологи-
ческата гилдия избухва бомба. 
Край село Равна, на 25 км 
източно от първата българска 
столица Плиска, е открит ва-
жен средновековен манастир. 
Според намерен в него надпис 
той е построен през 889 г., 
само 24 години след покръст-
ването на българите от княз 
Борис-Михаил. От руините на 
някога величествените сгради 
са извадени повече от 300 
изсечени върху камък над-
писи и рисунки. Текстовете 
са на кирилица, глаголица, 
старобългарско руническо 
писмо, гръцки език. Долавят 
се упражнения за обучение 
в грамотност, предварителни 
ескизи на миниатюри, цели 
текстове от свещени книги. 
Заедно с тях са намерени 30 
железни писала (стилуси) и 
множество бронзови закоп-
чалки за ръкописни книги. 
Находките подсказват, че в 
манастира е действало ате-
лие за изпълнение на книги 
(скрипторий), училище и биб-
лиотека. Надписите показват, 
че там са работели и ученици 
на братята Кирил и Методий. 

„С доц. Павел Георгиев 
от Археологическия музей с 
институт от филиала на БАН 
в Шумен посветихме 10 г. на 
този манастир – разказва след 
години проф. Попконстанти-
нов. – Защо е изключителен? 
Това е единственият мана-
стир, в който открихме около 
230 – 250 надписа, от които е 
видно каква е била грижата за 
ограмотяването на българите. 
Използвани са пет графични 
системи, надписи с руническо 
писмо, характерно за прабъл-
гарите, имаме надписи с гръц-
ко писмо, с латинско писмо, 
с кирилица и глаголическо 
писмо.“ 

Зина СОКОЛОВА

Важно е да се знае, 
че сертификатът 
важи само 3 годи-
ни – подчертава 
проф. Славия Бър-
лиева, зам.-дирек-

тор на Кирило-Методиевския 
център. – За този период члено-
вете на Асоциацията, включи-
телно и нашият център, трябва 
да докажат, че маршрутът е жиз-
неспособен, че има потенциал и 
може да се развива във всички 
държави, които са заинтересова-
ни от него. Затова сега най-важно 
е съставянето на националния 
маршрут и идентифицирането 
на заинтересованите участници.“ 

Маршрутът „Кирил и Мето-
дий“ има две много важни за 
България перспективи, казва 
проф. Бърлиева. Едната е науч-
ната и образователната, а другата 
– туристическата. В сегашната 
обстановка с дистанционно 
обучение, на увеличаваща се 
неграмотност, на затруднения 
за теренни научни изследвания, 
от една страна, и туризъм, който 
също е под ударите на панде-
мията, е важно да се изгради 
национален клъстер за този 
Европейски културен маршрут. 
В него участват много страни – 
целият Дунавски регион, Гърция, 
Турция, Италия и Русия са част 
от целевата група. А така също 
Северна Македония и Полша, 
където кирилометодиевската 
традиция има дълбоки корени.

„Асоциацията, която получи 
сертификата от Съвета на Евро-
па, разполага с научен комитет, 
който би трябвало да подтиква 
процеса на обособяване на на-
ционалните маршрути във всяка 
от тези страни – уточнява проф. 
Бърлиева. – У нас трябва да 
привлечем хора от цялата страна, 
които биха участвали в съста-
вянето на българската част от 
маршрута. Това са всички музеи, 
училища, читалища – десетки от 
тях носят името на Солунските 
братя. Важна е и подкрепата 
на Българската православна 
църква – в България има над 130 
храма, чиито патрони са Кирил и 
Методий. Това показва дълбока 
традиция, свързана с национал-
ното самосъзнание.

Що се отнася до образование-
то – то за нас е много важно. 
Развиваме в рамките на големия 
проект за създаване и развитие на 
Центъра за върхови постижения 
„Наследство БГ“ подпроекта 
„Кирилометодикон“, в който сме 
включили маршрута. Това е науч-
на инфраструктура, която трябва 

Културен маршрут 
„Кирил и Методий“ 
Едната перспектива на паневропейската 
инициатива е научна и образователна,  
а другата – туристическа

Проф. Славия Бърлиева

През май 2021 г. европейският културен маршрут 
„Кирил и Методий“ получи официално сертификат от 
Съвета на Европа (вж. бр. 31/2021). Негов носител е 
асоциация „Културен маршрут „Кирил и Методий“ в 
Чехия, чийто член е Кирило-Методиевският научен 
център на БАН – засега единствената организация 
от България.

да събере всякакви данни за най-
различни публики по отношение 
на Кирило-Методиевото дело. 
Разработваме нашия маршрут в 
тази структура и тук училищата, 
вкл. и тези в чужбина, са много 
важни, защото там нишката 
най-лесно се къса. Сключили 
сме договор с Асоциацията на 
българските училища в чужбина. 
Те изразиха своята тревога от 
липсата на адаптирани матери-
али за деца, които не растат в 
българска езикова среда.“

Кирилометодиевският марш-
рут дава възможност да се из-
ползват различни образовател-
ни европейски инструменти. 
Например много популярната 
програма „Еразъм“ се използва 
у нас главно за мобилности. А тя 
дава възможност за изготвянето 
на мултинационални научноиз-
следователски проекти, чиито 
резултати могат да бъдат социа-
лизирани в сферата на образова-
нието, подчертава проф. Бърли-
ева. Самите деца също могат да 
бъдат въвлечени в този процес. 
От Кирило-Методиевския цен-
тър искат да направят програма 
за ученици от средния курс, 
които да изготвят мининаучни 
проекти, насочени към историята 
на училищата, носещи името на 
Солунските братя. Те могат да 
проучат кога е построено учи-
лището, кога приема името си, 
как се е празнувал празникът на 
Светите братя. Или пък да изди-
рят какви църкви има в техния 
регион, които са посветени на 
св. Кирил и Методий. Така се 
ангажира съзнанието на децата 
в тази толкова важна за нацията 
ни традиция.

„Друга ниша, която може да 
се развие силно във връзка с 
маршрута, са музеите. Много от 
тях вършат огромна работа, но 
невинаги музейните работници 
имат необходимите възможности 
– и като средства, и като подго-
товка – казва проф. Бърлиева. 
– В това отношение могат да се 
използват инструменти за финан-
сиране на културни маршрути, 
за да може да се обучат музейни 

работници и местни гидове и 
да бъдат насърчени да повишат 
своя капацитет. Така ще бъдат 
изчистени от техните представи 
някои от фантасмагоричните 
идеи по отношение на кириломе-
тодиевската проблематика, които 
циркулират в нашето общество. 
И те ще могат да поднасят по 
лесно смилаем, но адекватен 
начин научната истина за Кирил 
и Методий.“

Важно е да се подчертае, че 
този маршрут е в мрежата на 
Европейските маршрути, които 
вече са над 45 – първият от тях 
е от 1987 г. Вече има натрупан 
голям опит, от който България 
може да черпи, тъй като сме 
част от тази мрежа. От Кирило-
Методиевския център смятат да 
се обърнат към професионални 
асоциации за деца в неравно-
стойно положение, със специал-
ни потребности. Или пък за хора 
от третата възраст, които имат 
желание да научат нещо ново, 
да пътуват. Тук могат да бъдат 
привлечени и туроператорите, 
организациите за нестандартен 
туризъм – програмата обръща 
специално внимание на региони, 
които са по-слабо развити. 

„Това са нашите възможности, 
които се  надявам да споделим 
с публиката, така че тя да про-
яви интерес към този маршрут, 
защото нямаме много време 
– казва в заключение проф. Бър-
лиева. – Вече измина повече от 
половин година от получаването 
на сертификата. Трябва да го 
подплатим с реална дейност. 
Първата голяма проява в тази 
насока беше организираната от 
КМНЦ международна конфе-
ренция, която мина успешно.  
В нея се включи и председателят 
на т.нар. Разширено споразуме-
ние за Европейските маршрути, 
който е директор на Института за 
Европейските културни маршру-
ти към Съвета на Европа, коле-
гите от асоциацията „Културен 
маршрут „Кирил и Методий“ в 
Чехия, представители на Ми-
нистерството на културата, на 
Държавния културен институт, 
където организирахме изложба 
за кирилометодиевския маршрут 
– „Пътят на Кирил и Методий и 
техните следовници“. Предстои 
да представим нашата изложба 
през май и в Солун, в Центъра 
за история на града. Пред нас 
сега стои тежката задача да убе-
дим хората да се започне работа 
по такива малки маршрути на 
различни нива в цялата страна 
или тематични международни 
маршрути. Имаме идея за марш-
рут за първопечатните кирилски 
книги, в който влизат Черна гора, 
Полша. Българските азбуки са 
също тема за тематичен маршрут. 
Във философията на културните 
маршрути е включено и природ-
ното наследство на регионите, 
а също така гастрономията, 
винарството – един комплекс от 
обекти, който би бил интересен 
и полезен за всеки българин, не-
зависимо от възрастта му.“

Проф. Попконстантинов (вляво) пояснява на колегата  
телематик смисъла на един епиграфски символ

Телематици дават 
рамо на археолозите
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Па н д е м и я т а  о т 
COVID-19 доведе 
до безпрецедент-
ни сътресения в 
образованието и 
обучението, но те 

предоставиха също възможности 
за иновации. С постепенното 
отваряне на училищата и на уни-
верситетите и с възобновяването 
на дейността им основната задача 
за тях е справянето с последиците 
от прекъсванията в ученето, както 
и с отрицателното отражение върху 
благосъстоянието на учениците. 
В Обзора се анализират основните 
предизвикателства пред европей-
ските образователни системи и 
се представят политики, благо-
дарение на които тези системи 
могат да отговорят по-добре на 
обществените нужди и на пазара 
на труда. Докладът включва срав-
нение между различните държави, 
както и 27 подробни доклада за 
отделните държави.

Основните показатели от док- 
лада за България в сравнение със 
средните за ЕС вижте във фиг. 1.

Акцентите от доклада за Бълга-
рия в Обзора на образованието и 
обучението за 2021 г. са следните.

– Освен към осигуряване на не-
прекъснатост на образованието по 
време на пандемията усилията на 
България през изминалата година 
бяха насочени към увеличаване 
на участието в образованието и 
грижите в ранна детска възраст, 
укрепване на учителската профе-
сия и провеждане на реформа във 
висшето образование.

– Европейските фондове ще 
продължат да предоставят значи-
телна подкрепа на националните 
усилия за увеличаване на достъпа 
до образованието и обучението и 
за подобряване качеството, спра-
ведливостта и приложимостта им 
на пазара на труда.

– Училищният климат в българ-
ските училища има по-ниска оценка 
от средната за ЕС. Въпреки пред-
приетите от органите мерки пан-
демията се отрази негативно върху 
благополучието на българските 
ученици. Освен това затварянето на 
училищата поражда риск да се изос- 
трят още повече вече съществува-
щите неравенства в образованието 
и да се увеличи преждевременното 
напускане на училище.

– Предизвикателствата по от-
ношение на достъпа до обучение 
и развитие на умения в България 
остават значителни и може да по-
пречат на адаптацията на работната 
сила към бързите промени на пазара 
на труда и технологичните промени. 

Цел: да обхванем в предучилищна 91% от 4-годишните до 2030-а
Обзорът на образованието и обучението за 2021 г. се фокусира върху благосъстоян ието, което у нас се изразява в „качество на училищния живот“ и „личностно развитие“

Европейската комисия публикува своя годишен Обзор на 
образованието и обучението за 2021 г., в който се отчи-
та напредъкът към целите на ниво ЕС, които са част от 
стратегическата рамка за европейско сътрудничество към 
Европейското образователно пространство и извън него 
(2021 – 2030 г.). Изданието за 2021 г. се фокусира върху бла-
госъстоянието в образованието. То също така представя 
информация как Механизмът за възстановяване и устой-
чивост ще подпомогне модернизирането на системите за 
образование и обучение в ЕС. В брой 5 на в. „Аз-буки“ пред-
ставихме основните предизвикателства пред европейски-
те образователни системи, анализирани в Обзора, а в този 
брой ще се спрем по-подробно на доклада за България.

Фокус върху благосъс-
тоянието в образова-

нието и обучението

На ниво политика понятието за 
благополучие в образованието не 
е дефинирано изрично в Закона за 
образованието и неговите образо-
вателни стандарти, в които вместо 
това се използват изразите „качест-
во на училищния живот“ и „лично-
стно развитие“. Съответните мерки 
се прилагат предимно чрез центро-
ве за подкрепа за личностно разви-
тие, които обикновено работят в 
рамките на регионалните центрове 
за подкрепа на приобщаващото об-
разование. Центровете предоставят 
услуги за приобщаване и обучение, 
както и услуги за общо развитие и 
умения. На практика те предлагат 
педагогическа и психологическа 
подкрепа, обучение за ученици и 
подкрепа за семействата, а също и 
съдействие за предотвратяване на 
насилието и тормоза. По време на 
затварянето на училищата центро-
вете предоставяха техническа и 
логистична подкрепа за улесняване 
на дистанционното обучение. 

В сравнение с останалата част от 
ЕС българските тийнейджъри се 
чувстват по-несигурни в училище 
и с по-ниски нива на благополучие. 
Като част от Програмата за между-
народно оценяване на учениците 
(PISA) за 2018 г., българските 
15-годишни младежи съобщават за 
едни от най-високите нива на тор-
моз в ЕС. 34 % от младежите каз-
ват, че са били тормозени поне ня-
колко пъти месечно. Този процент 
е значително по-висок от средния 
за ЕС (22,1 %) и с 9 процентни 
пункта по-висок от 2015 г. 44 % от 
българските ученици съобщават, 
че са пропускали учебен ден поне 
веднъж в рамките на две седмици, 
преди да се явят на теста PISA, в 
сравнение със средната стойност за 
ЕС от 25,1 %. Освен това два пъти 
повече български тийнейджъри 
съобщават, че се чувстват самот-
ни в училище, отколкото средния 
процент за ЕС от 13 %. Само 65 %  
казват, че са доволни от живота 
си, докато 35,5 % не се чувстват 
като част от училищната общност 
(средно за ЕС – 35 %).

Данните, събрани преди панде-
мията, показват, че подобряването 
на някои аспекти от благополучието 
на учениците може значително да 
подобри техните резултати. На база 
данни от две международни проуч-
вания в едно изследване (Институт 
за изследвания в образованието, 
2020 г.) се посочват редица аспекти 
за качеството на живота в училище 
в България, които са свързани с по-

добрите резултати на учениците.  
С придобиването на по-силно чув-
ство за принадлежност на учениците 
в училище, особено на тези в нерав-
ностойно положение, се свързва най-
значителното подобрение. Другите 
са развиването на чувството за по-
стижение на учениците като лична 
преценка за справяне с училищната 
дейност, осигуряването на по-добра 
безопасност на училищната среда 
чрез намаляване тормоза и насили-
ето и увеличаването на подкрепата, 
оказвана от учителите, което може 
да се отрази особено благоприятно 
на резултатите на ученици, които не 
говорят български у дома и чиито ро-
дители имат по-ниско образование. 

COVID-19 имаше неблагопри-
ятно въздействие върху благопо-
лучието на българските ученици 
на всички нива на образованието. 
Всички учебни заведения бяха 
принудени да затворят по време 
на първата вълна на пандемията.  
В последвалите вълни образовател-
ните институции работеха присъст-
вено и/или обучаваха учениците 
дистанционно в съответствие с 
епидемичната обстановка. При 
затварянето на училищата беше 
даден приоритет на присъственото 
обучение на децата в предучилищна 
и начална училищна възраст. Про-
гимназиалното и гимназиалното 
образование работеха за известно 
време в ротационна система на при-
съствено и дистанционно обучение, 
като децата от VI и IX клас прекара-
ха най-дълго време в дистанционно 
обучение. Университетите останаха 
почти изцяло затворени. Проучване 
на УНИЦЕФ, проведено в началото 
на пандемията (УНИЦЕФ, 2020 г.),  
показва, че около половината от 
анкетираните ученици са изпитвали 
негативни чувства поради огранича-
ване на социалните контакти. 35 %  
от анкетираните родители смятат, 
че психичното здраве на децата им 
се е влошило. 

Учениците в неравностойно 
положение бяха особено засегна-
ти от затварянето на училища и 
преминаването към дистанционно 
обучение. Скорошно проучване на 
училища с висока концентрация на 
деца от уязвими групи (Amalipe, 
2021 г.) показва, че тези училища 
са успели значително да увеличат 
процента на учениците, участ-
ващи в дистанционно обучение. 
Отбелязва се също така по-широко 
използване на синхронни форми на 
обучение в сравнение с първото за-
тваряне на училищата през 2020 г.  
Въпреки това през учебната 
2020/2021 г. голям дял от учени-
ците все още не са участвали ефек-
тивно в дистанционното обучение, 
което увеличава риска от ниски 
постижения и отпадане от учили-
ще. Проучването установи, че над 
61 % от анкетираните училища са 
успели да включат в дистанционно 
обучение между 76 % и 100 % от 
своите ученици. Други 31 % са 
ангажирали между половината и 
три четвърти от своите ученици. 
Проучването също така разкрива, 
че въпреки мерките на органите 
предизвикателствата пред дис-
танционното обучение остават. Те 
включват липса на ИТ устройства, 
ниска мотивация и интерес на уче-
ниците, както и умора и стрес сред 
учителите. С високата степен на 
неравенства в образованието още 
преди началото на пандемията и с 
изпълнения с предизвикателства 

училищен климат рискът от по-
нататъшно изоставане е реален, 
особено за учениците в неравно-
стойно положение, включително 
тези от ромски произход.

Инвестиране  
в образование  

и обучение

Инвестициите на България в 
образованието продължиха да се 
увеличават през 2019 г., но все още 
са едни от най-ниските в ЕС. През 
2019 г. общите държавни разходи 
на България за образование са се 
увеличили с 14 %, достигайки ек-
вивалента на 3,9 % от БВП; това до 
голяма степен се дължи на увели-
чението на заплатите на учителите. 
Въпреки че са над средните стой-
ности за ЕС като дял от общите 
публични разходи (10,7 %, срещу 
средно за ЕС от 10 %), разходите 
за образование остават сред най-
ниските в ЕС като процент от БВП 
(средната стойност за ЕС е 4,7 %). 
Това отчасти отразява сравнително 
ниското ниво на публични разходи. 
Между 2021 г. и 2027 г. се очаква 
подкрепата за образователни мер-
ки по Европейския социален фонд 
(ЕСФ+) да се увеличи двойно в 
сравнение с 2014 – 2020 г., когато 
подкрепата от ЕСФ за образование 
възлизаше на около 352 млн. евро.

Модернизиране  
на образованието  

в ранна детска  
възраст и в училище 

Ключови приоритети за България 
са увеличаване участието и подобря-
ване качеството на образованието 
и грижите в ранна детска възраст. 
Въпреки постоянните усилия през 
изминалите години през 2019 г. само 
79,9 % от децата на възраст между 3 
години и началната възраст за задъл-
жително училищно образование (7 
г.) са получили образование в ранна 
детска възраст. Това е значително 
под средните стойности за ЕС от 92,8 
% и целта на равнище ЕС от 95 %  
до 2030 г. През септември 2020 г. 
България намали началната възраст 
за предучилищно образование от 5 
на 4 г., като се планира това да бъде 
постепенно въведено до 2024 г. В 
своята новоприета стратегическа 
рамка за образование за периода 
2021 – 2030 г. България си поста-
вя за цел участие от 91 % за деца 
между 4- и 7-годишна възраст. През 
2019 г. процентът на записване за 
тази възрастова група е 82,7 %,  
под средното за ЕС от 95,3 %.  

Социално-икономическите фак-
тори и липсата на места в някои 
общини оказаха отрицателно въз-
действие върху процента на учас-
тие. През учебната 2019/2020 г.  
броят на наличните места на на-
ционално ниво надвишава броя 
на децата, като съотношението е 
108 към 100 (НСИ, 2020 г.). Това 
съотношение е по-високо в Северна 
България и по-ниско в южната част, 
която включва София. Неравномер-
ното териториално разпределение 
на институциите за детски грижи в 
градовете и често недостатъчният 
им капацитет в по-големите градове 
означава, че родителите невинаги 
намират място за детето си (НСИ, 
Агенция за основните права на 
ЕС, 2021 г., предстои публикува-

не). Все още е ниско участието на 
деца в неравностойно положение, 
включително роми, като таксите 
продължават да са пречка въпреки 
прилагането на някои мерки за 
справяне с този проблем. 

Преждевременното напускане 
на училище остава голямо предиз-
викателство. През 2020 г. процен-
тът на преждевременно напусна-
лите образованието и обучението 
във възрастовата група 18 – 24 г. е 
12,8 %, над средните стойности за 
ЕС от 9,9 %. Преждевременното 
напускане на училище продължава 
да е особено високо сред ромите, а 
също и в селските райони (25,5 %). 
За периода до 2030 г. българските 
органи са си поставили амбициоз-
ната цел да намалят процента на 
преждевременно напусналите об-
разованието и обучението до 7 %.  
Постигането на такъв напредък 
след затварянето на училищата 
и дистанционното обучение из-
исква постоянни усилия. През 
последните години намаляването 
на преждевременното напускане 
на училище е приоритет в Бълга-
рия. Механизмът, който осигурява 
обхващане на децата извън учили-
ще, включване в задължителното 
образование и предотвратяване 
на отпадането, започна да дава 
резултати. Въпреки това, тъй като 
нивата на записване в училищното 
образование са само около 85 %,  
са необходими допълнителни 
усилия за подобряване процента 
на участие и намаляване прежде-
временното напускане на училище. 

Бяха положени значителни уси-
лия за повишаване заплатите на 
учителите като средство за по-
вишаване привлекателността на 
учителската професия. През 2019 г.  
51 % от учителите в България 
(т.е. както в началното, така и в 
средното образование) са били 
на възраст над 50 г. 11 % вече са 
били на поне 60 години и само 6 %  
от учителите са били под 30 г. 

Приоритетът беше повишаване 
на заплатите с цел да се повиши 
привлекателността на професията. 
Между 2017 г. и 2021 г. началната 
учителска заплата почти се удвои 
в номинално изражение (от 660 лв.  
на 1260 лв.). През 2020 г. сред-
ната заплата на педагогическите 
специалисти е била с 11 % над 
средната за страната, въпреки че 
все още изостава под национал-
ната цел от 120 % (МОН, 2021).  
В същото време се увеличава де-
лът на новопостъпилите студенти 
в педагогически специалности, 
като през 2020 г. се обучават 7,6 %.  
За по-нататъшно привличане на 
млади хора в програми за първо-
начално обучение на учители са 
премахнати таксите за обучение в 
държавните университети и са въ-
ведени допълнителни стипендии. 

Програмите за обучение на учи-
тели обаче все още не привличат 
лица, постигнали високи резултати 
при завършването на средното си 
образование. Средните оценки на 
бъдещите учители остават под тези 
на кандидатите, приети в програми 
за висше образование; между 40 % 
и 65 % от лицата, които завършват 
педагогически програми, не прак-
тикуват учителската професия 
(Световна банка, 2021 г., предстои 
публикуване). Освен това налични 
данни сочат, че статусът на учител-
ската професия, като цяло, е нисък, 
въпреки че вероятно се подобрява 

в резултат на по-високите заплати. 
България предприе допълнител-

ни мерки за укрепване първона-
чалната подготовка на учителите 
(ППУ) и продължаващото профе-
сионално развитие (ППР). Нови 
изисквания за придобиване на 
професионални квалификации на 
учители са приети през февруари 
2021 г. с акцент върху укрепването 
на подхода, базиран на компетент-
ности както в ППУ, така и в ППР. 
Актуализираха се и държавните 
изисквания за придобиване на 
професионална квалификация за 
учител. Задължителни предмети са 
въведени в различни педагогиче-
ски области, а други са подсилени с 
допълнителни часове на обучение. 

Делът на учителите, участващи 
в професионално развитие, се е 
увеличил значително през по-
следните няколко години. Между 
2021 г. и 2027 г. се очаква ЕСФ+ да 
продължи да предоставя подкрепа 
за повишаване компетентността на 
учителите. При преглед и оценка на 
политиките за учители в България, 
извършени наскоро с подкрепата на 
ЕС, се стигна до заключението, че 
системата се ръководи от подходя-
щи политики, стандарти, квалифи-
кационна рамка и институционална 
уредба (Световна банка, 2021 г., 
предстои публикуване). Въпреки 
това недостатъците в планирането 
и управлението на работната сила 

са довели до недостиг на персонал, 
небалансирано разпределение на 
квалифицирани учители в учили-
щата и застаряване на работната 
сила. Тези фактори са допринесли 
за стагнацията на резултатите от 
обучението. 

Подобряването на резултатите от 
обучението и равнопоставеността 
в образованието остават ключови 
предизвикателства за училищната 
система. Данните от междуна-
родни и национални оценки за 
резултатите на учениците показват, 
че в продължение на много години 
образователната система не показ-
ва стабилна тенденция за подобря-
ване на резултатите от обучението. 
Недостигът на основни умения, из-
мерен от PISA (ОИСР), е два пъти 
по-висок от средния за Европа  
(47 % по четене, 44 % по матема-
тика и 47 % по природни науки), с 
проценти над 60 % сред учениците 
в неравностойно положение. 

България се стреми до 2030 г. да 
намали дела на учениците с ниски 
резултати до 25 %. Постигането на 
тази цел ще изисква значителни 
усилия и целенасочени политики 
за компенсиране на загубите в обу-
чението по време на пандемията. 
Освен това, въпреки усилията, по-
ложени през предходните години, 
нивото на цифровите умения на 
учениците все още е ниско. Според 
Индекса за навлизането на цифро-

вите технологии в икономиката и 
обществото (DESI), който събира 
данни за цифровите умения въз 
основа на информация, съобщена 
от самите лица за използването 
на цифрови инструменти, 57 % от 
младите българи на възраст между 
16 и 19 г. имат основни или по-ви-
соки равнища на цифрови умения, 
значително под средното ниво за 
ЕС от 82 %.   

Модернизиране  
на професионалното 
образование и обуче-
нието за възрастни

Процентът на заетост на наско-
ро завършилите професионално 
образование и обучение (ПОО) 
все още е нисък, което показва, че 
приложимостта им на пазара на 
труда остава предизвикателство. 
Въпреки лекия спад в сравнение с 
предходната година последните на-
лични данни показват, че записва-
нето в гимназиално ПОО е 52,1 %  
през 2019 г. (при средни стойности 
за ЕС 48,4 %). Въпреки това след 
значително увеличение до 73,5 % 
през 2019 г. коефициентът на зае-
тост на наскоро завършилите ПОО 
спадна до 69,6 % през 2020 г., под 
средните стойности за Европа от 
76,1 %. Въвежда се дуална система 
за ПОО, но остават предизвика-

телства за нейното прилагане.  
С подкрепата на ЕСФ броят на уче-
ниците в дуалната система за ПОО 
нарасна значително в сравнение с 
2016 г., когато беше въведена за 
първи път в законодателството и 
приложена като пилотен проект 
(през учебната 2019/2020 г. имаше 
повече от 5200 ученици в сравне-
ние с около 350 през 2016 г.). 

Бяха предприети допълнителни 
мерки за повишаване приложи-
мостта на ПОО на пазара на труда, 
а също и за приспособяване към 
предизвикателствата на панде-
мията от COVID-19. Чрез проект 
„Еразъм+“ МОН започна да при-
лага механизъм за проследяване на 
завършилите първоначално ПОО, 
дипломирани през 2020 г. Използ-
ват се показатели, предназначени 
за по-добро разбиране резултатите 
на пазара на труда и характеристи-
ките на заетостта по региони, пол и 
специализация, както и качествени 
показатели за прехода от обучение 
към заетост.  

Предизвикателствата пред дос-
тъпа до обучение и развитие на 
умения в България остават големи 
и може да попречат на приспосо-
бяването на работната сила към 
бързите промени на пазара на труда 
и технологичните промени. През 
2020 г. само 1,6 % от населението 
на възраст 25 – 64 години е било 
записано в обучение за възрастни, 
което е доста под средните стойно-
сти за ЕС от 9,2 %. Повишаването 
на квалификацията и преквали-
фикацията на населението остава 
значително предизвикателство за 
насърчаване бързото адаптиране 
към новите модели на работа, като 
дистанционната работа и работата 
онлайн. Политиките на пазара на 
труда през текущата и в бъдещите 
години ще бъдат насочени към ин-
вестиране основно в цифрови уме-
ния и повишаване квалификацията 
и преквалификация на работната 
сила в съответствие с новите по-
требности на пазара на труда. 

Модернизиране  
на висшето  
образование

Процентът на завършилите 
висше образование е сравнително 
нисък. През 2020 г. 33 % от бъл-
гарите на възраст 25 – 34 години 
имат висше образование, което 
е под средните стойности за ЕС 
от 40,5 % и целевата стойност на 
ЕС от 45 % до 2030 г. В същото 
време, продължава да съществува 
значителна неравнопоставеност 
между половете, като 27,2 % от 
мъжете в тази възрастова група 
са с висше образование в срав-
нение с 39,1 % от жените. През 
учебната 2020/2021 г. 43,8 % от 
населението на възраст 19 – 23 
години е записано в програми за 
висше образование и този процент 
остава стабилен през последните 
години. Въпреки това демограф-
ските фактори, включително по-
ниска раждаемост, емиграция и 
висок процент студенти, учещи в 
чужбина, доведоха до намаляване 
броя на студентите във висшето об-
разование – макар че отбелязаните 
тенденции започнаха да се забавят 
още преди пандемията. Броят на 
кандидатите е значително под броя 
на наличните университетски мес-
та, което прави още по-важно по-

добряването на достъпа до висше  
образование и интернационали-
зацията (МОН, 2021). Дяловото 
участие на студенти в неравно-
стойно положение е доста ниско. 
Броят на чуждестранните студенти 
нараства, като представлява 8 % от 
общия брой през 2020 г. 

Бяха въведени нови мерки за 
подобряване качеството и приложи-
мостта на пазара на труда. От 2015 г.  
България използва системата на 
финансиране, за да пренасочва 
профилите на завършилите към 
квалификации, които са търсени 
на пазара на труда, и предприема 
мерки за привличане на студенти 
в съответните области. За продъл-
жаване на реформата във висшето 
образование наскоро са въведени 
и други мерки. Моделът на управ- 
ление на висшето образование е 
променен чрез въвеждане на до-
говори за изпълнение с държавно 
финансирани университети. За 
студенти по договор с работодател 
се предоставя пълно или частично 
финансиране на таксите за обу-
чение от държавния бюджет, като 
работодателят, от своя страна, оси-
гурява стажове по време на обуче-
нието, а също и след завършването 
му. Освен това е приета Стратегия 
за висшето образование за периода 
2021 – 2030 г. Целта е да се подобри 
приложимостта на пазара на труда, 
включително чрез въвеждане на 
механизъм за актуализиране и съз-
даване на нови учебни програми, 
свързване на приема с потребности-
те на пазара на труда и насърчаване 
на цифровизацията. 

Регионалните дисбаланси за-
силват несъответствията на пазара 
на труда. В проекта за карта на 
висшето образование (МОН, 2021) 
са посочени редица дисбаланси 
между търсенето и предлагането на 
образователни услуги на национал-
но и регионално ниво и резултатите 
на пазара на труда за завършилите 
лица. На национално ниво само 53 
% от местата в университетите са за-
ети. В 29 професионални области се 
усвояват по-малко от половината от 
наличните места. Най-малко атрак-
тивните програми включват няколко 
разглеждани като приоритети на 
национално ниво, като математика 
и инженерство. Най-атрактивните 
програми са икономика, педагогика, 
медицина, ИКТ, право, администра-
ция и управление. Около половината 
от българските студенти се обучават 
в тези направления. 27 от всичките 
университети в България (53 % 
от общия брой) са разположени в 
Югозападния район, който включва 
и София, а само пет (включително 
филиалите на други университе-
ти) са в Северозападния район. В 
Стратегията за висшето образова-
ние са установени допълнителни 
предизвикателства, като несъответ-
ствие в знанията и уменията между 
потребностите на пазара на труда 
и предлаганите университетски 
курсове, както и остарели учебни 
програми. В същото време, може да 
възникнат и допълнителни предиз-
викателства поради факта, че почти 
всички университети са останали в 
режим на дистанционно обучение 
за цялата академична 2020/2021 г., 
с ограничени периоди на присъст-
вено обучение. Това не само е дало 
отражение на благополучието на 
студентите от висшето образование, 
но и представлява риск за придоби-
ването на умения. 
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Платформата на Европейската езикова мрежа не само запазва езиковото многообразие,  
но включва и каталог с наличните източници и готови технологии, които са достъпни 

 и лесни за ползване 

Виктория ПЕТРОВА

Организирана бе 
първата иници-
атива за попу-
ляризиране на 
Европейската 
езикова мрежа 

(ELG) в България. Програмата 
включва два семинара на теми 
„Европейска езикова мрежа“ и 
„Многоезиков корпус от изоб- 
ражения“. В тях взеха участие 
представители на Немския 
изследователски център за 
изкуствен интелект, Атинския 
институт за обработка на езика 
и речта, Института за българ-
ски език към БАН, Техническия 
университет в София и пред-
ставители на бизнеса. 

Европейската езикова мрежа 
е създадена през 2019 г. на ба-
зата на регламент на Европей-
ския парламент (ЕП) от 2018 г.,  
който има за цел да формира 
равенство между европейски-
те езици в дигиталната епоха. 
В Европа има 24 официални 
езика с един и същ статут. 
Многоезичието е в сърцето на 
европейската идея. Езиковата 
пъстрота на Стария континент 
е източник на изключително 
културно предимство, но води 
след себе си и редица предиз-
викателства от различен харак-
тер – икономически, социален, 
технологичен. Комуникацията 
на цифровия единен пазар в Ев-
ропа трябва да е едновременно 
многоезична, трансгранична, 
междуезична и междукултурна. 
Фрагментацията на пазара на 
езикови технологии води до 
много проблеми. Препоръката 
на ЕП е да се създаде европей-
ска езиковотехнологична плат-
форма за споделено ползване. 

Различни изследвания по-
казват, че 

пазарният дял на 
езикови технологии 

в Европа е близо  
1 млрд. евро, 

но изостава съществено от 
лидерите в световен мащаб – 
Съединените щати и Китай. 
Към 2025 г. се очаква делът на 
този пазар да се разшири до 
29,5 млрд. долара. 

Повечето европейски ком-
пании, работещи в областта, 
са малки или средни, с до 50 
служители. Препоръките на 
ЕП са да се запълнят празни-
ните на пазара на езиковите 
технологии, така че Европа да 
отхвърли зависимостта си от 
САЩ и Китай. Една от целите 
на проекта е Европейската 
езикова мрежа да се превърне 
в основна езиковотехнологична 
платформа, чрез която да се 
преодолее фрагментацията на 
пазара. Новата програма ще 
събере множество заинтересо-
вани страни от индустрията, 

които заедно ще създадат масив 
от данни. Европейската езикова 
мрежа ще отприщи огромен 
потенциал за иновации, вярват 
евродепутатите. 

В момента проектът е към 
своя край. Разработени са раз-
лични версии на платформата, 
но работата не е приключила. 
Целта е да заработи така, че 
да продължи да съществува и 
да се развива самостоятелно 
във времето. Към момента в 
сайта на Европейската езикова 
мрежа има близо 1800 органи-
зации, включващи компании, 
университети, изследователски 
центрове, които предоставят ин-
струменти и данни за споделено 
и безплатно ползване. Налични-
те ресурси могат да се използват 
от отделни потребители, от дру-
ги компании, от европейската 
администрация и администра-
цията на страните членки, от на-
учните институти и други. Към 
момента са налични над 11 000 
източника корпоративни данни, 
услуги и езикови инструменти, 
лексикални ресурси, словесни 
описания, граматични правила, 
автоматизирани речеви и визу-
ални модели. 

Една от българските компа-
нии, която се ползва от бене-
фициентите на Европейската 
езикова мрежа, е „Айдентрикс“. 
Технологичното дружество е 
разработчик на автоматизира-
ни решения, които помагат на 
хората да се фокусират върху 
задачи с по-висока добавена 
стойност, делегирайки по-леки-
те от тях на машини. То е и един 
от най-големите колекционери 
на новини в страната, което 
генерира медийни оценки чрез 
изкуствен интелект. Компани-
ята има повече от пет години 
опит в областта на науката за 
данни. Дейността ѝ включва 
събиране и организиране на ин-

формация от много източници. 
За да се автоматизира процесът 
по извличане и оценка на тек-
стово съдържание, трябва да се 
започне от думата и разбиране-
то на нейното значение, казват 
от компанията. То може да 
варира на локално, регионално, 
национално и международно 
ниво. Значенията на думите 
се променят според местата, 
в които се употребяват, като 
традиционни и социални ме-
дии, както и според жанровата 
форма: правни, медицински, 
финансови новини и други.  
Разработеният софтуер може да 
добие знание от неструктурира-
но съдържание, да генерира и 
класифицира текст по автома-
тичен начин. Така създадените 
отчети съдържат количествен 
и качествен анализ на данните, 
като помагат да се спестят вре-
ме и усилие на ползвателите. 

Информацията от изкустве-
ния интелект 

дава възможност да 
се идентифицират 

потенциалните 
рискове  

при комуникация 
в реално време, 

да се намерят хора в обхвата на 
интерес. Например, ако българ-
ското Министерство на отбра-
ната иска да разбере къде и как 
е споменато в медиите, изкуст-
веният интелект търси всички 
медийни публикации, в които 
се споменава Министерството. 
След това обработва получената 
информация, намира отговор за 
популярността на текста, обоб-
щава заглавията и предава ре-
зултата от анализа в подходяща 
за ползване от клиента форма. 

От компанията оценяват ви-
соко платформата, създадена от 

Европейската езикова мрежа, за-
щото запазва езиковото много-
образие на континента. Най-це-
нен за тях е каталогът с налични 
източници и готови технологии, 
които са достъпни и лесни за 
ползване. Но има и нерешени 
задачи, като празнините между 
частния и академичния сектор. 
По-важното е, че Европейската 
езикова мрежа е основа за съз-
даване на солидарна и взаимно 
полезна общност. 

Един от приносите в плат-
формата от българска страна 
ще бъде резултатът от пилот-
ния проект към Европейската 
езикова мрежа, разработван 
от Секцията за компютърна 
лингвистика на Института за 
български език към БАН, за 

модели  
за автоматично 

разпознаване  
на обекти  

в изображение. 

Те могат да идентифицират и 
интерпретират визуално съдър-
жание по автоматичен начин, 
след което генерират текст 
към него. Програмата съдържа 
хиляди изображения, които са 
анотирани и разпределени по 
предварително обособени ано-
тационни класове. Всеки един 
от тези класове е снабден с мно-
гоезиково описание и допълни-
телна информация под формата 
на кратки текстове. В процеса 
на работа са реализирани голям 
брой проби, създадени с по- 
мощта на разработената техно-
логия. Направена е и експертна 
оценка на резултатите. Всички 
придобити данни и модели ще 
бъдат предоставени за комерси-
ално и академично ползване на 
сайта на Европейската езикова 
платформа. 

Управлението на езиковото 
разнообразие е възможно
Европейската езикова мрежа разработва платформа, 
която се очаква да отприщи огромен потенциал  
за иновации
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ПО ГЛАСА ГИ ПОЗНАВАМЕ

Милена МИНЧЕВА

Като ученич-
ка прочетох 
„Панаир на 
суетата“ на 
Уилям Те-
кери и ре-

ших, че и аз искам да се 
занимавам с журналис-
тика като него и да стана 
писател. Водена от това 
желание, след средното 
си образование отидох във 
Факултета по журналис-
тика, за да попитам как 
мога да направя първата 
си публикация. Тогава 
всъщност се полагаха ос-
новите на факултетско-
то радио „Алма Матер“, 
чийто баща е доайенът на 
радиото в България проф. 
Веселин Димитров и мой 
голям личен учител. Явих 
се на своеобразен конкурс 
за новата медия“, разказва 
радиожурналистката. 

Спомня си, че е тряб-
вало да подготви преглед 
на печата и да разкаже за 
Христофор Колумб. Пър-
вото ѝ интервю е от сеп-
тември 1993 г. с писателя 
Делчо Чапразов. По онова 
време той е известен като 
„Човекът-издателство пло-
щад „Славейков“. „Всъщ-
ност е един от малкото 
продавачи на българска 
литература в първите го-
дини на демокрацията у 
нас – разказва Станислава. 
– На площад „Славейков“, 

ПО ГЛАСА ГИ  
ПОЗНАВАМЕ

Избрахме това 
заглавие, уважаеми 
читатели, за насто-
ящата рубрика на в. 
„Аз-буки“, защото ни-
кое друго не е така 

близо до истината. И защото 
едва ли има българин, който 
да не е чувал техните гласове. 
Днес ви срещаме със Станисла-
ва Пирчева – гласа на „Нощен 
„Хоризонт“.

Когато поемаш по 
тежък път, подготви се
В журналистиката се придържам към максимата: 
никому в угода, на никого напук, твърди гласът  
на „Нощен „Хоризонт“ Станислава Пирчева

Станислава Пирчева – с артистичен псев-
доним Ава, е родена през февруари в София. 
Завършила е журналистика в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Дългогодишен репортер към Програ-
ма „Хоризонт“ на БНР, а сега водещ на предава-
нето „Нощен „Хоризонт“. Неин репортаж е сред 
десетте финалисти в конкурса за радио про-
грами „Гран при“ 2011 на Union Radiophonique et 
Televisuelle International (URTI) – първата светов-
на институция за радио и телевизия със седали-
ще в Париж. Носител е на редица награди – от 
Министерството на образованието и науката, 
Съюза на учените в България, БАН, СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, ТУ – София... Член е на Съюза на 
българските журналисти.

През 2015 г. с Деница Петрова, художник 
илюстратор на първата Ӝ книга – „Живот за съ-
буждане“, правят изложба експеримент „Думи по 
вените“ в галерия „Артур“, София. Самата книга 
излиза с конкурс на програма „Помощ за книгата“ 
на Министерството на културата.

Станислава-Ава е лауреат от Националния 
поетичен конкурс „Константин Павлов“. Отли-
чена е и със Специалната награда на Славянска-
та академия в националния конкурс за поетеси 
„Дора Габе“. Носител на Годишната награда за 
радиожурналистика на СБЖ 2020/2021 г. Пише и 
за вестник „Аз-буки“. А в края на миналата годи-
на получава престижната награда „Златно перо“ 
в категория „Радиожурналистика“. Тя е един от 
най-разпознаваемите гласове на „Хоризонт“.  

освен че участваше в кау-
зи, за които по това време 
не беше модерно да се 
говори, той помагаше за 
израстването на една мла-
да журналистика. И там, 
на сергията му, където 
идваха мастити писатели, 
предлагащи му произведе-
ния за продан, аз израснах. 
Стряскаше ме появата на 
Радой Ралин, чийто глас 
гърмеше на площада, а аз 
не разбирах странните му 
приказки.“ 

През площад „Славей-
ков“ и сергията на коло-
ритния Делчо Чапразов 
минават един след друг 
големите писатели и ѝ 
дават книги с автограф. По 
този необичаен начин има 
шанса да навлезе в един 
друг свят, много различен 
от училищния. 

„Не след дълго станах 
освен репортер и водещ 
на предаването „Факул-
тет по изящни изкуства“ 
в „Алма Матер“. В БНР 
съм от 1996 г. Попаднах в 
„Нощен „Хоризонт“, кой-
то, разбира се, ми хареса 
от първия миг“, спомня си 
Пирчева. Там работи като 
репортер цели 20 години. 
Последните пет години е 
редовен водещ на „Нощен 
„Хоризонт“, където пък 
две десетилетия е водила 
по заместване.

Съвременната журна-
листика е далеч от идеала, 
с който абитуриентите и 

Радиожурналистката Станислава Пирчева е носител на десетки отличия, но най-скъпо Ӝ е това от конкурса 
за радио програми „Гран При“, в който нейният репортаж за бедността е сред 10-те финалисти

студентите идват в катед- 
рите по журналистика 
и рисуват сами в своите 
представи, казва журна-
листката. По думите ѝ 

проблемите в 
бранша  

са много 
по-мащабни 

и сложни, 
отколкото 

може  
да изглежда. 

Тези, които се готвят да 
поемат по този труден 
път, трябва да бъдат под-
готвени. 

„Често се връщам към 
думите на легендата на 
българската журналис-
тика, символа на винаги 
изострената гражданска 
съвест – Йосиф Хербст. 
Знаем, че голямата на-
града на СБЖ се дава 
именно на негово име. 
Той е и първият предсе-
дател на Дружеството на 
столичните журналисти 
– първообраза на днеш-
ния Съюз на столичните 
журналисти, който следва 
неговото верую: „Ни-
кому в угода, на никого 
напук“. Старая се да се 
придържам към тези не-
гови убеждения за това 
кой може да носи името 
Журналист. Смятам, че 
и днес неговите думи 
трябва да служат като 
пример, както и целият му 
живот – като катехизис за 
всеки, избрал професията 
като призвание. Ще си 
позволя да кажа още две 
негови мисли, които ни 
е завещал и които много 
харесвам: „Вестникарят 
трябва да притежава об-
ширно образование, леко 
перо и нерви като геме-

джийски въжета, освен 
това – вестникарски ин-
стинкт“. И „Вестникар, 
който непрекъснато е на 
лов за интервюта, си е 
преместил ума в крака-
та. По-добре да може да 
тича, отколкото да мисли 
– споделя Станислава 
Пирчева. – Казвам това 
неслучайно, защото днес 
изживяваме подобни вре-
мена, които налагат да се 
върнем към мъдростта на 
времето.“

За БНР смята, че об-
ществената медия за 87 
години се е доказала като 
еталон за журналистика,  
утвърждаваща свобод-
ното и отговорно слово,  
доказваща явна принцип-
на позиция в защита на 
правото на обществото да 
притежава вярна и обек-
тивна информация. БНР е 
и честен пример за ролята 
и силата на обществените 
медии. 

Станислава твърди, че 
всичко това не са празни 
думи. „Много катаклизми  
имаше в медията. Но тя 
остана бастионът на ка-
чествената журналис-
тика. Радвам се, че има 
много млади колеги, кои-
то въпреки невисокото 
финансиране се ориен-
тират към БНР. В крайна 
сметка, ние работим по-
скоро за каузи. И всъщ-
ност, като говорим за 
тази най-неравна битка 
– свободното слово, ние 
живеем с медиите и чрез 
медиите. Думите са на 
Мануел Кастелс.“

Журналистката при-
помня, че през 1903 г. 
американският медиен из-
дател Джоузеф Пулицър 
завещава два милиона до-
лара за връчване на еже-
годна награда в областта  

на журналистиката, ли-
тературата, музиката и 
театъра. Фондът, който 
раздава отличието, е под 
опеката на Колумбийския 
университет в Ню Йорк. 
Раздаването на наградата 
започва от 1917 г. и про-
дължава досега. Което 
според Станислава показ-
ва, че има смисъл в тази 
професия и именно за нея 
съществува „Пулицър“ – 
едно от най-престижните 
отличия в света.

Като си говорим за награ-
ди, не може да не споменем, 
че през 2021 г. Станислава 
взима наградата на Съюза 
на българските журнали-
сти „Златно перо“. „Това е 
най-престижното отличие, 
което съм получавала до-
сега от журналистическата 
гилдия. Затова ми е особено 
скъпо, признание е на коле-
гите за моя труд“, твърди 
журналистката от БНР. 
През годините тя е носител 
на десетки отличия. Сред 
най-скъпите ѝ е за репор-
таж на тема „Бедността“ 
– един от 10-те финалисти 
на конкурса за радио про-
грами „Гран При“. 

„За тази награда писа 
вестник „Аз-буки“, за кое-
то съм признателна. Пре-
даването, което водя, бе 
номинирано за наградата 
„Сирак Скитник“. Номи-
нацията е за рубриката на 
предаването „Родина зад 
граница“, която реализи-
раме веднъж месечно в 
„Нощен „Хоризонт“ с ко-
легите Добринка Добрева 
и Красимир Мартинов. За 
нас това е голямо призна-
ние. Съвместната рубрика 
е подкаст на програма 
„Хоризонт“ и на предава-
нията за българите в чуж-
бина на Радио „България“ 
на БНР. 

През годините журна-
листиката ми даде въз-
можност да натрупам 
ценен опит за изграж-
дането на оригинална 
образна система. Стремя 
се да запазя тази образна 
система и за текстовете, 
които пиша и публикувам. 
Опитвам се да очертая 
характер, да изградя бе-
летристична ситуация и 

да накарам 
читателя  

да почувства 
нещо от това, 

което ме е 
развълнувало. 

А също и да се замисли 
за онова, което мен лично 
ме занимава“, обяснява 
Станислава Пирчева. 

Признава, че в професи-
онален план е имала много 
трудни моменти. „Знаете 
поговорката: животът е 10 
процента от това, което ти 
се случва, и 90 процента от 
това как реагираш на слу-
чилото се. Смятам, че спра-
вянето с лоша или трудна 
ситуация може да бъде 
подобно на справянето със 
скръбта. Времето винаги 
доказва, че колкото по-ско-
ро възприемеш това, което 
се случва, и не се опитваш 
да го отхвърлиш, толкова 
по-скоро ще успееш да пре-
одолееш трудното. – Тук 
радиожурналистката при-
помня още една мъдрост: 
– Тя е много кратка и ясна –  
и това ще мине. Дори и да 
се чувствам безсилна, имам 
вътрешното убеждение, че 
ще дойде моментът, в който 
силите ще се върнат. Всеки 
път, когато преминавам 
през някакви неприятно-
сти, се старая да си спом-
ням това.“
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (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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Подкрепа
А

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.

П

ационалният археологически институт с му-
зей при БАН представя петнадесетата нацио-
нална изложба „Българска археология 2021“. По 
традиция в нея се показват най-интересните 
находки от теренната работа през предходна-
та година. Проявата е по повод Деня на архео-
лога 14 февруари. 

„Изминалата 2021 година бе изключително 
благодатна – за общо 15-годишната история 
на „Българска археология“ тазгодишната из-
ложба е най-богатата откъм обекти и арте-
факти“, казва директорът на НАИМ доц. д-р 
Христо Попов.  

Изложбата представя над 650 експоната 
от 40 обекта, различни като вид и хронология, 
от Праисторията до Възраждането. Сред тях 
са продължаващите проучвания на палеолит-
ните обитания в пещерите Козарника и Бачо 
Киро; на праисторическите селищни могили 
Провадия, Порой, Суворово и Козарева могила; 
надгробни могили от средната бронзова епоха 
при Изворово, Хасковско, и от ранната желяз-
на епоха при Врабча, Пернишко; къснобронзо-
вият некропол при Балей; елинистическа гроб-
ница в м. Таш баир при с. Новград; античният 
Одесос (Варна); римските градове Филипопол, 
Рациария, Августа Траяна, Алмус; късноантич-
ната крепост при Якоруда; средновековните 
столици Плиска и Велико Търново; средновеков-
ният град Лютица и Кремиковският манастир. 

Представени са и обекти от спасителните 
археологически разкопки по трасето на меж-
дународен път Е79 в участъка Видин – София 
и жп линията Пловдив – Бургас и по разши-
ряването на газопреносната структура на  
„Булгартрансгаз“. 

Повече по темата четете  
в следващ брой

риборът Liulin-SET, разра-
ботен в Института за 
космически изследвания 
на Българската  академия 
на науките (ИКИТ – БАН), 
е на стартова площадка. 
Изстрелването е предви-
дено за 19 февруари 2022 г.  
с ракетата Antares на фир-
мата Northrop Grumman от 
космическата площадка 
на НАСА на източния бряг 
на щата Вирджиния, САЩ. 
Ръководител на колектива, 
разработил прибора, е проф. 
д.ф.н. Цветан Дачев с екип 
доц. д-р Митьо Митев, гл. ас. 
Борислав Томов, гл. ас. Юрий 
Матвийчук и инж. Пламен 
Димитров от секция „Слън-
чево-земна физика“. Това е 
23-тият прибор от семейс- 
твото „Люлин“, който ще 
работи в Космоса.  

Приборът е създаден 
по поръчка на американска-
та фирма „Технологии за 
космическото простран-
ство“ (Space Environment 
Technology, Pacific Palisades, 
CA, USA) и е част от модула 
ARMAS (Automated Radiation 
Measurements for Aerospace 

Safety). След успешни изпи-
тания е подготвен за из-
стрелване към Международ-
ната космическа станция 
(МКС). 

Модулът ARMAS и вклю-
ченият в него Liulin-SET ще 
измерват едновременно до-
зата космическа радиация 
на японския експеримента-
лен модул, който е част от 
японския сегмент на МКС. 
След период от 6 месеца до 
една година ARMAS и вклю-

ченият в него Liulin-SET ще 
бъдат върнати на Земята за 
анализ на натрупаните дан-
ни. Дозата космическа ради-
ация е ключов параметър за 
здравето на космонавтите 
и астронавтите на борда на 
МКС. 

До края на 2022 г. е пла-
нирано още два прибора, 
разработени в секция „Слън-
чево-земна физика“, да бъдат 
изведени в Космоса. Единият 
е  Liulin-ML с дестинация Марс 

(септември 2022 г.). Очаква 
се през март 2023 г. да кацне 
на повърхността на планета-
та и с намиращия се в орбита 
около Марс прибор Liulin-MО 
да осъществят съвместни 
изследвания, непровеждани 
от никого досега. Другият 
прибор Liulin-CNR-VG ще поле-
ти в мисия до 86 км височина 
с италиански изследователи 
на някой от новите раке-
топлани на фирмата Virgin 
Galactic.

Н

зцяло реставриран, изключително ценен позлатен 
тракийски нагръдник излга на 22 февруари 2022 г. 
Националният исторически музей. Нагръдникът 
е великолепен образец на тракийското парадно 
въоръжение, който ни позволява да видим с очите 
си блясъка на воините от древността по нашите 
земи.

Начинът му на изработка показва, че безспорно 
освен парадна е имал и ефективна защитна функ-
ция – да предпазва горната част на гърдите и ши-
ята на собственика си. Релефна сребърна пластина 
с плътна позлата и изящна украса напълно покрива 
масивна желязна яка с форма на луна, която защи-
тава гърдите, раменете и гърба. 

Безценната находка е открита от екип на д-р 
Георги Китов и Гаврил Лазов през 1995 г. при архео- 
логическото проучване на Цвяткова могила, об-
щина Казанлък. През 2020 г. екип от Националния 
исторически музей под ръководството на Павлина 
Девлова осъществява графичната възстановка и 
идейната реконструкция на паметника. Открива-
нето му в могилата заедно с множество върхове 
на стрели, конски скелет и многобройни апликации 
от конска сбруя предполага, че е от даровете на 
погребан конник. 

Проучвателите на Цвяткова могила – Космат-
ките, датират гроба във втората половина на  
IV в. пр. Хр. Освен нагръдника в могилата са открити 
още множество предмети, част от които тепърва 
предстои да бъдат реставрирани.

Реставрацията, консервацията и експонирането 
се осъществява по проект със средства на Минис-
терството на културата.

И

Тракийско ювелирно 
злато показват  
в НИМ

Българска 
археология 2021

„Люлин“ лети към Марс
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

17 – 23 февруари 2022 г.

www.azbuki.bg
1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

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

стр. XV

 Откъс от „Концептуализирането  
на художника в артист:  

иновации, игри и импровизации“ 

Доц. д-р Тодор Ялъмов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Животът и творчеството на Роберт Баръмов 
(23.12.1966 – 4.03.2021 г.) са знакови проявления на пре-
връщането на художника в артист. Роберт се ражда в 
семейство на художници – Милица и Евгени Баръмови, 
в годината, когато баща му завършва НХА. От три-
годишен знае, че ще бъде художник. Евгени прави може 
би първата в България монументална абстрактно-асо-
циативна пластика „Движение“ (1972 г.) пред автогара-
та във Варна. Абстрахирането и асоциативността е 
наследил от Евгени, а педантичността към детайла 
– от Милица. Но концептуализмът (RobArt) си е негов, 
оригинален и оставящ следа.

Исторически, концептуалното изкуство се от-
чуждава и освобождава от „зависимостта от умени-
ята на художника като майстор (занаятчия)“ (Lewitt 
1967, 79). Идеята е по-важна от изпълнението и за-
това Леуит легитимира изкуството като цялост-
ния процес на реализацията на идеята. Той придава 
същата онтологическа значимост като на класиче-
ския артефакт (живописна картина, литография, 
гравюра, скулптура, паметник и др.) на скиците, 
моделите, плановете, подготовката, намеренията 
и разговорите на художника. Роберт мисли в сход-
ни понятия: „Стремежът на съвременния художник 
към видимост само частично зависи от придобити-
те през годините технически умения. Новите гене-
рации творци търсят път към разграничаване от 
боравенето с класически технологии и материали и 
създават предпоставки за алтернативни намеси в 
публичните и обществените пространства, в соци-
алния и политическия живот. Отговорите на въпро-
сите какво е съвременното изкуство, как изглежда и 
къде да го открием, често озадачават обществото“ 
(Baramov 2015).

www.philosophy.azbuki.bg
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ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Кантиански колебания около 

собствено философския метод / 
Ивайло Димитров

Шелинг – от логос към мит / 
Илиана Илиева

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
Ontology of the Digital Culture: 

World Trends and Chinese Advanced 
Experience / Denys Svyrydenko, 
Olena Yatsenko

A Discriminative Ontology for 
Future Selves / Juraj Odorčák

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Творчеството  
и еволюцията  
на един български 
художник

towards teaching the subject (teaching mathematics).  These are important variables and considered 
to have a very crucial effect and predictor on the performance of their future career (Farooq & Shah, 
2008; Majeed, Darmawan & Lynch, 2013). 

In this respect, descriptive statistics have been calculated to see the mean variation on atti-
tudes and self-efficacy development of pre-service teachers.

Attitude 
Based on the respondent’s score for attitude towards mathematics and teaching mathematics 

in the three modalities, the following table presents the descriptive statistics analysis of the data.  

Table 3. Means and standard deviations of mathematics and mathematics teaching attitude 
of pre-service mathematics teachers

Variables N Minimum Maximum Mean SD Skewness

Generalist 

Attitude towards mathematics 351 1.00 5.00 3.84 0.65 -0.370

Attitude towards teaching 
mathematics 351 1.00 5.00 3.49 0.56 -0.206

Specialist 

Attitude towards mathematics 95 1.73 5.00 4.23 0.52 -1.498

Attitude towards teaching 
mathematics 95 2.28 5.00 3.89 0.69 -1.206

Linear 

Attitude towards mathematics 90 1.67 4.60 3.87 0.55 -1.806

Attitude towards teaching  
mathematics 90 2.61 4.94 3.91 0.63 -1.22

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 3, 2021 г.
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Леуит използва perfunctory като характеристика 
на изпълнението на концептуалното изкуство (Lewitt 
1967, 79). Макар и perfunctory или перфункционален да 
означава по-често повърхностен, нехаен и небрежен, ако 
може да се вярва на помощника на Леуит Крис Коб 
(Cobb, 2009), перфункционален е по-скоро техничен, свър-
зан с древногръцкото τέχνη/tékhnē. Коб разказва с подроб-
ности за последната планирана изложба на Леуит в Ма-
сачузетския музей за съвременно изкуство (открита на 
16.10.2008 г.), чиято подготовка най-ярко изразява какво 
точно означава перфунционален. Perfunctory произлиза 
от functor (функция, оператор, съответствие между 
категории). Изпълнението е функция (почти механична) 
на идеята. Вместо делегитимиране на майсторството 
на детайла, както често грешно се приема, Леуит пос- 
тига естетизиране на алгоритмите (инструкциите) за 
изработване на артистичните артефакти. Спомням си 
един от първите ми разговори за концептуалното изкус- 
тво с Роберт от 1990 г. по повод фракталите, случай-
ността и алгоритмите. Тогава Роберт ми говореше за 
Леуит и Полък. Например рисунка на стена #65 (Lewitt 
1971), която намерих и видях десет години по-късно, ко-
гато попаднах на едно изследване върху картините на 
Полък на трима физици в Nature (Taylor et al. 1999). Те 
прилагат методите на фракталния анализ, за да уста-
новят фалшификация на Полък. Периодично се връщахме 
на темата за случайността и предопределеността с 
Роберт – от една страна, заради неговите нагласи за 
обяснения на взаимоотношенията на хората със зодии-
те, а от друга – защото обсъждахме територии за ново 
изкуство, основано на математиката. Впрочем мате-
матиката и физиката бяха част от живота на Роберт 
през състезания, които е печелил като ученик.

Роберт покори световните изложбени зали и 
колекционерски конференции като виртуозен график 
(суха игла, офорт, литография) и завърши своя земен 
път като концептуален артист. В литографията си  
An Artist 13/18 от 2018 г. Роберт твърди: „артист, който 
не създаде медиен скандал, не е съвременен“. Роберт не 
произведе скандал в съвременен смисъл (нарушение на по-
рядките, опозоряване, срам), но успя да претвори древно- 
гръцкия и латинския му смисъл в разнообразни худо-
жествени медии, с които си служеше. Провокациите на 
Баръмов не бяха насочени толкова към публиката (как-
то обикновено се случваше досега по света), а повече 
към професионалните общности, включително музеите.

Интервенцията му със Симбиотите в СГХГ 
и НМБИИ през 2014 г. поставиха със средствата на 
изкуството въпроса за отговорността на музейните 
работници за селекцията и опазването на публичните 
колекции с изкуство. Роберт пряко обяви съществуване-
то на нехудожествени процеси, пораждащи паразитни 
артефакти, които обаче биват легитимирани като из-
куство. Разбира се, според доминиращите нагласи всяко 
нещо, което е обявено за изкуство, е такова. Начинът, 
по който все пак можем да проверим тази претенция, 
е през сравняване на международния и местния пазар 
и селекционерски практики. Симбиотите бяха и алюзия 
към любимите му комикси на Марвел, но и своеобразно 
продължение на насекомните му герои от графиките.

Бунтовете му бяха срещу монополите и кар-
телите в културата, срещу задкулисието, което той 
свързваше с Държавна сигурност. Смяташе, че твор-
чеството му трябва да бъде достъпно, и продаваше в 

ХЕРМЕНЕВТИКА
„Задачата на преводача“ на Вал-

тер Бенямин и невъзможността 
за пряко съобщение / Кристиян 
Енчев

ФИЛОСОФСКА 
АНТРОПОЛОГИЯ

Артефакти 2. Виртуална и ре-
ална относителност / Сергей Гер-
джиков

МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Questioning the Role of Moral AI 

as an Adviser within the Framework 
of Trustworthiness Ethics / Silviya 
Serafimova

ФИЛОСОФИЯ  
НА ИЗКУСТВОТО

Концептуализирането на худож-
ника в артист: иновации, игри и 
импровизации / Тодор Ялъмов

ФИЛОСОФИЯ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

The Corporal-oriented approach 
to Education: a Turn towards the 
Whole Person / Svitlana Hanaba

The items in the questionnaires asked pre-service mathematics teachers to indicate their 
degree of agreement with each statement in the Likert scale, from strongly disagree to strongly 
agree for attitude towards mathematics and teaching mathematics. For the positive sense questions, 
a value of 5 was assigned to “strongly agree”, decreasing values of 4, 3, 2, 1 was given to the other 
scale, where “strongly disagree was assigned the value 1. For the negative sense questions, the val-
ues were assigned in the opposite sense.

Similarly, to assess primary school pre-service teacher’s self-efficacy towards mathematics, 
items were directly adapted from Han, Liou-Mark, Yu, and Zeng, (2015), with little modification.  The 
instrument was again based on a 5-point scale with 1 indicating strongly disagree and 5 indicating 
strongly agree. Likewise, to measure the Mathematics Teaching Self-Efficacy (MTSE) of pre-service 
teachers, a Likert scale was prepared which was adapted from the study conducted by Kahle, (2008) 
and Gavora, (2010).  The MTSE questionnaire is based on a 5- point scale. Similarly, the respondents 
were asked to indicate their level of confidence from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’.

Piloting the Instruments
To check the reliability and to discover the difficulties in understanding the words and 

elimination of ambiguities, piloting was done before using the original version for final administra-
tion. The original version of the questionnaires comprised of 24 items to assess attitudes toward 
mathematics, 32 items to measure attitude towards teaching mathematics, 16 items of self-efficacy 
towards mathematics, 22 items for self-efficacy towards teaching mathematics. Some of the items 
in the questionnaires were prepared pairwise; a positive and negative sense. Then they were piloted 
at Hosanna college of teacher education with a sample of 61 pre-service mathematics teachers. Then 
these were analysed to see the value of Cronbach alpha.

Table 2. Summary of the alpha value of the initial data under each variable and number of 
items before and after deletion

Variables Number of 
items initially 

Initial Alpha 
value

Number  
of items after 

deletion  
Alpha value 

after deletion

Attitude towards Mathematics 24 0.606 15 0.711

Attitude towards teaching mathematics 32 0.549 18 0.807

Self-efficacy towards mathematics 16 0.592 10 0.885

Self-efficacy towards teaching mathematics 20 0.632 12 0.859

Initially, there was an unacceptable value of alpha for all variables. Thus, without compro-
mising the content validity of the instruments, listwise an item deletion process was performed to 
increase the value of alpha. When an item was deleted either its positive sense or negative sense 
remained in the instrument.  Consequently, as displayed in the table 2, 15 items (10 positive and 
5 negative items) for attitude towards mathematics, 18 items for teaching mathematics attitude (8 
positive and 10 negative), 10 items (4 positive and 6 negative items) for mathematics self-efficacy, 
and 12 items (5 positive and 7 negative items) for teaching mathematics self-efficacy were chosen 
that made the instrument to more manageable without compromising its validity. In addition, their 
alpha values reached a value of 0.711 for mathematics attitude and 0.807 for teaching mathematics 
attitude, 0.885 for self-efficacy towards mathematics, 0.859 for self-efficacy towards teaching math-
ematics, which is good for the reliability of a questionnaire (Field, 2009).

These good reliability coefficients infer that the instruments have high internal consistency 
reliability that can be administered. In addition, the instruments were also checked for language 
uses and their readability by the researcher himself and other colleagues in the department of sci-
ence and mathematics education. The tools were finally administered to a total of 536 pre-service 
mathematics teachers, of which 309 were males and 227 were females. Again, of these, 351 were 
generalist, 95 were specialist, and 90 were linear.  

Result and Discussion
This part answered the research question to what extent the pre-service mathematics teach-

ers develop attitude and self-efficacy towards mathematic and teaching mathematics as a result of 
teacher education programs.  It presents the effect of a teacher education program on the profes-
sional disposition of pre-service teachers and how was their disposition being varied across the three 
modalities and gender.  It includes attitude and self-efficacy towards the subject (mathematics) and 
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България на много по-ниски цени от световния пазар. Неговите акции не бяха преднамерено 
експресивни, а философско самовглъбяващи се. Симбиотите като Спайдърмен пазеха Роден и 
поставяха под въпрос селекционирането на СГХГ.

В началото Роберт подписваше картините си като Robert, но от „Дългата нощ на 
музеите“ в Хамбург през 2008 г. започна да се подписва като RobArt (изкуството на Роберт). 
Може би точно Хамбург е повратната точка на превръщането на Роберт в коцептуален 
артист. В Haus Deutscher Ring Роберт участва с изложба „арТхитектура“ (arTchitecture) и 
пърформанс „Кой е РобАрт?“ (Who is RobArt). Там са имали изложби на такива емблематични 
съвременни артисти като Герхард Рихтер, Хърбърт Байер, Маркус Люперц и Бернар Ланю. 
Именно Баръмов беше избран (заедно с Андрей Градечлиев) да даде началото на „Диалога на 
културите“ през 2008 г., и то с концептуална изложба.

„АрТхитектура“ е първата легитимирана концептуална изложба на Баръмов, а и са-
мият той я е включил като най-ранния си проект в уебсайта си (www.robertbaramov.net). 
АрТхитектурта на Роберт е машиноцентрична. Роберт говори сякаш с думите на Сант-
Елиа: „Под архитектура трябва да се разбират условията, насочени към това свободно и 
смело да се постига хармония между човека и обкръжаващата го среда, т.е. да се превръща 
вещественият свят в проекция на духовния свят“ (цитирано по Kolev 2015). Ставането на 
Роберт концептуален е дълъг процес. По неговите собствени (в представянето на проекта 
си „арТхитектура“) думи е поне десет години (от началото на цикъла литографии с мулти-
функционална кола през 1998 г.). Съществено влияние върху този процес имаха продажбите 
му, дизайнът за обзавеждане на хотели и изразяването му през живописта (включително 
имаше живописни платна в арТхитектурата). Но най-вече това е дългото му подготвяне 
да ресоциализира паметника на баща си – „Парк-паметник на българо-съветската дружба“, 
включително през цялостен редизайн на вътрешното и външното пространство и комуни-
кация с гражданите.

Последното интервю на Баръмов е от 17.02.2021 г. за „Линия Култура“ на БНТ2, в 
което той представя проекта си „Бруталити“. Същото предаване отразява и изложба на  
15 февруари в галерия „Папийон“ във Варна на ученици от художествените училища в Бълга-
рия с концепции за преформатирането на Паметника. Куратор на изложбата е Маргарита 
Доровска, която е куратор и на последната изложба на Роберт – „Миграции в студиото 
на артиста II“, планирана от него (и нея) приживе в Дома на хумора и сатирата в Габрово  
(24.04 – 31.05.2021 г.). Във февруарската изложба във Варна участва с видеопроект за Памет-
ника на Турна тепе и Еди Баръмов – най-големия му син, който завърши през 2021 г. също 
като него НУИИ „Илия Петров“. В последното си интервю Роберт артикулира генерационния 
дълг на фамилията към обществото и паметниците нонументи. Темата за дълга Роберт 
споменаваше често в разговори – например по повод премиерата си с живопис през 2002 г. 
пред Елена Владова: „В нас има винаги закодирани неща като дълг например“ (Vladova 2002). 
Може да има много обяснения за влизането му на територията на живописта. Сред тях е 
достигането до таваните на виртуозността в сухата игла и офорта и на пазара на графи-
ка малък формат, но вероятно и дълга да демонстрира континуитет (Милица е живописец, 
а и тогавашната първа спътница в живота му Жени Кателиева и майка на Еди твореше в 
този стил, макар и да завърши стенопис).

Роберт винаги свързваше Германия с творческото си вдъхновение. Първата му ре-
зиденция беше в Боденбург през 1996 г. с изложба в Музея за съвременно изкуство. Ембле-
матичният „Потоп“ 76/56 и другите голямоформатни литографии правят впечатление на 
колекционери и куратори и заваляват покани. Две години по-късно Роберт имаше съвместна 
изложба с Жени в Зондерсхаузен, Тюрингия.

Концептуалността на Роберт не се проявява само в интегрирането на жанрове, в из-
ползването на нови медии, в опрозрачноряването на ателието си, но и в трансформирането 
на изкуството, което го направи световно известен. Графикът Баръмов познаваше много 
добре колекционерските пазари и въведе в тях много млади български художници, беше част 
(с малкоформатна вариация на „Потопът“) от концептуалните колекции на Джон Кохан 
(поклонническо свещено изкуство), носител на множество награди от колекционерски конгре-
си в Малборк, Полша и Стралсунд, Германия, биеналета и триеналета в България, Италия, 
Япония, Китай, Испания. Първата си награда печели още като студент (1992 г.) в Швейцария 
(галерия Au Virage).

Концептуалистът Баръмов говореше за трансформацията на графиката в антик-
варна вещ и за факторите, които обясняват влизането на графиката в музейните прос-
транства (Baramov 2018). Баръмов наричаше „съвременен графичен образ“ констелацията на 
изпълнена графична техника, контекста на артефакта и разказа на художника. Баръмов 
проблематизираше актуални проблеми на изкуството, обществото и политиката – от 
липсата на институционално представителство на България на Венецианското биенале 
(„Наети въздушни пространства“, 2015 г.) до проблемите на войната и цинизма на съвре-
менното консуматорско общество (инсталацията „Сирийска седмица на модата“ в 32-рата 

tially. Thus, the regions were selected purposively. This is because (1) English is served as a medium 
of instruction and (2) the same curricula materials are used.  From SNNPR, Hawassa, Arba Minch, 
and Hossana CTEs were selected randomly and Kotebe metropolitan university was taken from Ad-
dis Ababa city as it is the only CTE that trains teachers in Addis Ababa. However,  Hossana college 
of teacher education from SNNPR was used as a site for piloting the data gathering instruments. 

In Ethiopia, three teacher training modalities were actively run-in colleges of teacher educa-
tion.  All CTEs have a generalist modality.  However, depending on the situations and their demand-
ing need, regions add either specialist or linear modality in their program.

In general, the population of this study was all third-year pre-service mathematics teachers 
in the sampled colleges of teacher education that have graduated in generalist modality (teaches 
grade 1 – 4), specialist modality (teaches grade 5 – 6), and linear modality (teaches grade 5  – 8) 
modality.  This is because the graduate students are expected to know the program very well and 
already developed some knowledge and skills as a result of the teacher education program. 

In these sampled CTEs, there are about 711 regular pre-service school mathematics train-
ee teachers that have graduated in the 2018/19 academic year. However, among these third-year 
pre-service teachers in all modalities, 536 (309 male and 227 female) pre-service mathematics teach-
ers from the three institutions participated in the study. 

Table 1. Number of graduate pre-service mathematics teachers in 2011 EC (2018/19) in the 
three CTEs

CTEs
Modality/
program 

 

Pre-service teachers 

Male Female Total 

Kotebe

Generalist 20 9 29

Specialist 63 71 134

Linear – – –

Hawassa

Generalist 117 96 213

Specialist – - -

Linear 53 7 60

Arba Minch

Generalist 119 100 219

Specialist – – – 

Linear 39 17 56

Total 411 300 711

Source: Education Statistics Annual Abstract, Ministry of Education, 2017and CTE’s registrar

Data Collection Instruments  
First instruments were developed and/or adapted through a thorough review of the literature 

and then reviewed and edited by educational experts. Then, they were piloted and analysed. After 
the necessary modification, the last best items were administered for data collection.

In order to administer the finalized instruments, first appointments were arranged when and 
how the researchers met the participants just by making communication with their respective de-
partment heads. During the administration period, proper orientations were given to all participants 
like the purposes of the instruments and how they respond to each item.  When the questionnaires 
were administered, no time limit was set so that students can do all items at their own pace.

For the positive sense questions a value 5=strongly agree, 4=agree, 3=undecided, 2=Disa-
gree, 1=strongly disagree. For the negative sense questions, the values were assigned in the oppo-
site sense. That is, the scoring scale is reversed and reconsidered as 1=strongly agree, 2= Agree, 
3=undecided, 4=Disagree, 5=Strongly disagree.  Then One-Way ANOVA procedure was carried out 
to analyse the difference of pre-service teachers’ attitudes and self-efficacy towards mathematics 
and teaching mathematics in terms of their gender and program type.

Self-reported Questionnaires: These self-reported questionnaires were developed to de-
termine pre-service teacher’s attitudes and self-efficacy to mathematics and mathematics teaching. 

To measure the attitude towards mathematics and mathematics teaching, the attitude scale 
which was developed by the Fennema-Sherman (Fennema & Sherman, 1976), and the parallel scales 
for attitude towards teaching mathematics were used with some modification. The instrument of 
attitude scale was a composite of six sub-categories: usefulness (value), enjoyment, motivation, anx-
iety, and success and recognition in mathematics teaching.
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самостоятелна изложба „Резервирани идеи“ в ГХГ „Борис Георгиев“ във Варна през 2019 г.). 
Роберт вкарваше графиката в музеите и през видео.

Роберт Баръмов заедно със съпругата си арх. Невена Вълчева, майка на двамата му по-
малки синове – Макс и Крис, организира редица дискусии за периода 2018 – 2021 г. в Софийския 
арсенал – Музей на съвременното изкуство, ГХГ – Варна, и онлайн със световни артисти,  
куратори, галеристи, автори и архитекти, сред които Люси Котър (куратор на Павилиона 
на Нидерландия на Венецианското биенале през 2017 г.), Пиетро Галиано (архитект, автор и 
преподавател в Колежа по изкуство и дизайн във Флоренция) и Саския ван Стейн (куратор, 
писател и преподавател от Нидерландия). В писмо от 15.03.2019 г. Роберт споделя: „Ние с 
Невена сме като един човек – тя ме допълва с уменията, които не ми достигат…“. Невена 
се появява в живота на Роберт през 2008 г. – годината на превръщането на художника в 
артист. Невена беше наистина неговото alter-ego, човекът, който водеше голяма част от 
кореспонденцията на Баръмов с чуждите селекционери и колекционери. Роберт и Невена 
имаха обща презентация в международния фестивал „Компютърно изкуство“ през 2013 г., 
където проблематизираха трансформациите на музейните пространства.

Роберт беше напипал точната струна и беше приет като концептуален артист, 
действаше със замах и умела импровизация, имаше институционалната подкрепа на Община 
Варна (където известно време беше съветник на кмета по въпросите на културата), дори 
успя да спечели няколко проекта с финансиране за подобряване на градската среда – нацио-
нални и международни. Претвори ковид кризата в разнообразна продукция – видеа (паяците 
в ателието му във Варна) и графики (например екслибриса за Ян Стефанчик „Супер сестра“ 
24/16, изработен през 2020 г.). Но коварният вирус го задуши. Сложи точка на разнообразни 
амбициозни планове – от написването на учебници и лекции за управление на културата и 
изкуството, през изграждане на резиденция за млади артисти, работещи върху нонументи-
те и артистизирането на градската среда, до институционална промяна на българското 
съвременно изкуство.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 4, 2021 г.

been associated with teachers expressed professional commitment for both pre-services (Evans & 
Tribble 1986) and in-service teachers (Coladarci 1992). Again, teachers who have higher self-efficacy 
would once again choose teaching as a career if given the choice and more likely to stay in teach-
ing once they have entered the field (Burley, Hall, Villeme & Brockmeier 1991).  One of the routes 
that affect teacher’s self-efficacy is the formal teacher education program in the college of teacher 
education (Zeichner & Gore 1990).

Therefore, it is during the pre-service years of teaching that self-efficacy is most malleable. 
So, it is important to provide basic opportunities and experiences to aid self-efficacy development 
during this period. Thus, in the case where students develop strong self-efficacy towards mathemat-
ics and its teaching, the education system becomes relevant for them to develop knowledge and 
teaching skills. 

Statement of the problem 
Teachers are major parts of teaching-learning activities. To be successful in these activities, 

the teacher’s proficiency level should be high. Proficiency is the status of having professional knowl-
edge, skill, and values to exhibit the professional disposition the profession requires. The teacher’s 
values are necessary knowledge, skill, and disposition for performing the teaching profession ef-
fectively (Tepe & Demir 2012). However, the knowledge and skills of teachers do not matter in the 
teaching profession if the necessary disposition development (like attitude and self-efficacy) is not 
quite strong and it is unthinkable that these teachers can be successful in their job (Ilhan & Cicek 
2017). Thus, to be successful in the teaching profession, teacher’s attitudes and self-efficacy should 
be high and positive.  If these are not strong, teachers can’t show the required performance in the 
profession even if they want.

In Ethiopia, various studies unfold results like the weak performance of mathematics teachers 
on knowledge of mathematics teaching-learning methods and weak mathematical knowledge that are 
essential to implementing fruitful changes in the classroom learning culture (Birhanu 2010; Yohannes 
2007). Particularly Fekede and Tynjala (2015) and Demeke (2014) revealed that the motivation of teach-
ers in performing their tasks and work is highly affected. Many mathematics teachers are de-moti-
vated and unsatisfied in performing their work properly and they are ready to leave the profession. 

Even though the curriculum of the pre-service primary teacher education program reformed 
and restructured in 2013, studies at the national level by the Ethiopian Ministry of Education (MoE) 
and other studies indicated that the questions of quality education were continued in terms of de-
velopment of attitude and self-efficacy, professional competency of teachers and professionalism in 
the teacher education program. Furthermore, MoE (2016) confirmed that the poor capacity of the 
teacher education institutions and their teacher training programs are unable to produce competent 
teachers and/or produce a low quality of graduates.

Thus, it is vital to conduct research to know the relevance of the ongoing teacher education 
program for the development of the required professional dispositions. It is one of the indicators of 
the extent of the quality of the program for producing proficient teachers.

Research questions 
The general objective of this study was to examine the professional disposition (attitude and 

self-efficacy) pre-service teachers hold at the end of the teacher education programs in terms of 
gender and modality.  Thus, this study tried to answer the following research questions:

– Do the pre-service teacher’s attitude and self-efficacy towards mathematics and teaching 
mathematics show significant development in terms of gender and modality at the end of the pro-
gram?

– What is the effect of modalities on the development of the pre-service mathematics teacher’s 
attitude and self-efficacy towards mathematics and teaching mathematics?

Research Method and Design
This study was quantitative non-experimental research that examines the effect of Ethiopian 

pre-service teacher education program on the development of professional dispositions like attitude 
and self-efficacy. It was also a survey study.  To examine this development of pre-service mathematics 
teachers, the study used a primary source of data for the collection of data. The surveyees were 3rd-
year mathematics pre-service teachers who have graduated in the 2018/19 academic year.  To collect 
these primary data,  the study used self-reported questionnaires. 

Sampling and Sampling technique
This study was conducted in three colleges of teacher education located in Addis Ababa city 

and Southern Nations, Nationalist and People’s Region (SNNPR). These were: Kotebe Metropolitan 
University from Addis Ababa city (AA), Hawassa College of teacher education, and Arba Minch college 
of teacher education from SNNPR. It did not include Colleges of Teacher Education (CTEs) in other 
regions of the country since they used their local language as a medium of instruction fully or par-
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Заглавието е на редакцията

 Откъс от „Пейо Яворов в мемоарните 
текстове на Дора Габе – разрояване  

на наратива“

Теодора Кашилска
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Дора Габе живее почти цял един век. Самата тя 
определя себе си като „връстница на всички поколения“. 
Пред очите Ӝ се извършва преломът в художествените 
търсения на творците, чийто интерес постепенно пре-
минава от колективното и родовото към индивидуалното 
и личното. Поетесата става свидетел на зараждането 
на символизма и авангардните течения. През 60-те тя 
е сред активните участници в развихрянето на естети-
ческите експерименти в литературата. Наред с това 
Габе има възможността да наблюдава и развитието на 
ляво ориентираните творци, които след 1944 г. създават 
текстовете си под флага на социалистическия реализъм. 
Каква ли литературна история биха могли да изпишат 
спомените Ӝ, щом пред погледа Ӝ живеят и творят авто-
ри, включвани в поне два конспекта на университетски-
те литературни дисциплини?

Ако се вгледаме в публикуваните Ӝ мемоари, ще 
видим, че става дума за много сериозно „стеснено“, под-
брано присъствие на авторите в тях. Дали има причина 
за това – личен избор ли стои в основата на тази пуб-
лично споделяна памет, или спомените Ӝ нямат шанс да 
се появят поради политическата ситуация в страната, 
недопускаща по страниците на официалните издания 
появата на имена, изхвърлени от канона на социали-
зма? Редно е да потърсим отговора първо в разказа на 
фактите.

Проследяването на хронологията на публикуването 
на мемоарните текстове показва следното: в периода от 
1919 до 1939 г. Дора Габе публикува спомени за Пейо Яво-
ров, Пенчо Славейков, Мара Белчева, Александър Балаба-
нов, Екатерина Ненчева и Йордан Йовков. Голямата част 
от тези текстове са публикувани по повод годишнина от 
смъртта на творците. 
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to the mathematics knowledge and the teaching skills they 
have after graduation.

Attitude towards Mathematics and Mathematics 
Teaching 

In the general sense, the term is attitude is defined as 
an affective state of readiness or the inclination of individuals 
which is observed in a form where individuals accept or re-
fuse a certain person, group, institution, or thought (ÖzgÖven 
1999). Particularly,  in mathematics education, attitude can be 
considered as a tendency to engage in or avoid mathematical 
activities, a belief that one is good or bad in mathematics, and 
a belief that mathematics is useful or useless (Mullis, Martin, 
Foy & Arora 2012). 

Attitude can consist of two components: attitudes to-
wards mathematics and attitude towards teaching mathe-
matics. Attitude towards mathematics includes liking, enjoy-
ment, and interest in mathematics or on the contrary, maths 
phobia.  There is also the teacher’s confidence in his or her 
mathematical abilities: the teacher’s mathematical self-con-
cept and the teacher’s valuing of mathematics.  While attitude 
towards teaching mathematics is the teacher’s attitudes to 
the teaching of mathematics. These include liking, enjoyment, 
and enthusiasm for teaching mathematics and confidence in 
the teacher’s mathematics teaching ability or their opposites 
(Ernest 1989). 

Positive attitudes facilitate learning and teaching and 
increase success; on the other hand, negative attitudes reduce 
success. Positive attitudes that pre-service teachers develop to-
wards mathematics and teaching mathematics during teacher 
preparation programs have an important role in creating a 
permanent change in students’ behaviour.  Many believe that 
in order to teach mathematics well, one needs to have a posi-
tive attitude toward the subject and its teaching. The stage at 
which pre-service teachers begin the task of improving these 
attitudes are in the teacher education institutions (Semerci & 
Semerci 2004). Thus, the teacher education program is become 
relevant when it can help the pre-service teachers to develop 
a positive attitude towards mathematics and teaching mathe-
matics. Otherwise, it hinders their future professional career.

To conclude, the teacher preparation program should 
have an impact on the development of pre-service teacher’s 
attitudes to mathematics and its teaching since both have a 
powerful impact on the atmosphere and ethos of the mathe-
matics classroom. When pre-service teachers develop a positive 
attitude, the education program becomes relevant for them to 
develop knowledge and teaching skills necessarily required for 
their future teaching career. 

Self-efficacy towards Mathematics and Mathe-
matics Teaching 

Self-efficacy is a teacher’s belief in his or her ability to 
complete the steps required to accomplish a particular teach-
ing task in a given context (Zimmerman 2000). Mathematics 
self-efficacy is one’s conviction or confidence in their abilities 
to solve problems in mathematics whereas mathematics teach-
ing self-efficacy is the belief or perception of an individual in 
their abilities to teach mathematics successfully (Kahle 2008).

Teachers’ teaching self-efficacy has been found as an 
important ingredient for teachers to be effective and strongly 
influences their instructional effectiveness as well as students’ 
sense of efficacious capabilities and outcomes (Tschannen-Mo-
ran & Hoy 2001). Teacher self-efficacy can be linked to nu-
merous important teacher outcomes. Greater self-efficacy has 
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В периода от 1919 до 1939 г. Дора Габе създава зна-
чителната част от своите мемоарни текстове. Малци-
на са личностите, за които тя избира да пише – близки 
и приятели, към които изпитва сантиментални чув-
ства. И макар сред тези личности да срещаме имена-
та на едни от най-изтъкнатите творци в българската 
литература от XX век, в спомените на Дора Габе те 
присъстват в пълнотата на своята човешка същност, 
без непременно да се акцентира върху социалната им 
роля на автори.

От 1944 до 1956 г. поетесата създава мемоари по 
случай 100-годишнината от рождението на Иван Вазов 
и 40-годишнината от смъртта на Яворов. Не е случаен 
фактът, че в този времеви отрязък публично споделе-
ната от нея памет е оскъдна и е провокирана най-вече 
от средата, изискваща определен тип говорене. По вре-
мето на соцреализмa Иван Вазов е противопоставян на 
авторите от кръга „Мисъл“ като творец, който никога 
не се е откъсвал от проблемите на своята родина и 
народ, а също така и като изтъкнат русофил. От друга 
страна, Пейо Яворов е сложна за позициониране фигура, 
тъй като принадлежи към „Мисъл“, но въпреки това се 
оказва пожален от критическото острие, тъй като в 
неговия първи творчески етап социалните мотиви от-
криват нов за българската литература лирически език. 
Въпреки това мемоарът за Пейо Яворов не е публикуван 
в специализирано литературнокритическо издание, а в 
списание „Жената днес“, макар то да е едно от перио-
дичните издания с най-голям тираж в страната през 
50-те.

В периода след 1956 г. Дора Габе нарушава мълча-
нието си. В литературата по това време се наблюдава 
реабилитиране на имена и традиции от българското 
минало, настъпва етапът, известен като „размразява-
не“. Въпреки това броят спомени, оставени от поете-
сата, не е голям – тя публикува текстове за художни-
ците Илия Бешков и Георги Атанасов, за руския поет 
Ф. Ф. Разколников, два текста за Боян Пенев и един за 
Йордан Йовков. Част от тези спомени са създадени по 
повод конкретна годишнина или с цел включването им 
в сборни издания. 

През 1962 г. в издателството към Съюза на бъл-
гарските писатели започва да излиза поредицата „Ли-
тературни мемоари“ под редакцията на Борис Делчев 
и Симеон Султанов. Спомените на Дора Габе за Пейо 
Яворов, Боян Пенев, Иван Вазов и Йордан Йовков са пре-
печатани в поредицата, но освен тях поетесата, пока-
нена от съставителите, пише и няколко нови мемоара: 
за Гео Милев, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев и 
Димитър Димов. Оказва се, че Дора Габе публикува мемо-
арните си текстове, вслушвайки се в духа на времето 
и следвайки изискванията му за формиране на памет за 
определени фигури.

Пейо Яворов – разрояване на наратива
1. „Първият учител“
Първият мемоарен текст на Дора Габе за Пейо 

Яворов носи заглавието „Един кротък гост“ и е публику-
ван по повод петгодишнината от смъртта на поета 
– през 1919 г. В кратко изложение Дора Габе разказва за 
гостуването на Пейо Яворов в дома им с Боян Пенев 
след злополучната 1913 г. („след два дни той разкъса по-
следната връзка със земята и си отиде завинаги“ (Gabe 
1989б, 163). Текстът започва с пристигането на Яворов 
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Introduction
Teacher education is the procedure designed to equip 

pre-service teachers with the knowledge and professional dis-
position necessarily required to perform their tasks effectively 
in the classroom, schools, and wider community in their future 
careers.  This is to means that the field of mathematics teacher 
education is grounded on the assumption that someone has to 
be educated in mathematics to be able to teach it effectively 
in their future career.  So, the major aim of teacher education 
must be to produce graduate school teachers who are confi-
dent and competent in mathematics. To realize this, colleges 
of teacher education should create adequate learning oppor-
tunities for pre-service teachers aiming to develop knowledge 
of mathematics, knowledge of students, and knowledge and 
ability to use and evaluate instructional materials and resourc-
es (NCTM 1989).  In addition to these variables, in teacher 
education, it is necessary to have in mind the effect of col-
lege teacher education programs in terms of the development 
of professional dispositions. This includes their attitude and 
self-efficacy towards mathematics and its teaching (Korthagen 
& Kessels 1999).

This study focused on these two variables (attitude and 
self-efficacy towards mathematics and teaching mathematics) 
since are the major descriptors of the affective domain in math-
ematics education. For example, attitudes of the individual are 
directly related to liking mathematics, to mathematics anxiety, 
to getting pleasure from it, to valuing it, and being involved 
with mathematics (Duatepe & Çilesiz 1999). In other words, 
they pre-determine the performance of the pre-service teachers 
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в дома на Пеневи, а самото му присъствие конструира за Дора Габе един различен свят – 
„Когато се звъннеше на пътната врата и аз изтичвах да го посрещна, Яворов влизаше от 
тъмната нощ не като дошел отнякъде, а като роден от нея. Една смърт го беше отнесла, 
а нощта го възвърна при нас. Когато изкачваше стълбата нагоре, всичката тайнстве-
ност, бездънност и тъмна скръб на нощта нахлуваха с него“ (Gabe 1989б, 162). Поетесата 
деликатно, без да натрапва ролята си на разбиращия и споделящия събеседник, подсказва 
измеренията на ужасяващата бездна, в която е попаднал Яворов. Дора Габе не се спира на 
обстоятелствата около самоубийството на Лора Каравелова и последвалия неуспешен опит 
за самоубийство от страна на Яворов, не коментира и драматичните отношения между 
двамата, на които тя самата често става свидетел, ако съдим от по-късните Ӝ спомени – 
дали историята е твърде скорошна, за да я припомня (изминали са само пет години), или е 
твърде рано за обговаряне на отношенията между Лора Каравелова и Яворов – предстои да 
потърсим отговор в мемоарните текстове. 

През 1919 г. Дора Габе възобновява прекъснатата през 1917 г. връзка със съпруга си 
Боян Пенев. Самата тя споделя в анкетата си с Иван Сарандев: „Моето чувство към Яворов 
беше много силно и Боян Пенев знаеше това и много тежко го понасяше“ (Sarandev 1986, 155). 
В това бихме могли да търсим причината през 1919 г. Дора Габе все още да не се осмелява 
да коментира публично отношенията между Лора Каравелова и Яворов, страхувайки се, че 
въпреки усилията Ӝ в разказа ще се провидят чувствата на огорчение и ревност, породени 
както от трагичната съдба на Яворов, така и от съдбовното разминаване между самата 
нея и поета.

В първия спомен на Дора Габе Яворов присъства единствено в образа на завърналия се 
от смъртта самотник, „гост и между свои“, „мълчалив и замислен“ (Gabe 1989б, 162).

В този толкова драматичен момент Дора Габе успява да „разтвори сърцето“ (Gabe 
1989б, 163) на Яворов и да облекчи страданието му – „Аз седнах до него и разтворих една 
малка книжка с песните на Мария Конопницка. Когато му прочетох няколко, лицето му се 
проясни. „Четете, четете – гласът ви тъй ме успокоява!“ То не беше моят глас, а сърцето, 
пълното с милосърдие, любов, човещина и доброта сърце на тая, чиито песни му четях  […] 
Когато затворих книгата, по лицето му имаше нещо благо“ (Gabe 1898б, 162, 163). Дора Габе 
единствена сред присъстващите намира начин да достигне до „потъналия в черната бездна 
на нещастието“ Яворов и да намали самотата му. Поетесата влиза в ролята на утеши-
телка – чрез избора на стиховете, чрез топлината на гласа си тя успява да успокои поета 
(„ръката, която често виждах да трепва, да се сгърчи или изтегли, сега лежеше уморена, но 
тиха на коляното му“ (Gabe 1989б, 163). Заглавието на спомена допълва изградения в мемо-
ара образ на Яворов. На пръв поглед, определението „кротък“ изглежда неточно подбрано за 
поета, когото самата Дора Габе в късните си спомени многократно определя като „само- 
уверен“ и „волеви човек“, но всъщност то подчертава безпомощността на Яворов след съби-
тията от 1913 г. и значимостта на Дора Габе като приятел и утешител на низвергнатия 
и отхвърлен поет. 

Въпреки разказа от 1 л. мн. ч. („той седеше между всички ни“, „ние стояхме безучаст-
ни“), който измества фокуса от нея самата, и отрицанието „не беше моят глас“ Дора Габе 
превръща себе си в главна героиня на този мемоар – тя е тази, която успява да избави 
съкрушения Яворов от мъките му поне за кратко чрез стиховете на Мария Конопницка.

През 1924 г. Дора Габе публикува втория си мемоарен текст за Яворов по повод де-
сетгодишнината от смъртта му. Това е най-обширният Ӝ текст за поета, който включва 
спомени за запознанството им през 1905 г., редакторската работа на Яворов по първите 
Ӝ поетически опити, влиянието, което той Ӝ оказва като поетеса, молбите му тя да не 
заминава да учи в чужбина, сближаването му с Лора Каравелова, интригуващи сюжети от 
съвместния живот на Лора и Яворов, гостуванията на ослепелия Яворов след опита му за 
самоубийство. През 1924 г. Дора Габе вече се е разделила със съпруга си Боян Пенев, въпреки 
че двамата остават женени до смъртта му през 1927 г., което обяснява словоохотливост-
та на поетесата по отношение на Яворов оттук насетне. От една страна, поетесата не 
пропуска да подчертае значимостта на своето присъствие в живота му, а от друга страна, 
трайно вплита фигурата на Яворов в своята собствена биография. 

Текстът от 1924 г. започва с разказ за срещата на Дора Габе, Екатерина Ненчева 
и П. Яворов в Народната библиотека. Поетесата споделя за първите си впечатления от  
П. Яворов, широко известни в полето на литературната история („не ми хареса от пръв 
поглед: сух, чер…“), за разходката на тримата до Павлово и заръката на П. Яворов: „Доне-
сете утре в библиотеката вашите песни; ще ги прегледам“ (Gabe 1989е, 157). Следва разказ 
в 1 л. мн. ч. – „…ние и двете се подчинихме и отидохме при него като при учител. Още 
от първата стъпка усетихме как той се отпечатва върху работата ни. Стихът става 
полунаш, полунегов. Той не ни чувства чрез нас в работата ни, а налага свой начин на из-
живяване. Колкото много и да научавахме от него, макар той да ни даде първия тласък да 
налучкаме пътя си, за да не се лутаме дълго, инстинктът за самосъхранение ни постави 

и конфликт с него. Трябваше да застанем срещу него, за да не се подчиним и още от първа 
стъпка да се сблъскаме с неговата воля“ (Gabe 1989е, 157). По-късно споменът за тази първа 
среща се видоизменя в 1 л. ед. ч. и става по-детайлен в текста „Моят учител“ от 1939 г. 
(по повод 25 години от смъртта на поета) – „Яворов ме повика заедно с Ненчева и ми каза 
да му занеса нови, най-нови стихове – ако нямам, да напиша веднага“ (Gabe 1989д, 155). След 
това събитията са известни – Дора Габе носи текстове на поета, които той Ӝ връща „цели 
изподраскани с червен молив“ (Gabe 1989д, 155). Следва прелюбопитният диалог между Дора 
Габе и П. Яворов, в който той се опитва да я убеди, че в това да редактира творбите Ӝ, 
няма нищо тревожно – „– Така се учи всеки поет. – И вие ли така се учихте? – Аз?!... Видите 
ли, госпожице, има хора, които се раждат направо учители. Струва ми се, че аз съм учител“ 
(Gabe 1989г, 156). Разказът се разширява с включените цитати от писмата на П. Яворов, в 
които той ѝ пише – „вие ще носите в душата си печата на моята душа и без да щете, ще 
служите на моите цели“ (Gabe 1989д, 156). Тези Яворови думи Дора Габе посочва като основна 
причина за своето отдръпване от него – „Нещо в мен се изплаши: да не бъде премазано, да 
не бъде обезличено […] Моята упоритост беше голяма колкото неговата мъжка воля. Дойде 
до конфликт и пълен разрив“ (Gabe 1989д, 156). Разказът от 1 л. ед. ч. и включените части 
от Яворовите писма подчертават близостта между Дора Габе и Пейо Яворов, като внасят 
интимно звучене в мемоарния текст. 

През 1905 г. твърде младата Дора Габе не успява да прецени значимостта на общува-
нето си с Пейо Яворов. По време на първата им среща тя си мисли: „По нищо не личи да е 
голям поет. И защо да е голям, като е написал само една книжка“ (Gabe 1989е, 157), но това 
бързо се променя. Пейо Яворов още приживе се утвърждава като класик и името му се на-
режда до тези на най-добрите български лирици. Сюжетът за „първия учител“ се превръща 
в неизменна част от мемоарните текстове на Дора Габе, защото чрез образа му поетесата 
доказва значимостта на своята поетическа дарба. Да „носи печата“ на големия поет, за 
нея се превръща в чест, потвърждаваща таланта Ӝ, и поражда чувство за превъзходство и 
гордост. 

От 1939 г. до 1961 г. Дора Габе създава само един мемоарен текст за Яворов – „Моите 
спомени за Яворов“ (1954 г.), като изключва от него разказа за първите си поетически опити 
и редакторската работа на Яворов по тях. Години по-късно този разказ обаче отново се поя-
вява по страниците на мемоарите Ӝ в текст, публикуван в „Литературни новини“ през 1961 г.  
В него Дора Габе разкрива творческата история на първата си стихосбирка „Теменуги“.  
В текста четем: „Аз зная, че това е моят спомен за Яворов. Тая книжка ме е свързала с него 
– моя пръв учител“ (Gabe 1989в, 155). Споменът е сред най-лиричните в мемоаристиката на 
Дора Габе – в него могат да се доловят смущението, което носи първата издадена книга, 
носталгията по младостта, любовта и признателността към Яворов. В ефектен финал се 
превръща строфа от текст, включен в дебютната стихосбирка. 

Десет години по-късно, през 1970 г., Дора Габе отново публикува текст за творческата 
история около „Теменуги“, включен в сборника „Българските писатели за себе си и за своето 
творчество“ – „[Екатерина Ненчева] занесла тетрадката с моите стихове на Яворов. Яво-
ров ме покани чрез нея в Народната библиотека, където беше на работа, и от него ден той 
започна да ме учи как да преработвам стиховете си. След един месец аз заминах на село, 
защото беше вече ваканция, но Яворов продължи да ме учи чрез писма“ (Gabe 1994, 409). Тек-
стът е лаконичен и лишен от интимното звучене на предходните, в него липсват диалозите 
между двамата, не са включени нито писмата помежду им, нито лирически текстове от 
„Теменуги“.

 
Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5, 2021 г.
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в дома на Пеневи, а самото му присъствие конструира за Дора Габе един различен свят – 
„Когато се звъннеше на пътната врата и аз изтичвах да го посрещна, Яворов влизаше от 
тъмната нощ не като дошел отнякъде, а като роден от нея. Една смърт го беше отнесла, 
а нощта го възвърна при нас. Когато изкачваше стълбата нагоре, всичката тайнстве-
ност, бездънност и тъмна скръб на нощта нахлуваха с него“ (Gabe 1989б, 162). Поетесата 
деликатно, без да натрапва ролята си на разбиращия и споделящия събеседник, подсказва 
измеренията на ужасяващата бездна, в която е попаднал Яворов. Дора Габе не се спира на 
обстоятелствата около самоубийството на Лора Каравелова и последвалия неуспешен опит 
за самоубийство от страна на Яворов, не коментира и драматичните отношения между 
двамата, на които тя самата често става свидетел, ако съдим от по-късните Ӝ спомени – 
дали историята е твърде скорошна, за да я припомня (изминали са само пет години), или е 
твърде рано за обговаряне на отношенията между Лора Каравелова и Яворов – предстои да 
потърсим отговор в мемоарните текстове. 

През 1919 г. Дора Габе възобновява прекъснатата през 1917 г. връзка със съпруга си 
Боян Пенев. Самата тя споделя в анкетата си с Иван Сарандев: „Моето чувство към Яворов 
беше много силно и Боян Пенев знаеше това и много тежко го понасяше“ (Sarandev 1986, 155). 
В това бихме могли да търсим причината през 1919 г. Дора Габе все още да не се осмелява 
да коментира публично отношенията между Лора Каравелова и Яворов, страхувайки се, че 
въпреки усилията Ӝ в разказа ще се провидят чувствата на огорчение и ревност, породени 
както от трагичната съдба на Яворов, така и от съдбовното разминаване между самата 
нея и поета.

В първия спомен на Дора Габе Яворов присъства единствено в образа на завърналия се 
от смъртта самотник, „гост и между свои“, „мълчалив и замислен“ (Gabe 1989б, 162).

В този толкова драматичен момент Дора Габе успява да „разтвори сърцето“ (Gabe 
1989б, 163) на Яворов и да облекчи страданието му – „Аз седнах до него и разтворих една 
малка книжка с песните на Мария Конопницка. Когато му прочетох няколко, лицето му се 
проясни. „Четете, четете – гласът ви тъй ме успокоява!“ То не беше моят глас, а сърцето, 
пълното с милосърдие, любов, човещина и доброта сърце на тая, чиито песни му четях  […] 
Когато затворих книгата, по лицето му имаше нещо благо“ (Gabe 1898б, 162, 163). Дора Габе 
единствена сред присъстващите намира начин да достигне до „потъналия в черната бездна 
на нещастието“ Яворов и да намали самотата му. Поетесата влиза в ролята на утеши-
телка – чрез избора на стиховете, чрез топлината на гласа си тя успява да успокои поета 
(„ръката, която често виждах да трепва, да се сгърчи или изтегли, сега лежеше уморена, но 
тиха на коляното му“ (Gabe 1989б, 163). Заглавието на спомена допълва изградения в мемо-
ара образ на Яворов. На пръв поглед, определението „кротък“ изглежда неточно подбрано за 
поета, когото самата Дора Габе в късните си спомени многократно определя като „само- 
уверен“ и „волеви човек“, но всъщност то подчертава безпомощността на Яворов след съби-
тията от 1913 г. и значимостта на Дора Габе като приятел и утешител на низвергнатия 
и отхвърлен поет. 

Въпреки разказа от 1 л. мн. ч. („той седеше между всички ни“, „ние стояхме безучаст-
ни“), който измества фокуса от нея самата, и отрицанието „не беше моят глас“ Дора Габе 
превръща себе си в главна героиня на този мемоар – тя е тази, която успява да избави 
съкрушения Яворов от мъките му поне за кратко чрез стиховете на Мария Конопницка.

През 1924 г. Дора Габе публикува втория си мемоарен текст за Яворов по повод де-
сетгодишнината от смъртта му. Това е най-обширният Ӝ текст за поета, който включва 
спомени за запознанството им през 1905 г., редакторската работа на Яворов по първите 
Ӝ поетически опити, влиянието, което той Ӝ оказва като поетеса, молбите му тя да не 
заминава да учи в чужбина, сближаването му с Лора Каравелова, интригуващи сюжети от 
съвместния живот на Лора и Яворов, гостуванията на ослепелия Яворов след опита му за 
самоубийство. През 1924 г. Дора Габе вече се е разделила със съпруга си Боян Пенев, въпреки 
че двамата остават женени до смъртта му през 1927 г., което обяснява словоохотливост-
та на поетесата по отношение на Яворов оттук насетне. От една страна, поетесата не 
пропуска да подчертае значимостта на своето присъствие в живота му, а от друга страна, 
трайно вплита фигурата на Яворов в своята собствена биография. 

Текстът от 1924 г. започва с разказ за срещата на Дора Габе, Екатерина Ненчева 
и П. Яворов в Народната библиотека. Поетесата споделя за първите си впечатления от  
П. Яворов, широко известни в полето на литературната история („не ми хареса от пръв 
поглед: сух, чер…“), за разходката на тримата до Павлово и заръката на П. Яворов: „Доне-
сете утре в библиотеката вашите песни; ще ги прегледам“ (Gabe 1989е, 157). Следва разказ 
в 1 л. мн. ч. – „…ние и двете се подчинихме и отидохме при него като при учител. Още 
от първата стъпка усетихме как той се отпечатва върху работата ни. Стихът става 
полунаш, полунегов. Той не ни чувства чрез нас в работата ни, а налага свой начин на из-
живяване. Колкото много и да научавахме от него, макар той да ни даде първия тласък да 
налучкаме пътя си, за да не се лутаме дълго, инстинктът за самосъхранение ни постави 

и конфликт с него. Трябваше да застанем срещу него, за да не се подчиним и още от първа 
стъпка да се сблъскаме с неговата воля“ (Gabe 1989е, 157). По-късно споменът за тази първа 
среща се видоизменя в 1 л. ед. ч. и става по-детайлен в текста „Моят учител“ от 1939 г. 
(по повод 25 години от смъртта на поета) – „Яворов ме повика заедно с Ненчева и ми каза 
да му занеса нови, най-нови стихове – ако нямам, да напиша веднага“ (Gabe 1989д, 155). След 
това събитията са известни – Дора Габе носи текстове на поета, които той Ӝ връща „цели 
изподраскани с червен молив“ (Gabe 1989д, 155). Следва прелюбопитният диалог между Дора 
Габе и П. Яворов, в който той се опитва да я убеди, че в това да редактира творбите Ӝ, 
няма нищо тревожно – „– Така се учи всеки поет. – И вие ли така се учихте? – Аз?!... Видите 
ли, госпожице, има хора, които се раждат направо учители. Струва ми се, че аз съм учител“ 
(Gabe 1989г, 156). Разказът се разширява с включените цитати от писмата на П. Яворов, в 
които той ѝ пише – „вие ще носите в душата си печата на моята душа и без да щете, ще 
служите на моите цели“ (Gabe 1989д, 156). Тези Яворови думи Дора Габе посочва като основна 
причина за своето отдръпване от него – „Нещо в мен се изплаши: да не бъде премазано, да 
не бъде обезличено […] Моята упоритост беше голяма колкото неговата мъжка воля. Дойде 
до конфликт и пълен разрив“ (Gabe 1989д, 156). Разказът от 1 л. ед. ч. и включените части 
от Яворовите писма подчертават близостта между Дора Габе и Пейо Яворов, като внасят 
интимно звучене в мемоарния текст. 

През 1905 г. твърде младата Дора Габе не успява да прецени значимостта на общува-
нето си с Пейо Яворов. По време на първата им среща тя си мисли: „По нищо не личи да е 
голям поет. И защо да е голям, като е написал само една книжка“ (Gabe 1989е, 157), но това 
бързо се променя. Пейо Яворов още приживе се утвърждава като класик и името му се на-
режда до тези на най-добрите български лирици. Сюжетът за „първия учител“ се превръща 
в неизменна част от мемоарните текстове на Дора Габе, защото чрез образа му поетесата 
доказва значимостта на своята поетическа дарба. Да „носи печата“ на големия поет, за 
нея се превръща в чест, потвърждаваща таланта Ӝ, и поражда чувство за превъзходство и 
гордост. 

От 1939 г. до 1961 г. Дора Габе създава само един мемоарен текст за Яворов – „Моите 
спомени за Яворов“ (1954 г.), като изключва от него разказа за първите си поетически опити 
и редакторската работа на Яворов по тях. Години по-късно този разказ обаче отново се поя-
вява по страниците на мемоарите Ӝ в текст, публикуван в „Литературни новини“ през 1961 г.  
В него Дора Габе разкрива творческата история на първата си стихосбирка „Теменуги“.  
В текста четем: „Аз зная, че това е моят спомен за Яворов. Тая книжка ме е свързала с него 
– моя пръв учител“ (Gabe 1989в, 155). Споменът е сред най-лиричните в мемоаристиката на 
Дора Габе – в него могат да се доловят смущението, което носи първата издадена книга, 
носталгията по младостта, любовта и признателността към Яворов. В ефектен финал се 
превръща строфа от текст, включен в дебютната стихосбирка. 

Десет години по-късно, през 1970 г., Дора Габе отново публикува текст за творческата 
история около „Теменуги“, включен в сборника „Българските писатели за себе си и за своето 
творчество“ – „[Екатерина Ненчева] занесла тетрадката с моите стихове на Яворов. Яво-
ров ме покани чрез нея в Народната библиотека, където беше на работа, и от него ден той 
започна да ме учи как да преработвам стиховете си. След един месец аз заминах на село, 
защото беше вече ваканция, но Яворов продължи да ме учи чрез писма“ (Gabe 1994, 409). Тек-
стът е лаконичен и лишен от интимното звучене на предходните, в него липсват диалозите 
между двамата, не са включени нито писмата помежду им, нито лирически текстове от 
„Теменуги“.

 
Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

В периода от 1919 до 1939 г. Дора Габе създава зна-
чителната част от своите мемоарни текстове. Малци-
на са личностите, за които тя избира да пише – близки 
и приятели, към които изпитва сантиментални чув-
ства. И макар сред тези личности да срещаме имена-
та на едни от най-изтъкнатите творци в българската 
литература от XX век, в спомените на Дора Габе те 
присъстват в пълнотата на своята човешка същност, 
без непременно да се акцентира върху социалната им 
роля на автори.

От 1944 до 1956 г. поетесата създава мемоари по 
случай 100-годишнината от рождението на Иван Вазов 
и 40-годишнината от смъртта на Яворов. Не е случаен 
фактът, че в този времеви отрязък публично споделе-
ната от нея памет е оскъдна и е провокирана най-вече 
от средата, изискваща определен тип говорене. По вре-
мето на соцреализмa Иван Вазов е противопоставян на 
авторите от кръга „Мисъл“ като творец, който никога 
не се е откъсвал от проблемите на своята родина и 
народ, а също така и като изтъкнат русофил. От друга 
страна, Пейо Яворов е сложна за позициониране фигура, 
тъй като принадлежи към „Мисъл“, но въпреки това се 
оказва пожален от критическото острие, тъй като в 
неговия първи творчески етап социалните мотиви от-
криват нов за българската литература лирически език. 
Въпреки това мемоарът за Пейо Яворов не е публикуван 
в специализирано литературнокритическо издание, а в 
списание „Жената днес“, макар то да е едно от перио-
дичните издания с най-голям тираж в страната през 
50-те.

В периода след 1956 г. Дора Габе нарушава мълча-
нието си. В литературата по това време се наблюдава 
реабилитиране на имена и традиции от българското 
минало, настъпва етапът, известен като „размразява-
не“. Въпреки това броят спомени, оставени от поете-
сата, не е голям – тя публикува текстове за художни-
ците Илия Бешков и Георги Атанасов, за руския поет 
Ф. Ф. Разколников, два текста за Боян Пенев и един за 
Йордан Йовков. Част от тези спомени са създадени по 
повод конкретна годишнина или с цел включването им 
в сборни издания. 

През 1962 г. в издателството към Съюза на бъл-
гарските писатели започва да излиза поредицата „Ли-
тературни мемоари“ под редакцията на Борис Делчев 
и Симеон Султанов. Спомените на Дора Габе за Пейо 
Яворов, Боян Пенев, Иван Вазов и Йордан Йовков са пре-
печатани в поредицата, но освен тях поетесата, пока-
нена от съставителите, пише и няколко нови мемоара: 
за Гео Милев, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев и 
Димитър Димов. Оказва се, че Дора Габе публикува мемо-
арните си текстове, вслушвайки се в духа на времето 
и следвайки изискванията му за формиране на памет за 
определени фигури.

Пейо Яворов – разрояване на наратива
1. „Първият учител“
Първият мемоарен текст на Дора Габе за Пейо 

Яворов носи заглавието „Един кротък гост“ и е публику-
ван по повод петгодишнината от смъртта на поета 
– през 1919 г. В кратко изложение Дора Габе разказва за 
гостуването на Пейо Яворов в дома им с Боян Пенев 
след злополучната 1913 г. („след два дни той разкъса по-
следната връзка със земята и си отиде завинаги“ (Gabe 
1989б, 163). Текстът започва с пристигането на Яворов 

ЕЗИКОЗНАНИЕ
Категориални и некатегориални 
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Откъс от „Professional Dispositions of Graduate 
Pre-service Mathematics Teachers among  

Three Col-lege of Teacher Education in Ethiopia“

Dr. Anteneh Tefera
Dire Dawa University (Ethiopia)

Prof. Mulugeta Atnafu 

Dr. Kassa Michael2)

Addis Ababa University (Ethiopia)

Introduction
Teacher education is the procedure designed to equip 

pre-service teachers with the knowledge and professional dis-
position necessarily required to perform their tasks effectively 
in the classroom, schools, and wider community in their future 
careers.  This is to means that the field of mathematics teacher 
education is grounded on the assumption that someone has to 
be educated in mathematics to be able to teach it effectively 
in their future career.  So, the major aim of teacher education 
must be to produce graduate school teachers who are confi-
dent and competent in mathematics. To realize this, colleges 
of teacher education should create adequate learning oppor-
tunities for pre-service teachers aiming to develop knowledge 
of mathematics, knowledge of students, and knowledge and 
ability to use and evaluate instructional materials and resourc-
es (NCTM 1989).  In addition to these variables, in teacher 
education, it is necessary to have in mind the effect of col-
lege teacher education programs in terms of the development 
of professional dispositions. This includes their attitude and 
self-efficacy towards mathematics and its teaching (Korthagen 
& Kessels 1999).

This study focused on these two variables (attitude and 
self-efficacy towards mathematics and teaching mathematics) 
since are the major descriptors of the affective domain in math-
ematics education. For example, attitudes of the individual are 
directly related to liking mathematics, to mathematics anxiety, 
to getting pleasure from it, to valuing it, and being involved 
with mathematics (Duatepe & Çilesiz 1999). In other words, 
they pre-determine the performance of the pre-service teachers 
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Заглавието е на редакцията

 Откъс от „Пейо Яворов в мемоарните 
текстове на Дора Габе – разрояване  

на наратива“

Теодора Кашилска
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Дора Габе живее почти цял един век. Самата тя 
определя себе си като „връстница на всички поколения“. 
Пред очите Ӝ се извършва преломът в художествените 
търсения на творците, чийто интерес постепенно пре-
минава от колективното и родовото към индивидуалното 
и личното. Поетесата става свидетел на зараждането 
на символизма и авангардните течения. През 60-те тя 
е сред активните участници в развихрянето на естети-
ческите експерименти в литературата. Наред с това 
Габе има възможността да наблюдава и развитието на 
ляво ориентираните творци, които след 1944 г. създават 
текстовете си под флага на социалистическия реализъм. 
Каква ли литературна история биха могли да изпишат 
спомените Ӝ, щом пред погледа Ӝ живеят и творят авто-
ри, включвани в поне два конспекта на университетски-
те литературни дисциплини?

Ако се вгледаме в публикуваните Ӝ мемоари, ще 
видим, че става дума за много сериозно „стеснено“, под-
брано присъствие на авторите в тях. Дали има причина 
за това – личен избор ли стои в основата на тази пуб-
лично споделяна памет, или спомените Ӝ нямат шанс да 
се появят поради политическата ситуация в страната, 
недопускаща по страниците на официалните издания 
появата на имена, изхвърлени от канона на социали-
зма? Редно е да потърсим отговора първо в разказа на 
фактите.

Проследяването на хронологията на публикуването 
на мемоарните текстове показва следното: в периода от 
1919 до 1939 г. Дора Габе публикува спомени за Пейо Яво-
ров, Пенчо Славейков, Мара Белчева, Александър Балаба-
нов, Екатерина Ненчева и Йордан Йовков. Голямата част 
от тези текстове са публикувани по повод годишнина от 
смъртта на творците. 

Съдържание  
на сп. „Български език 
и литература“,   
кн. 5/2021:
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ситет / Ивана Давитков
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to the mathematics knowledge and the teaching skills they 
have after graduation.

Attitude towards Mathematics and Mathematics 
Teaching 

In the general sense, the term is attitude is defined as 
an affective state of readiness or the inclination of individuals 
which is observed in a form where individuals accept or re-
fuse a certain person, group, institution, or thought (ÖzgÖven 
1999). Particularly,  in mathematics education, attitude can be 
considered as a tendency to engage in or avoid mathematical 
activities, a belief that one is good or bad in mathematics, and 
a belief that mathematics is useful or useless (Mullis, Martin, 
Foy & Arora 2012). 

Attitude can consist of two components: attitudes to-
wards mathematics and attitude towards teaching mathe-
matics. Attitude towards mathematics includes liking, enjoy-
ment, and interest in mathematics or on the contrary, maths 
phobia.  There is also the teacher’s confidence in his or her 
mathematical abilities: the teacher’s mathematical self-con-
cept and the teacher’s valuing of mathematics.  While attitude 
towards teaching mathematics is the teacher’s attitudes to 
the teaching of mathematics. These include liking, enjoyment, 
and enthusiasm for teaching mathematics and confidence in 
the teacher’s mathematics teaching ability or their opposites 
(Ernest 1989). 

Positive attitudes facilitate learning and teaching and 
increase success; on the other hand, negative attitudes reduce 
success. Positive attitudes that pre-service teachers develop to-
wards mathematics and teaching mathematics during teacher 
preparation programs have an important role in creating a 
permanent change in students’ behaviour.  Many believe that 
in order to teach mathematics well, one needs to have a posi-
tive attitude toward the subject and its teaching. The stage at 
which pre-service teachers begin the task of improving these 
attitudes are in the teacher education institutions (Semerci & 
Semerci 2004). Thus, the teacher education program is become 
relevant when it can help the pre-service teachers to develop 
a positive attitude towards mathematics and teaching mathe-
matics. Otherwise, it hinders their future professional career.

To conclude, the teacher preparation program should 
have an impact on the development of pre-service teacher’s 
attitudes to mathematics and its teaching since both have a 
powerful impact on the atmosphere and ethos of the mathe-
matics classroom. When pre-service teachers develop a positive 
attitude, the education program becomes relevant for them to 
develop knowledge and teaching skills necessarily required for 
their future teaching career. 

Self-efficacy towards Mathematics and Mathe-
matics Teaching 

Self-efficacy is a teacher’s belief in his or her ability to 
complete the steps required to accomplish a particular teach-
ing task in a given context (Zimmerman 2000). Mathematics 
self-efficacy is one’s conviction or confidence in their abilities 
to solve problems in mathematics whereas mathematics teach-
ing self-efficacy is the belief or perception of an individual in 
their abilities to teach mathematics successfully (Kahle 2008).

Teachers’ teaching self-efficacy has been found as an 
important ingredient for teachers to be effective and strongly 
influences their instructional effectiveness as well as students’ 
sense of efficacious capabilities and outcomes (Tschannen-Mo-
ran & Hoy 2001). Teacher self-efficacy can be linked to nu-
merous important teacher outcomes. Greater self-efficacy has 

EXPERIMENTS
Problem of the 8-th Experimental 

Physics Olympiad, Skopje, 8 May 
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Anteneh Tefera, Mulugeta Atnafu, 
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Основни дидактически 

аспекти, свързани с прилагане на 
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самостоятелна изложба „Резервирани идеи“ в ГХГ „Борис Георгиев“ във Варна през 2019 г.). 
Роберт вкарваше графиката в музеите и през видео.

Роберт Баръмов заедно със съпругата си арх. Невена Вълчева, майка на двамата му по-
малки синове – Макс и Крис, организира редица дискусии за периода 2018 – 2021 г. в Софийския 
арсенал – Музей на съвременното изкуство, ГХГ – Варна, и онлайн със световни артисти,  
куратори, галеристи, автори и архитекти, сред които Люси Котър (куратор на Павилиона 
на Нидерландия на Венецианското биенале през 2017 г.), Пиетро Галиано (архитект, автор и 
преподавател в Колежа по изкуство и дизайн във Флоренция) и Саския ван Стейн (куратор, 
писател и преподавател от Нидерландия). В писмо от 15.03.2019 г. Роберт споделя: „Ние с 
Невена сме като един човек – тя ме допълва с уменията, които не ми достигат…“. Невена 
се появява в живота на Роберт през 2008 г. – годината на превръщането на художника в 
артист. Невена беше наистина неговото alter-ego, човекът, който водеше голяма част от 
кореспонденцията на Баръмов с чуждите селекционери и колекционери. Роберт и Невена 
имаха обща презентация в международния фестивал „Компютърно изкуство“ през 2013 г., 
където проблематизираха трансформациите на музейните пространства.

Роберт беше напипал точната струна и беше приет като концептуален артист, 
действаше със замах и умела импровизация, имаше институционалната подкрепа на Община 
Варна (където известно време беше съветник на кмета по въпросите на културата), дори 
успя да спечели няколко проекта с финансиране за подобряване на градската среда – нацио-
нални и международни. Претвори ковид кризата в разнообразна продукция – видеа (паяците 
в ателието му във Варна) и графики (например екслибриса за Ян Стефанчик „Супер сестра“ 
24/16, изработен през 2020 г.). Но коварният вирус го задуши. Сложи точка на разнообразни 
амбициозни планове – от написването на учебници и лекции за управление на културата и 
изкуството, през изграждане на резиденция за млади артисти, работещи върху нонументи-
те и артистизирането на градската среда, до институционална промяна на българското 
съвременно изкуство.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 4, 2021 г.

been associated with teachers expressed professional commitment for both pre-services (Evans & 
Tribble 1986) and in-service teachers (Coladarci 1992). Again, teachers who have higher self-efficacy 
would once again choose teaching as a career if given the choice and more likely to stay in teach-
ing once they have entered the field (Burley, Hall, Villeme & Brockmeier 1991).  One of the routes 
that affect teacher’s self-efficacy is the formal teacher education program in the college of teacher 
education (Zeichner & Gore 1990).

Therefore, it is during the pre-service years of teaching that self-efficacy is most malleable. 
So, it is important to provide basic opportunities and experiences to aid self-efficacy development 
during this period. Thus, in the case where students develop strong self-efficacy towards mathemat-
ics and its teaching, the education system becomes relevant for them to develop knowledge and 
teaching skills. 

Statement of the problem 
Teachers are major parts of teaching-learning activities. To be successful in these activities, 

the teacher’s proficiency level should be high. Proficiency is the status of having professional knowl-
edge, skill, and values to exhibit the professional disposition the profession requires. The teacher’s 
values are necessary knowledge, skill, and disposition for performing the teaching profession ef-
fectively (Tepe & Demir 2012). However, the knowledge and skills of teachers do not matter in the 
teaching profession if the necessary disposition development (like attitude and self-efficacy) is not 
quite strong and it is unthinkable that these teachers can be successful in their job (Ilhan & Cicek 
2017). Thus, to be successful in the teaching profession, teacher’s attitudes and self-efficacy should 
be high and positive.  If these are not strong, teachers can’t show the required performance in the 
profession even if they want.

In Ethiopia, various studies unfold results like the weak performance of mathematics teachers 
on knowledge of mathematics teaching-learning methods and weak mathematical knowledge that are 
essential to implementing fruitful changes in the classroom learning culture (Birhanu 2010; Yohannes 
2007). Particularly Fekede and Tynjala (2015) and Demeke (2014) revealed that the motivation of teach-
ers in performing their tasks and work is highly affected. Many mathematics teachers are de-moti-
vated and unsatisfied in performing their work properly and they are ready to leave the profession. 

Even though the curriculum of the pre-service primary teacher education program reformed 
and restructured in 2013, studies at the national level by the Ethiopian Ministry of Education (MoE) 
and other studies indicated that the questions of quality education were continued in terms of de-
velopment of attitude and self-efficacy, professional competency of teachers and professionalism in 
the teacher education program. Furthermore, MoE (2016) confirmed that the poor capacity of the 
teacher education institutions and their teacher training programs are unable to produce competent 
teachers and/or produce a low quality of graduates.

Thus, it is vital to conduct research to know the relevance of the ongoing teacher education 
program for the development of the required professional dispositions. It is one of the indicators of 
the extent of the quality of the program for producing proficient teachers.

Research questions 
The general objective of this study was to examine the professional disposition (attitude and 

self-efficacy) pre-service teachers hold at the end of the teacher education programs in terms of 
gender and modality.  Thus, this study tried to answer the following research questions:

– Do the pre-service teacher’s attitude and self-efficacy towards mathematics and teaching 
mathematics show significant development in terms of gender and modality at the end of the pro-
gram?

– What is the effect of modalities on the development of the pre-service mathematics teacher’s 
attitude and self-efficacy towards mathematics and teaching mathematics?

Research Method and Design
This study was quantitative non-experimental research that examines the effect of Ethiopian 

pre-service teacher education program on the development of professional dispositions like attitude 
and self-efficacy. It was also a survey study.  To examine this development of pre-service mathematics 
teachers, the study used a primary source of data for the collection of data. The surveyees were 3rd-
year mathematics pre-service teachers who have graduated in the 2018/19 academic year.  To collect 
these primary data,  the study used self-reported questionnaires. 

Sampling and Sampling technique
This study was conducted in three colleges of teacher education located in Addis Ababa city 

and Southern Nations, Nationalist and People’s Region (SNNPR). These were: Kotebe Metropolitan 
University from Addis Ababa city (AA), Hawassa College of teacher education, and Arba Minch college 
of teacher education from SNNPR. It did not include Colleges of Teacher Education (CTEs) in other 
regions of the country since they used their local language as a medium of instruction fully or par-
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България на много по-ниски цени от световния пазар. Неговите акции не бяха преднамерено 
експресивни, а философско самовглъбяващи се. Симбиотите като Спайдърмен пазеха Роден и 
поставяха под въпрос селекционирането на СГХГ.

В началото Роберт подписваше картините си като Robert, но от „Дългата нощ на 
музеите“ в Хамбург през 2008 г. започна да се подписва като RobArt (изкуството на Роберт). 
Може би точно Хамбург е повратната точка на превръщането на Роберт в коцептуален 
артист. В Haus Deutscher Ring Роберт участва с изложба „арТхитектура“ (arTchitecture) и 
пърформанс „Кой е РобАрт?“ (Who is RobArt). Там са имали изложби на такива емблематични 
съвременни артисти като Герхард Рихтер, Хърбърт Байер, Маркус Люперц и Бернар Ланю. 
Именно Баръмов беше избран (заедно с Андрей Градечлиев) да даде началото на „Диалога на 
културите“ през 2008 г., и то с концептуална изложба.

„АрТхитектура“ е първата легитимирана концептуална изложба на Баръмов, а и са-
мият той я е включил като най-ранния си проект в уебсайта си (www.robertbaramov.net). 
АрТхитектурта на Роберт е машиноцентрична. Роберт говори сякаш с думите на Сант-
Елиа: „Под архитектура трябва да се разбират условията, насочени към това свободно и 
смело да се постига хармония между човека и обкръжаващата го среда, т.е. да се превръща 
вещественият свят в проекция на духовния свят“ (цитирано по Kolev 2015). Ставането на 
Роберт концептуален е дълъг процес. По неговите собствени (в представянето на проекта 
си „арТхитектура“) думи е поне десет години (от началото на цикъла литографии с мулти-
функционална кола през 1998 г.). Съществено влияние върху този процес имаха продажбите 
му, дизайнът за обзавеждане на хотели и изразяването му през живописта (включително 
имаше живописни платна в арТхитектурата). Но най-вече това е дългото му подготвяне 
да ресоциализира паметника на баща си – „Парк-паметник на българо-съветската дружба“, 
включително през цялостен редизайн на вътрешното и външното пространство и комуни-
кация с гражданите.

Последното интервю на Баръмов е от 17.02.2021 г. за „Линия Култура“ на БНТ2, в 
което той представя проекта си „Бруталити“. Същото предаване отразява и изложба на  
15 февруари в галерия „Папийон“ във Варна на ученици от художествените училища в Бълга-
рия с концепции за преформатирането на Паметника. Куратор на изложбата е Маргарита 
Доровска, която е куратор и на последната изложба на Роберт – „Миграции в студиото 
на артиста II“, планирана от него (и нея) приживе в Дома на хумора и сатирата в Габрово  
(24.04 – 31.05.2021 г.). Във февруарската изложба във Варна участва с видеопроект за Памет-
ника на Турна тепе и Еди Баръмов – най-големия му син, който завърши през 2021 г. също 
като него НУИИ „Илия Петров“. В последното си интервю Роберт артикулира генерационния 
дълг на фамилията към обществото и паметниците нонументи. Темата за дълга Роберт 
споменаваше често в разговори – например по повод премиерата си с живопис през 2002 г. 
пред Елена Владова: „В нас има винаги закодирани неща като дълг например“ (Vladova 2002). 
Може да има много обяснения за влизането му на територията на живописта. Сред тях е 
достигането до таваните на виртуозността в сухата игла и офорта и на пазара на графи-
ка малък формат, но вероятно и дълга да демонстрира континуитет (Милица е живописец, 
а и тогавашната първа спътница в живота му Жени Кателиева и майка на Еди твореше в 
този стил, макар и да завърши стенопис).

Роберт винаги свързваше Германия с творческото си вдъхновение. Първата му ре-
зиденция беше в Боденбург през 1996 г. с изложба в Музея за съвременно изкуство. Ембле-
матичният „Потоп“ 76/56 и другите голямоформатни литографии правят впечатление на 
колекционери и куратори и заваляват покани. Две години по-късно Роберт имаше съвместна 
изложба с Жени в Зондерсхаузен, Тюрингия.

Концептуалността на Роберт не се проявява само в интегрирането на жанрове, в из-
ползването на нови медии, в опрозрачноряването на ателието си, но и в трансформирането 
на изкуството, което го направи световно известен. Графикът Баръмов познаваше много 
добре колекционерските пазари и въведе в тях много млади български художници, беше част 
(с малкоформатна вариация на „Потопът“) от концептуалните колекции на Джон Кохан 
(поклонническо свещено изкуство), носител на множество награди от колекционерски конгре-
си в Малборк, Полша и Стралсунд, Германия, биеналета и триеналета в България, Италия, 
Япония, Китай, Испания. Първата си награда печели още като студент (1992 г.) в Швейцария 
(галерия Au Virage).

Концептуалистът Баръмов говореше за трансформацията на графиката в антик-
варна вещ и за факторите, които обясняват влизането на графиката в музейните прос-
транства (Baramov 2018). Баръмов наричаше „съвременен графичен образ“ констелацията на 
изпълнена графична техника, контекста на артефакта и разказа на художника. Баръмов 
проблематизираше актуални проблеми на изкуството, обществото и политиката – от 
липсата на институционално представителство на България на Венецианското биенале 
(„Наети въздушни пространства“, 2015 г.) до проблемите на войната и цинизма на съвре-
менното консуматорско общество (инсталацията „Сирийска седмица на модата“ в 32-рата 

tially. Thus, the regions were selected purposively. This is because (1) English is served as a medium 
of instruction and (2) the same curricula materials are used.  From SNNPR, Hawassa, Arba Minch, 
and Hossana CTEs were selected randomly and Kotebe metropolitan university was taken from Ad-
dis Ababa city as it is the only CTE that trains teachers in Addis Ababa. However,  Hossana college 
of teacher education from SNNPR was used as a site for piloting the data gathering instruments. 

In Ethiopia, three teacher training modalities were actively run-in colleges of teacher educa-
tion.  All CTEs have a generalist modality.  However, depending on the situations and their demand-
ing need, regions add either specialist or linear modality in their program.

In general, the population of this study was all third-year pre-service mathematics teachers 
in the sampled colleges of teacher education that have graduated in generalist modality (teaches 
grade 1 – 4), specialist modality (teaches grade 5 – 6), and linear modality (teaches grade 5  – 8) 
modality.  This is because the graduate students are expected to know the program very well and 
already developed some knowledge and skills as a result of the teacher education program. 

In these sampled CTEs, there are about 711 regular pre-service school mathematics train-
ee teachers that have graduated in the 2018/19 academic year. However, among these third-year 
pre-service teachers in all modalities, 536 (309 male and 227 female) pre-service mathematics teach-
ers from the three institutions participated in the study. 

Table 1. Number of graduate pre-service mathematics teachers in 2011 EC (2018/19) in the 
three CTEs

CTEs
Modality/
program 

 

Pre-service teachers 

Male Female Total 

Kotebe

Generalist 20 9 29

Specialist 63 71 134

Linear – – –

Hawassa

Generalist 117 96 213

Specialist – - -

Linear 53 7 60

Arba Minch

Generalist 119 100 219

Specialist – – – 

Linear 39 17 56

Total 411 300 711

Source: Education Statistics Annual Abstract, Ministry of Education, 2017and CTE’s registrar

Data Collection Instruments  
First instruments were developed and/or adapted through a thorough review of the literature 

and then reviewed and edited by educational experts. Then, they were piloted and analysed. After 
the necessary modification, the last best items were administered for data collection.

In order to administer the finalized instruments, first appointments were arranged when and 
how the researchers met the participants just by making communication with their respective de-
partment heads. During the administration period, proper orientations were given to all participants 
like the purposes of the instruments and how they respond to each item.  When the questionnaires 
were administered, no time limit was set so that students can do all items at their own pace.

For the positive sense questions a value 5=strongly agree, 4=agree, 3=undecided, 2=Disa-
gree, 1=strongly disagree. For the negative sense questions, the values were assigned in the oppo-
site sense. That is, the scoring scale is reversed and reconsidered as 1=strongly agree, 2= Agree, 
3=undecided, 4=Disagree, 5=Strongly disagree.  Then One-Way ANOVA procedure was carried out 
to analyse the difference of pre-service teachers’ attitudes and self-efficacy towards mathematics 
and teaching mathematics in terms of their gender and program type.

Self-reported Questionnaires: These self-reported questionnaires were developed to de-
termine pre-service teacher’s attitudes and self-efficacy to mathematics and mathematics teaching. 

To measure the attitude towards mathematics and mathematics teaching, the attitude scale 
which was developed by the Fennema-Sherman (Fennema & Sherman, 1976), and the parallel scales 
for attitude towards teaching mathematics were used with some modification. The instrument of 
attitude scale was a composite of six sub-categories: usefulness (value), enjoyment, motivation, anx-
iety, and success and recognition in mathematics teaching.
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Леуит използва perfunctory като характеристика 
на изпълнението на концептуалното изкуство (Lewitt 
1967, 79). Макар и perfunctory или перфункционален да 
означава по-често повърхностен, нехаен и небрежен, ако 
може да се вярва на помощника на Леуит Крис Коб 
(Cobb, 2009), перфункционален е по-скоро техничен, свър-
зан с древногръцкото τέχνη/tékhnē. Коб разказва с подроб-
ности за последната планирана изложба на Леуит в Ма-
сачузетския музей за съвременно изкуство (открита на 
16.10.2008 г.), чиято подготовка най-ярко изразява какво 
точно означава перфунционален. Perfunctory произлиза 
от functor (функция, оператор, съответствие между 
категории). Изпълнението е функция (почти механична) 
на идеята. Вместо делегитимиране на майсторството 
на детайла, както често грешно се приема, Леуит пос- 
тига естетизиране на алгоритмите (инструкциите) за 
изработване на артистичните артефакти. Спомням си 
един от първите ми разговори за концептуалното изкус- 
тво с Роберт от 1990 г. по повод фракталите, случай-
ността и алгоритмите. Тогава Роберт ми говореше за 
Леуит и Полък. Например рисунка на стена #65 (Lewitt 
1971), която намерих и видях десет години по-късно, ко-
гато попаднах на едно изследване върху картините на 
Полък на трима физици в Nature (Taylor et al. 1999). Те 
прилагат методите на фракталния анализ, за да уста-
новят фалшификация на Полък. Периодично се връщахме 
на темата за случайността и предопределеността с 
Роберт – от една страна, заради неговите нагласи за 
обяснения на взаимоотношенията на хората със зодии-
те, а от друга – защото обсъждахме територии за ново 
изкуство, основано на математиката. Впрочем мате-
матиката и физиката бяха част от живота на Роберт 
през състезания, които е печелил като ученик.

Роберт покори световните изложбени зали и 
колекционерски конференции като виртуозен график 
(суха игла, офорт, литография) и завърши своя земен 
път като концептуален артист. В литографията си  
An Artist 13/18 от 2018 г. Роберт твърди: „артист, който 
не създаде медиен скандал, не е съвременен“. Роберт не 
произведе скандал в съвременен смисъл (нарушение на по-
рядките, опозоряване, срам), но успя да претвори древно- 
гръцкия и латинския му смисъл в разнообразни худо-
жествени медии, с които си служеше. Провокациите на 
Баръмов не бяха насочени толкова към публиката (как-
то обикновено се случваше досега по света), а повече 
към професионалните общности, включително музеите.

Интервенцията му със Симбиотите в СГХГ 
и НМБИИ през 2014 г. поставиха със средствата на 
изкуството въпроса за отговорността на музейните 
работници за селекцията и опазването на публичните 
колекции с изкуство. Роберт пряко обяви съществуване-
то на нехудожествени процеси, пораждащи паразитни 
артефакти, които обаче биват легитимирани като из-
куство. Разбира се, според доминиращите нагласи всяко 
нещо, което е обявено за изкуство, е такова. Начинът, 
по който все пак можем да проверим тази претенция, 
е през сравняване на международния и местния пазар 
и селекционерски практики. Симбиотите бяха и алюзия 
към любимите му комикси на Марвел, но и своеобразно 
продължение на насекомните му герои от графиките.

Бунтовете му бяха срещу монополите и кар-
телите в културата, срещу задкулисието, което той 
свързваше с Държавна сигурност. Смяташе, че твор-
чеството му трябва да бъде достъпно, и продаваше в 

ХЕРМЕНЕВТИКА
„Задачата на преводача“ на Вал-

тер Бенямин и невъзможността 
за пряко съобщение / Кристиян 
Енчев

ФИЛОСОФСКА 
АНТРОПОЛОГИЯ

Артефакти 2. Виртуална и ре-
ална относителност / Сергей Гер-
джиков

МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Questioning the Role of Moral AI 

as an Adviser within the Framework 
of Trustworthiness Ethics / Silviya 
Serafimova

ФИЛОСОФИЯ  
НА ИЗКУСТВОТО

Концептуализирането на худож-
ника в артист: иновации, игри и 
импровизации / Тодор Ялъмов

ФИЛОСОФИЯ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

The Corporal-oriented approach 
to Education: a Turn towards the 
Whole Person / Svitlana Hanaba

The items in the questionnaires asked pre-service mathematics teachers to indicate their 
degree of agreement with each statement in the Likert scale, from strongly disagree to strongly 
agree for attitude towards mathematics and teaching mathematics. For the positive sense questions, 
a value of 5 was assigned to “strongly agree”, decreasing values of 4, 3, 2, 1 was given to the other 
scale, where “strongly disagree was assigned the value 1. For the negative sense questions, the val-
ues were assigned in the opposite sense.

Similarly, to assess primary school pre-service teacher’s self-efficacy towards mathematics, 
items were directly adapted from Han, Liou-Mark, Yu, and Zeng, (2015), with little modification.  The 
instrument was again based on a 5-point scale with 1 indicating strongly disagree and 5 indicating 
strongly agree. Likewise, to measure the Mathematics Teaching Self-Efficacy (MTSE) of pre-service 
teachers, a Likert scale was prepared which was adapted from the study conducted by Kahle, (2008) 
and Gavora, (2010).  The MTSE questionnaire is based on a 5- point scale. Similarly, the respondents 
were asked to indicate their level of confidence from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’.

Piloting the Instruments
To check the reliability and to discover the difficulties in understanding the words and 

elimination of ambiguities, piloting was done before using the original version for final administra-
tion. The original version of the questionnaires comprised of 24 items to assess attitudes toward 
mathematics, 32 items to measure attitude towards teaching mathematics, 16 items of self-efficacy 
towards mathematics, 22 items for self-efficacy towards teaching mathematics. Some of the items 
in the questionnaires were prepared pairwise; a positive and negative sense. Then they were piloted 
at Hosanna college of teacher education with a sample of 61 pre-service mathematics teachers. Then 
these were analysed to see the value of Cronbach alpha.

Table 2. Summary of the alpha value of the initial data under each variable and number of 
items before and after deletion

Variables Number of 
items initially 

Initial Alpha 
value

Number  
of items after 

deletion  
Alpha value 

after deletion

Attitude towards Mathematics 24 0.606 15 0.711

Attitude towards teaching mathematics 32 0.549 18 0.807

Self-efficacy towards mathematics 16 0.592 10 0.885

Self-efficacy towards teaching mathematics 20 0.632 12 0.859

Initially, there was an unacceptable value of alpha for all variables. Thus, without compro-
mising the content validity of the instruments, listwise an item deletion process was performed to 
increase the value of alpha. When an item was deleted either its positive sense or negative sense 
remained in the instrument.  Consequently, as displayed in the table 2, 15 items (10 positive and 
5 negative items) for attitude towards mathematics, 18 items for teaching mathematics attitude (8 
positive and 10 negative), 10 items (4 positive and 6 negative items) for mathematics self-efficacy, 
and 12 items (5 positive and 7 negative items) for teaching mathematics self-efficacy were chosen 
that made the instrument to more manageable without compromising its validity. In addition, their 
alpha values reached a value of 0.711 for mathematics attitude and 0.807 for teaching mathematics 
attitude, 0.885 for self-efficacy towards mathematics, 0.859 for self-efficacy towards teaching math-
ematics, which is good for the reliability of a questionnaire (Field, 2009).

These good reliability coefficients infer that the instruments have high internal consistency 
reliability that can be administered. In addition, the instruments were also checked for language 
uses and their readability by the researcher himself and other colleagues in the department of sci-
ence and mathematics education. The tools were finally administered to a total of 536 pre-service 
mathematics teachers, of which 309 were males and 227 were females. Again, of these, 351 were 
generalist, 95 were specialist, and 90 were linear.  

Result and Discussion
This part answered the research question to what extent the pre-service mathematics teach-

ers develop attitude and self-efficacy towards mathematic and teaching mathematics as a result of 
teacher education programs.  It presents the effect of a teacher education program on the profes-
sional disposition of pre-service teachers and how was their disposition being varied across the three 
modalities and gender.  It includes attitude and self-efficacy towards the subject (mathematics) and 
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 Откъс от „Концептуализирането  
на художника в артист:  

иновации, игри и импровизации“ 

Доц. д-р Тодор Ялъмов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Животът и творчеството на Роберт Баръмов 
(23.12.1966 – 4.03.2021 г.) са знакови проявления на пре-
връщането на художника в артист. Роберт се ражда в 
семейство на художници – Милица и Евгени Баръмови, 
в годината, когато баща му завършва НХА. От три-
годишен знае, че ще бъде художник. Евгени прави може 
би първата в България монументална абстрактно-асо-
циативна пластика „Движение“ (1972 г.) пред автогара-
та във Варна. Абстрахирането и асоциативността е 
наследил от Евгени, а педантичността към детайла 
– от Милица. Но концептуализмът (RobArt) си е негов, 
оригинален и оставящ следа.

Исторически, концептуалното изкуство се от-
чуждава и освобождава от „зависимостта от умени-
ята на художника като майстор (занаятчия)“ (Lewitt 
1967, 79). Идеята е по-важна от изпълнението и за-
това Леуит легитимира изкуството като цялост-
ния процес на реализацията на идеята. Той придава 
същата онтологическа значимост като на класиче-
ския артефакт (живописна картина, литография, 
гравюра, скулптура, паметник и др.) на скиците, 
моделите, плановете, подготовката, намеренията 
и разговорите на художника. Роберт мисли в сход-
ни понятия: „Стремежът на съвременния художник 
към видимост само частично зависи от придобити-
те през годините технически умения. Новите гене-
рации творци търсят път към разграничаване от 
боравенето с класически технологии и материали и 
създават предпоставки за алтернативни намеси в 
публичните и обществените пространства, в соци-
алния и политическия живот. Отговорите на въпро-
сите какво е съвременното изкуство, как изглежда и 
къде да го открием, често озадачават обществото“ 
(Baramov 2015).
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towards teaching the subject (teaching mathematics).  These are important variables and considered 
to have a very crucial effect and predictor on the performance of their future career (Farooq & Shah, 
2008; Majeed, Darmawan & Lynch, 2013). 

In this respect, descriptive statistics have been calculated to see the mean variation on atti-
tudes and self-efficacy development of pre-service teachers.

Attitude 
Based on the respondent’s score for attitude towards mathematics and teaching mathematics 

in the three modalities, the following table presents the descriptive statistics analysis of the data.  

Table 3. Means and standard deviations of mathematics and mathematics teaching attitude 
of pre-service mathematics teachers

Variables N Minimum Maximum Mean SD Skewness

Generalist 

Attitude towards mathematics 351 1.00 5.00 3.84 0.65 -0.370

Attitude towards teaching 
mathematics 351 1.00 5.00 3.49 0.56 -0.206

Specialist 

Attitude towards mathematics 95 1.73 5.00 4.23 0.52 -1.498

Attitude towards teaching 
mathematics 95 2.28 5.00 3.89 0.69 -1.206

Linear 

Attitude towards mathematics 90 1.67 4.60 3.87 0.55 -1.806

Attitude towards teaching  
mathematics 90 2.61 4.94 3.91 0.63 -1.22

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 3, 2021 г.
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1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

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