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е на първо място
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Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, 
посланик на Република Куба у нас:
Взаимоотношенията между български  
и кубински университети датират  
от десетилетия. Последните години  
наши активни партньори са висши 
училища в София, Стара Загора,  
Велико Търново, ВарнаН
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Проф. д.ф.н. Генка Петрова, 
заместник-министър на образованието 
и науката: В Стратегията за развитие 
на висшето образование е включена 
важна цел – сътрудничество между 
наши висши училища и споделяне на 
ресурси и знания, особено в области, 
които търпят бурно развитие

Българска академия на науките
www.bas.bg

6,408 млрд. лв.  
за образование и наука
Конструктивната дискусия за бюджет 2022 
продължава. Търси се качеството

742,2 млн. лв. е ръстът на разходите за 
образование и наука в проектобюджета за 
настоящата година в сравнение с 2021 г.  
От тях 515 млн. лв. са за сметка на нацио-
налния бюджет и 222,2 млн. лв. – средства 
от ЕС. Общият размер на разчетените 
разходи е 6,408 млрд. лв., което пред-
ставлява 4,5% от БВП. Това обяви при 
представянето на проектобюджета за 
2022 г. в частта му за образование и наука 
пред Ресорната парламентарна комисия 
министърът на образованието и науката 
акад. Николай Денков.

„Трябва да се отбележи увеличението 
на възнагражденията на педагогическите 
специалисти до 125% от средното за стра-

ната от 1 април 2022 г. Това изисква 239 
млн. лв. допълнително. Предвиждат се и 
84,4 млн. лв. за осигуряване на безплатни 
ясли и детски градини чрез компенсиране 
разходите за издръжка и отпадането на 
таксите, заплащани от родителите, от  
1 април 2022 г.“, заяви министър Денков.

С 16 млн. лв. се увеличават и средствата 
за подпомагане храненето на децата от за-
дължителната предучилищна възраст и на 
учениците от начален етап. Още 6,5 млн. лв.  
се осигуряват за безплатния транспорт на 
децата и учениците, включително за тези 
от професионалните гимназии, които пъ-
туват всекидневно. За закупуване на учи-
лищни автобуси са разписани 10 млн. лв. 

В изграждане на нови спортни площадки 
в училищата и ремонт на съществуващи 
ще бъдат инвестирани 15 млн. лв. По 
Програмата за изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски 
ясли, детски градини и училища са раз-
четени 70 млн. лв. За дофинансиране на 
ремонти на училищата по ОП „Региони в 
растеж“ са записани още 10 млн. лв.

За нова програма за допълнителна 
подкрепа за спорт, отдих и култура са 
разписани 100 млн. лв. С тях общата сума 
от предвидени средства за изпълнение 
на национални програми за развитие на 
образованието достига 252,6 млн. лв. 

На стр. 2

Д-р Лора Петрова, д-р Цветан Тончев и д-р Владимир Йорданов от випуск 2021 на Медицинския факултет  
на МУ – София, получиха от ректора акад. проф. д-р Лъчезар Трайков наградата „Златен Хипократ“ за пълно отличие. 

579 са абсолвентите, от които 274 българи. От тях 53-ма завършват с отличен успех
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Стана традиция всяка година 
около обсъждането на проектобю-
джета да се подновяват дебатите 
за това колко средства следва да 
отпуска държавата на висшите учи-
лища и на Българската академия на 
науките. И всяка година се повтаря, 
че системите на висшето образо-
вание и на науката имат нужда да 
бъдат финансирани в достатъчна 
степен, за да могат, на първо място, 
да се възпроизвеждат, запазвайки 
поне достигнатото равнище на 
развитие.

И всяка година се чува за пореден 
път, че добро образование без добра 
наука е невъзможно, че инвестици-
ята в образование има най-голяма 
обществена възвръщаемост.  
И всяка година се изтъква, че при  
ниско заплащане не може да се 
получи нарастване на качеството 
на преподавателския и изследова-
телския капацитет в страната.

Друг е въпросът, че държавата 
не може да се държи като рисков 
инвеститор, който влага средства 
в няколко стартъп проекта с надеж-
дата, че инвестицията в един от 
тях ще надвиши всички му разходи. 
Тя има нужда всеки сектор, в който 
се инвестират публични ресурси, 
да се управлява ефективно, да изпъл-
нява определени ангажименти, да 
решава даден обем от задачи и да 
носи ползи на общността. Било то 
материални или нематериални.  
А за това са необходими договорени 
и ясно разписани цели и контрол 
върху постигането им.

И накрая, ако перифразираме 
прословутата мисъл, че народ, 
който не храни своя армия, скоро 
ще храни чужда, спокойно можем 
да кажем, че народ, който не храни 
своите учители и учени, няма друго 
бъдеще в дигиталния свят, освен 
да бъде суровинен доставчик, база 
за обслужващи производства или 
курортен персонал... Не че някои не 
са щастливи и от толкова. Но както 
стана модерно да се казва – всеки 
народ сам си прецЕня в какво да 
инвестира...

збучни 
истини

Стоян СТОЯНОВ

Сърцето на Млечния път
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Ваксинационното 
покритие в България 
е най-ниско в Европа

От стр. 1
С 10 млн. лв. ще разполага и нова 

национална програма за осигуряване 
на образователни медиатори и соци-
ални работници за институциите, в 
които се обучават деца от уязвими 
групи.

Продължава и изпълнението на 
Националната програма „Отново 
заедно“, като за нея са определени 
22,6 млн. лв. Разчетени допълнително 
са и 6,5 млн. лв. за осигуряване на 
безопасно присъствено обучение на 
учениците.

Предвидени са 18 млн. лв. за поетап- 
ното въвеждане на мярката за задъл-
жително предучилищно образование 
за децата от 4-годишна възраст.  
С 13 млн.лв. ще бъдат компенсирани 
разходите на родителите за отглеж-
дане и обучение на деца, които не 
са приети поради липса на места в 
държавни и общински детски градини 
и училища с предучилищни групи.

Освен това с 12,8 млн. лв. допълни-
телно ще бъдат финансирани профе-
сионални гимназии, обучаващи уче-
ници по защитени професии и такива 
с бъдещ недостиг на специалисти. За 
стипендии за ученици в дуална систе-
ма на обучение в класовете от първи 
гимназиален етап или в паралелка по 
защитена специалност от професия 
или специалност от професия с оч-
акван недостиг на пазара на труда са 
предвидени 7,4 млн. лв.

За ученически стипендии са оп-
ределени 27,1 млн. лв., в това число  
3 млн. лв. за стипендии за постигнати 
образователни резултати от училища-
та. Други 32,5 млн. лв. са за учени-
чески общежития. За приобщаващо 
образование на деца и ученици със 
специални образователни потреб-
ности са определени 114,5 млн. лв. 
За неделните училища в чужбина са 
разчетени 12,5 млн. лв.

„По отношение на висшето обра-
зование допълнително са включени 
43,5 млн. лв., които са за издръжка на 
обучението“, информира още прос- 
ветният министър. Общо трансферите 
за държавните висши училища са 
в размер на 642,4 млн. лв., от които 
606,1 млн. лв. за държавните висши 
училища към МОН и 36,3 млн. лв. за 
висшите военни училища към Минис-
терството на отбраната.

Осигурява се и 10-процентен ръст 
на средствата за стипендии на сту-
дентите, за което са предвидени 5 
млн. лв. „Бих искал да отбележа, че 
ръстът на средствата за стипендиите 
ги прави устойчиви в следващите 
години, тоест тези 10% ще бъдат 
постоянни. И това е ръст от над 50 
на сто в сравнение със сумата от 
последните години, която е била 8 
млн. лв., а сега става 13 млн. лв.“,  
заяви министър Денков. За 2022 г. 
с 5 млн. лв. растат и средствата от 
държавния бюджет за присъщата на 

висшите училища научна или худо-
жествено-творческа дейност и за из-
даване на учебници и научни трудове, 
като те стават 13 млн. лв.

„Има и някои особености. Една от 
тях е, че има включена сума, която 
не е анонсирана, като е предвидено 
с Постановление на Министерския 
съвет стипендията за докторанти да 
се увеличи от 500 на 750 лв. Но това 
ще стане под условия, защото виж-
даме, че процентът на завършващи 
докторанти е изключително нисък и 
е около 20%“, коментира министър 
Денков. По думите му МОН смята 
да предложи система за контрол над 
тях. Просветният министър добави, 
че той е за по-висока стипендия за 
докторантите, като за това ще се 
търсят още резерви. 

Министър Денков обяви още, че 
вече е започнала процедура, с която 
да се възстановят на студентите в 
общежитията всички средства за 
електроенергия, които са над тези, 
които плащат битовите потребители.

За БАН са планирани 119,860 млн.лв.  
От Министерството на околната 
среда и водите по бюджета на Ака-
демията ще бъдат насочени допълни-
телно 675 хил. лв. За Селскостопан-
ската академия са предвидени 32,31  
млн. лв.

По повод планирания ръст на сред-
ствата за БАН с 2 млн. лв. председа-
телят на Академията акад. Юлиан 

6,408 млрд. лв. за образование и наука

„България все още е на 
последно място по ваксина-
ционно покритие и искаме 
да ви помогнем да го пови-
шите, тъй като все още има 
ръст на новите заразени и 
ваксините са най-добрата 
защита срещу тежко про-
тичане и хоспитализация.“ 
Това каза Андреа Амон – 
директор на Европейския 
център за профилактика и 
контрол на заболяванията 
(ECDC) на онлайн семинар 
на тема „Научният отговор 
на ЕС срещу дезинформа-
цията относно COVID-19“, 
организиран от Представи-
телството на ЕК у нас. 

Средно 70% от евро-
пейците са ваксинирани, 
но все още 30% от хората 
не са защитени. Техният 
дял е по-висок в Средна 
и Източна Европа – Бъл-
гария, Румъния, Естония, 
Латвия, Хърватия, Полша, 
Словакия и т.н. Според 
Андреа Амон е важно да 
продължат носенето на 
маски и поддържането на 
хигиена, въпреки че хората 
вече са уморени и им е ом-
ръзнало да спазват мерки. 
Третият сериозен проблем 
е огромното количество 
дезинформация по отно-
шение ефективността на 
ваксините. Затова е изклю-
чително важно сложната 
информация да се предава 
на хората по достъпен на-
чин и да се базира само на 
научни факти. 

„Често се спекулира, че 
ваксините са все още в екс-
периментална фаза, което 
не е вярно – заяви д-р Пьотр 
Крамарц, зам.-главен нау-
чен специалист и кризисен 
мениджър в ECDC. – Това 
се доказва от множеството 
натрупани данни, които 

имаме при ваксинирани 
хора, бременни жени и 
деца, които недвусмислено 
доказват ползата от вак-
сините и от поставянето 
на бустерна доза при тази 
поредна вълна от омикрон.“ 

„При децата по-рядко се 
наблюдава тежко протича-
не на заболяването, но се 
случва. Напоследък при 
някои от тях се наблюдава 
и мултисистемен възпа-
лителен синдром, който е 
с дългосрочни негативни 
последици – каза д-р Марко 
Кавалери, ръководител на 
работна група в Европей-
ската агенция по лекар-
ствата (EMA) за „Стратегии 
срещу биологични заплахи 
за здравето и за ваксините“. 
– Това може да се случи и 
при безсимптомно пребо-
ледувалите деца, затова е 
добре и те да се ваксинират. 
Д-р Кавалери припомни, че 
вече и децата над 5 години 
могат да се ваксинират. За 
бременните жени вече има 
данни за 65 000 ваксини-
рани в различен етап от 
бременността. Те недву-
смислено сочат, че ваксини-
те са полезни и осигуряват 
защита за тях и децата им. 

„ЕМА вече одобри анти-
вирусен препарат „Паксло-
вит“, чийто прием трябва да 
започне възможно най-ско-
ро след диагностициране и 
в рамките на 5 дни от поява 
на симптомите. Действи-
ето на хапчето се засилва 
при едновременен прием 
с лекарство срещу СПИН, 
което може да има противо-
действие с други лекарства 
срещу липиди или високо 
кръвно налягане, така че не 
може да замести нуждата от 
ваксинация“, подчерта д-р 
Кавалери. 

STEM обучението раз-
вива социалните и кому-
никативните способности, 
съдейства за социали-
зацията на учениците и 
помага на учителите да 
бъдат не просто лектори, 
но и ментори в процеса 
на обучение на децата. 
То мотивира всички учас-
тници в образователния 
процес да бъдат креативни 
и инициативни. То води 
не само до усвояване на 
нови знания, но и форми-
ра необходимите умения 
за успешна реализация 
на децата ни в днешно-
то високотехнологично 
общество. Това заяви за-
местник-министърът на 
образованието и науката 
Мария Гайдарова при 
отриването на STEM цен-
търа „Млади изследовате-
ли“ в столичното 10. СУ 
„Теодор Траянов“.

Училището е спечелило 
финансиране от 300 000  
лева за проекта си по На-
ционална програма „Из-
граждане на училищна 
STEM среда“ на МОН. 
Проектът има за цел да 
повиши интереса на уче-
ниците и техните пости-
жения в областта на нау-
ките и технологиите, като 
подкрепи създаването на 
училищни центрове с фо-
кус върху STEM – Science, 

Technology, Engineering, 
Math – наука, технология, 
инженерство, математика.

„Щастлива съм, че ус-
пяхме да реализираме 
проекта за изграждане на 
STEM център в нашето 
училище, тъй като това 
ще помогне за развитието 
на творческото мислене, 
работата в екип, ще по-
добри общуването и ще 
засили инициативността 
сред най-малките учени-
ци – каза Нели Филипова, 
директор на 10. столично 
училище „Теодор Тра-
янов“. – Бяхме провоки-
рани да кандидатстваме 

по Програмата най-вече от 
желанието си да повишим 
интереса към училището 
и да работим за формира-
не на така необходимите 
умения за децата, които 
ще им помогнат за по-ус-
пешна реализация.“ 

„STEM центърът не е 
цел, а е средство за по-
добро, по-качествено и 
по-задълбочено образова-
ние. Целта е да има повече 
такива училища, в които 
учителските колективи 
да работят, да обучават 
и да развиват децата“, 
коментира Ирена Ана-
стасова – председател на 

Парламентарната комисия 
по образование и наука.

Новият STEM център 
ще акцентира върху обу-
чението по математика 
при децата от начален 
етап на обучение. За тази 
цел 10. СУ „Теодор Тра-
янов“ работи съвместно с 
Института по математика 
към БАН, където учители-
те са преминали обучение, 
за да се справят с новите 
предизвикателства.

Зам.-министър Гайда-
рова отбеляза, че учителят 
в това училище е добре 
подкрепен професионал-
но с обучения.  

STEM обучението дава  
шанс за успешна реализация
То мотивира участниците в образователния 
процес да бъдат креативни и инициативни

Зам.-министър Гайдарова откри STEM центъра в 10. СУ „Теодор Траянов“
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Мрежата за наука и ино-
вации на Обединеното крал-
ство, Британският съвет и 
Международният научен 
център по изкуствен инте-
лект на ЮНЕСКО организи-
рат диалог на тема „Машин-
но обучение в здравеопазва-
нето: новото партньорство 
човек – машина“. 

Гост-лектор на събитието 
ще е проф. Михаела ван дер 
Шаар от Университета в 
Кеймбридж. Тя е професор 
по машинно обучение, из-
куствен интелект и медици-
на в Университета в Кейм-
бридж и учен към „Алън 
Тюринг институт“ в Лондон. 
Към нея ще се присъединят 
петима учени от Европа 
за дискусия върху прило-
жението на изкуствения 
интелект в здравеопазването 
и как да постигнем по-добро 
партньорство между човек и 
машина. Публиката ще има 
възможност да задава въпро-
си по време на дискусията 
към всички панелисти. 

Кръглата маса е част от 

серия от диалози на тема 
различните приложения на 
изкуствения интелект в жи-
вота ни с гост-учен от Вели-
кобритания и петима учени 
от 10 държави в Централна 
и Източна Европа, Турция и 
Балтийските страни. Целта е 
да се покажат постиженията 
на Обединеното кралство 
и на страните от региона в 
областта на науката и ино-
вациите и да се подпомогне 
обменът на знания и добри 
практики. 

Учените от региона, които 
ще се включат в дискусията 
с проф. Ван дер Шаар на  
11 февруари, са от България 
(доц. Деян Палежев – Со-
фийски университет, Ин-
ститут GATE), Унгария (д-р 
Миклош Жочка – Семел-
вайс университет), Полша 
(проф. Катарзина Колаша 
–  Козмински университет), 
Турция (проф. Цигдем Гун-
дуз – Демир) и Литва (проф. 
Арвидас Лауринавициус 
– Вилнюски университет).  

Изкуственият 
интелект и здравето
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Мързелът не е от вчера
Марияна Цибранска-Костова*

Думата мързел е с праславянски корен, чието основно 
значение е ‘нещо гнусно, отвратително’, от същия корен 
в старобългарски са: мрьзость ‘низост’, мрьзъкъ ‘позо-
рен, долен, безчестен’. По-късно мързел придобива вида 
и значението, с които я употребяваме днес. За назовава-
не на безделието, липсата на желание за труд в старобъл-
гарския език се използват следните най-чести синоними: 
нерадениѥ, лѣность, праздьньство. Нерадениѥ има 
прозрачна структура и означава буквално ‘неработене’, от 
глагола радити ‘върша, правя нещо’, сравни и днешната 
старинна дума радетел ‘човек, който се труди усърдно 
за нещо’. Лѣность произхожда от съществително лѣнь 
‘мързел’, същият корен е запазен в съвременните ленив, 
леност, лентяй. Праздьньство се свързва с празнотата, 
липсата на дейност. По същия начин е образувано и съ-
ществителното празник ‘ден, празен от работа’.

В средновековните християнски текстове трудът е цен-
ност, свързана със смирението, скромността в материално-
то притежание, благодарността за благата, дадени от Бог 
на човека. В редица нравоучителни възрожденски съчине-
ния християнската нравственост се съчетава с модерните 
идеи за възпитание, труд и просвета. В превод от 1837 г. 
на известното съчинение на Бенджамин Франклин Пъ-
тят към богатството, осъществен от Гаврил Кръстевич, 
се срещат редица сентенции, които не са загубили своето 
внушение и днес: 

Праздностьта е подобна на раждата. (Безделието е по-
добно на ръждата.)

Имашь ли нѣщо за утре да варшишь, сварши го днесъ. 
(Ако имаш работа за утре, свърши я днес.)

В наши дни наред с думата мързел се употребяват ду-
мите леност, лентяйство, безделие, безделничество. Ма-
кар че всички те са близки синоними, при употребата им 
трябва да се има предвид разликата в значението: първите 
две думи се употребяват със значение ‘нежелание, неохота 
за работа’, а думите лентяйство, безделие, безделничест-
во означават ‘незаетост с работа, прекарване на времето 
без работа’.

*Марияна Цибранска-Костова e професор в Сек-
цията за история на българския език в Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Искат 21 нови неделни 
училища в чужбина

Ревалски коментира, че „увеличението 
ще стигне само за компенсиране ръста 
на минималната работна заплата. Ние 
сме дълбоко обезпокоени, че думата 
наука я няма сред приоритетите в този 
бюджет. Няма страна, в която образо-
ванието да е на добро ниво и науката 
да е заметена под масата. Готови сме 
да поемем допълнителни ангажи-
менти. Но на първо време, искаме да 
ни третират като нашите колеги от 
висшите училища“, заяви той.

„По отношение на БАН през целия 
период на подготовка на бюджета 
има интензивен диалог с финансовия 
министър и с министър-председателя. 
Това, което обсъждаме, е, че има ос-
нования да се повишат средствата за 
наука по отношение на БАН, но това 
трябва да върви заедно с поемане 
на определени ангажименти. Тази 
дискусия още не е завършила, като 
се надявам това да стане в най-кратък 
срок с участието и на колегите от БАН 
и да намерим позитивно решение и 
на този въпрос“, отбеляза, от своя 
страна, министър Денков.

В доклада на МОН относно про-
ектобюджета се посочва, че в хода 
на бюджетната процедура Минис-
терството е заявило потребността 
от осигуряване на допълнителни  
20,4 млн. лв. в подкрепа на искане-
то на БАН за ръст на средствата за 
персонал. Осигуряването на допъл-
нителни средства за БАН ще даде 

възможност за уеднаквяване подхода, 
приложен в областта на висшето 
образование, за увеличение на начал-
ните заплати за академичния състав, 
така че средната работна заплата за 
тази категория персонал в БАН да 
не изостава от тази в държавните 
висши училища. Предложен е и ва-
риант допълнителните средства да 
се предоставят по бюджета на МОН 
и да бъдат предоставяни на БАН по 
реда и съобразно критериите на нова 
национална програма за развитие на 
иновационния и научния капацитет 
на Академията, обвързана с конкрет-
ни индикатори за изпълнение.

„За БАН това, което сме говорили 
с колегите, е да се интензифицира, 
доколкото е възможно, работата по 
европейски проекти и с фирми, да 
се увеличи и процентът на младите 
учени. Те са направили изключително 
важни крачки в тази посока. За съжа-

ление, трябва все още да убеждаваме 
Министерството на финансите, че 
тези средства ще са изключително 
добра инвестиция“, допълни минис-
тър Денков.

Мнозина от изказалите се се обяви-
ха и за увеличаване на средствата за 
висшите училища. Според председа-
теля на Съвета на ректорите и ректор 
на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. 
Анастас Герджиков са необходими  
4 неща – увеличаване на средствата за 
субсидията за издръжка на държавни-
те висши училища, средства за увели-
чение на докторантските стипендии, 
увеличаване на средствата за наука, 
за да се изпълни Законът за висшето 
образование, и поне компенсации за 
повишаването на електроенергията.  
В становището на Съвета на ректори-
те относно бюджета се посочва, че за 
тези мерки са необходими допълни-
телно 115,4 млн. лв.  

6,408 млрд. лв. за образование и наука
За наука в бюджета за 2022 г. са разписани 601,6 млн. лв. (0,4 % от  

БВП) при 534,3 млн. лв. (0,4% от БВП) за 2021 г. Ръстът в сред-
ствата за наука е в размер на 67,4 млн. лв., от които 19,6 млн. лв. 
за сметка на националния бюджет и 47,8 млн. лв. средства от ЕС. 

Разчетените средства за изпълнение на Националната стра-
тегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030, включи-
телно на Националната пътна карта за научна инфраструктура 
и национални научни програми, са в размер на 82,1 млн. лв., като 
ръстът спрямо 2021 г. е 15,5 млн. лв.

Извънкласните дей-
ности и занимания ще 
намалят агресията и на-
силието в училище. Това 
каза министърът на об-
разованието и науката 
акад. Николай Денков по 
време на онлайн дискусия, 
посветена на психичното 
здраве и насилието във и 
извън училище, органи-
зирана от омбудсмана на 
Република България.  

Предстоящото лято от-
ново ще бъде използвано 
за социализация на децата 
и учениците. Министер-
ството на образованието и 

науката работи по нова на-
ционална програма „Заед-
но в изкуствата и спорта“ 
с бюджет от 100 млн. лева. 

„Идеята е да се рестар-
тира работата в учениче-
ските отбори, танцовите 
и хоровите състави във 
всички училища. Така 
децата ще бъдат заедно 
в колективни дейности, 
които намаляват напре-
жението“, уточни минис-
тър Денков. Успоредно с 
това ще продължи и НП 
„Отново заедно“, която 
осигурява едноседмични 
екскурзии на ученици и 

учители с/ богати култур-
ни програми.

През последната година 
психолозите и педагоги-
ческите съветници в учи-
лищната мрежа са станали 
с 15% повече. В момента 
те са общо 2195. Въпреки 
увеличението на места 
специалистите продъл-
жават да са недостатъчни.  
В системата са осигурени 
средства за тях, но липсват 
желаещи да изпълняват 
тези дейности.

Според акад. Денков е 
погрешно проблемите с 
агресията  сред младежи-

те да се прехвърлят към 
преподавателите. „Учи-
телите са в много трудна 
ситуация, защото онлайн 
обучението е изключител-
но натоварващо. В същото 
време, липсват достатъчна 
подготовка, квалифика-
ция, за да се справят с 
проблема“, отбеляза той. 

Акад. Денков припом-
ни, че от години рабо-
ти Национална мобилна 
група за психологическа 
подкрепа, която се със-
тои от 20 психолози в  в 
шест центъра в страната.   

Спортът и изкуството 
са лек срещу агресията
Заниманията по интереси ще помогнат 
да се овладее насилието в училище

Двадесет и една орга-
низации на българи от 11 
държави кандидатстват за 
финансиране от българската 
държава за разкриване на не-
делни училища зад граница. 
Най-много са от Великобри-
тания – шест. Сред канди-
датите има организации от 
Германия, Албания, Италия, 
Испания, Франция, Нидер-
ландия, Канада, САЩ и др.

Общо 373 са българските 
неделни училища в чужбина 
през тази учебна година. Те 
се намират в 43 държави на 
шест континента. В тях се 
обучават над 35 000 деца от 
4-годишна възраст, ученици 
от I до XII клас и кандидат-
студенти. За 12 години броят 
на децата в българските 
неделни училища е нараснал 
почти 10 пъти. 

Министерството на об-
разованието и науката под-
помага организационно, 
методически и финансо-
во заниманията на децата 
от предучилищна възраст, 
обучението на по-големите 
ученици по български език 
и литература, история и ци-

вилизация, география и ико-
номика, както и дейности, 
свързани със съхраняване 
на българския фолклор и 
култура. В програмите на 
МОН са включени органи-
зирани обучения на учите-
лите от неделните училища. 
За първи път  тази година 
щее се  изготвят обучителни 
програми за децата в пре-
дучилищна възраст в бъл-
гарските неделни училища 
и електронни обучителни 
материали за тях. 

В проекта за бюджет за 
следващата учебна година 
са заложени 15 млн. лв. за 
образованието на децата в 
неделните училища.

Възпитаниците на недел-
ните училища имат възмож-
ност да се явят на изпит за 
сертификат за владеене на 
български език по Общата 
европейска езикова рамка. С 
него те могат да продължат 
образованието си у нас. Има 
възможност висши учили-
ща да зачитат оценката от 
сертификата с минимално 
ниво не по-ниско от В2 като 
балообразуваща.  

Представители на  
шивашкия бранш в Русе  

и областта се срещнаха  
с ръководството  

на РУ „Ангел Кънчев“, 
начело с ректора акад. 

Христо Белоев. Те търсят 
подкрепа за обучение  

в Университета  
на инженерни кадри  

със специфични знания  
за обезпечаване на ши-
вашките предприятия.

Акад. Белоев представи 
опита на Университета  
в изграждане на връзки  

с бизнеса чрез конкретни 
програми за обучение 
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лира потенциала за иновации във всички региони в Европа“, 
коментира Мария Габриел.

С инициативата Scale-up 100 ЕСИ ще идентифицира 100 
високотехнологични дружества от ЕС с потенциал да ста-
нат „еднорози“. За първи път инструментът „Ускорител“ ще 
предостави възможност на компании, работещи по техно-
логии от стратегически европейски интерес – квантови 
технологии или изкуствен интелект, да кандидатстват за 

1,7 млрд. евро в подкрепа 
на новаторите

Най-мащабният годишен бюджет в подкрепа на новато-
рите, предприемачите и бизнеса в размер на 1,7 млрд. евро 
обяви в Брюксел българският еврокомисар Мария Габриел.  
С работната програма за 2022 г. на Европейския съвет по 
иновациите (ЕСИ) се предлагат нови мерки за адресиране на 
основните предизвикателства. 

„Първо, важна е подкрепата ни за компаниите в критичния 
момент на тяхното разрастване. Второто предизвикател-
ство са фрагментираността на иновационната екосистема 
и разделението в областта на иновациите. ЕСИ ще стиму-

ЕВРОНОВИНИ

капиталови инвестиции на стойност над 15 млн. евро. 
„За подпомагане изграждането на паневропейска инова-

ционна екосистема ще се засилят синергиите с Европейския 
институт за иновации и технологии с фокус върху високо-
технологичните стартъпи. Целим да подкрепим и жените 
новатори. С инициативата WomenTechEU увеличаваме под-
крепата за дружества, ръководени от жени, от 2 милиона 
евро през 2021 г. на 10 млн. евро –  каза българският евроко-
мисар. – Насочваме 500 млн. евро към водещи до пробив ино-
вации за екологичния преход, за стратегическите квантови 
и здравни технологии. Това ще укрепи технологичния сувере-
нитет на Европа по отношение на веригите за създаване на 
стойност. Работната програма е подкрепа за новаторите 
във всички региони в Европа за силна паневропейска инова-
ционна екосистема и европейско лидерство в следващото 
поколение технологии.“

В НЯКОЛКО РЕДА

МАНИФЕСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ИНОВАЦИИТЕ в сферата 
на нанотехнологиите подписа 
българският еврокомисар Ма-
рия Габриел с представители 
и изпълнителни директори на 
водещи технологични органи-
зации. С документа ще бъде 
подкрепено разработването 
и използването на нанотехно-
логии, инвестициите в инова-
циите в сферата на нанотех- 
нологиите и развитието на 
сектора. Скоростта, мащабът 
и ефективността са ключо-
ви за иновациите в сферата 
на нанотехнологиите и усъ-
вършенстваните материали. 
За да се постигнат целите 
на манифеста, сега е важно 
да се подпомогне сътрудни-
чеството в този сектор, да 
се набележат стратегически 
приоритети и да се създадат 
възможности за инвестиции 
в нови пазари. Съвместната 
работа ще помогне да се пос- 
тигне общата цел за извеж-
дане на Европа на челно мяс-
то в следващото поколение 
авангардни технологии и да се 
укрепи нейният технологичен 
суверенитет.

* * *
ЕК ПУБЛИКУВА ПЪРВИТЕ ТРИ 

ПОКАНИ за представяне на 
предложения в рамките на про-
грама „Творческа Европа“ за 
2022 г. в направление „Медиа“. 
Тази година средствата от ЕС 
за финансиране на проектите 
възлизат на общо 226 млн. евро. 
Целта е да се подкрепи възста-
новяването на аудио-визуал-
ния сектор и да се засили не-
говата конкурентоспособност 
както в Европа, така и в све-
товен мащаб. Очакват се пред-
ложения в следните области: 
разработване на видеоигри 
и многоизмерни съдържания, 
мрежи на европейски фестива-
ли и „Медиа 360°“, пригодени за 
подпомагане на съществува-
щите отрасли, нови таланти и 
пазари, както и за насърчаване 
на сътрудничеството между 
различни сектори. Публикувана 
е и покана за представяне на 
предложения във връзка с ме-
дийната грамотност.

* * *
ЕП СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ПЛЕНАР-

НАТА СЕСИЯ, която ще се 
проведе от 14 до 17 февруари 
2022 г. На нея  евродепута-
тите ще обсъдят и гласуват 
нова европейска стратегия 
за борба с рака, отношенията 
между ЕС и Русия и общата 
външна политика, политиката 
на сигурност и отбрана на ЕС, 
засилване на правилата за без-
опасност на детските играчки 
и насърчаване на производ-
ството на енергия от възобно-
вяеми източници в морето. 
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На 11 февруари ООН, ЮНЕСКО, ЕС и партньори по целия свят отбелязват Международния ден на жените и момичетата 
в науката. Тази година основното събитие ще се проведе на „Eкспo 2020“ в Дубай и ще се фокусира върху бързо 

развиващите се области на космическата наука, изменението на климата, енергетиката и компютърните науки.  
Тези дисциплини са от съществено значение в продължаващата цифрова революция и ще доведат до икономически 

растеж, ще стимулират пробиви и иновации и в крайна сметка ще повлияят на равенството между половете  
и приобщаването, което е в основата на международно договорените цели за развитие,  

включително Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Демокрацията е  
най-важна европейска ценност
Здравеопазването, бедността, социалното 
изключване и изменението на климата са основни 
приоритети, сочи проучване на „Евробарометър“

Страница на  
Тони  

МАРИНОВА

Според новото 
проучване  на 
„Евробароме -
тър“, възложено 
от Европейския 
парламент, близо 

една трета от анкетираните 
(32%) са избрали демокрацията 
като водеща европейска ценност, 
която трябва да бъде защитавана, 
следвана от свободата на словото 
и на мисълта (27%) и защитата 
на правата на човека в ЕС и по 
света (25%). Нарастващият екс-
тремизъм, разпространението на 
дезинформация и отслабването 
на принципите на правовата 
държава пораждат безпокой-
ство у европейските граждани.  
В България защитата на демо-
крацията и на правата на човека 
са поставени на четвърто място 
с дял от 24% за всяка.

Проучването на ЕП е проведе-
но между 1 ноември и 2 декем-
ври 2021 г. сред 26 510 граждани 
от 27-те държави членки под 
формата на интервюта лице в 
лице и онлайн, когато се е нала-
гало заради пандемията.

Анкетираните българи поста-
вят върховенството на закона 
(32%) и свободата на прид-
вижване (32%) като основни 
ценности, които трябва да бъдат 
защитавани приоритетно от ЕП. 
На второ и трето място се нареж-
дат зачитането на националната 
идентичност, култура и традиции 
в държавите членки (25%) и со-
лидарността между държавите 
членки на ЕС и между неговите 
региони.

За европейските граждани об-
щественото здраве продължава 
да бъде основен законодателен 
приоритет за ЕП с дял от 42%, 
последвано от борбата с бед-
ността и социалното изключ-
ване (40%) и действията срещу 
изменението на климата (39%). 
Средно за ЕС младите хора 
поставят борбата с изменението 
на климата като свой основен 
приоритет за ЕП. В България 
общественото здраве също се 
възприема като основен прио-
ритет в политиката на ЕП (53%) 
заедно с борбата с бедността и 
социалното изключване (51%). 
Подкрепата за икономиката и 
създаването на нови работни 
места се нарежда на трето място 
с дял от 48%, сочат данните за 

България. Изменението на кли-
мата обаче е посочено като осно-
вен приоритет за ЕП в България 
едва от 16% от анкетираните. 

Европейските граждани про-
явяват постоянен интерес да 
научат повече за работата на ЕС. 
Според настоящото проучване 
информация за това как реално 
са изразходвани средствата от 
ЕС, би била най-интересна за 
43% от респондентите, като за 
българските граждани това също 
е темата с най-висок интерес 
с дял от 39%. Европейските 
граждани искат също така да 
научат повече за конкретните 
последици от европейското 
законодателство в своята страна 
(30%), подробности за дейността 
на своите евродепутати (29%), 
както и за това какво прави ЕС 
за преодоляване на пандемията 
от COVID-19 (29%). В България 
следващите теми, от които се ин-
тересуват гражданите, са инфор-
мация за това какво конкретно 
е направил ЕС за техния град/
регион (36%), правата им като 
граждани на ЕС (34%), конкрет-
ните последици от европейско-
то законодателство в страната 
(32%) и конкретните дейности 
на евродепутатите (31%).

ЕП ясно заявява, че отпускане-
то на средства от фондовете на 
ЕС за възстановяване следва да 
се основава на ясни и одобрени 
национални планове, да подлежи 
на последователен контрол и 
прозрачност и да зависи от зачи-
тането на основните европейски 
демократични ценности.

Мнозинството от европей-
ските граждани (62%) считат, 
че членството на тяхната страна 
в ЕС е нещо добро, като само 
9% заявяват обратното. Това е 
най-високият резултат за втора 
поредна година от 2007 г. на-
сам. В сравнение с проучването 
през есента на 2020 г. делът на 
гражданите в България, които 
смятат, че страната е спечелила 
от членството си в ЕС, остава 
висок (60%), но е по-нисък от 
средноевропейския и намалява с 
4 процентни пункта. Български-
те граждани виждат ползите от 
ЕС основно като възможностите 
за работа, които ЕС носи (47%), 
подобряването на сътрудничест-
вото между България и другите 
европейски страни (28%) и под-
държането на мира и укрепване-
то на сигурността (22%).
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Димитър Алексиев, директор на Първо основно училище  
„Христо Ботев“ – Търговище:  

ПОКОЛЕНИЕ XXI

чителят на XXI век има 
нелеката задача да под-
готви Поколение XXI 
век, което изисква Обра-
зование XXI век. „Фрон-
талното“ преподаване – 
тип лекция, отстъпва на 
т.нар. компетентностен 
подход. 

В специалната руб рика 
на в. „Аз-буки“ се споде-
лят идеи как се дават 
знания и компетентно-
сти на дигиталното по-
коление. 

У

Антоанета НАЙДЕНОВА

През март в Първо 
основно училище 
„Христо Ботев“ 
в Търговище ще 
бъде официално 
открит нов STEM 

център, изграден чрез спечелен 
проект по НП „Изграждане на 
училищна STEM среда“ на МОН. 
Той ще бъде разположен в актовата 
зала на наскоро ремонтираното 
училище, където всяка година се 
излагат и картини на различни 
местни художници. 

„Центърът е почти готов и още 
през март колегите ще изнесат 
първите STEM уроци в него. Това 
е една ниша в образованието, която 
се разширява и в нея е бъдещето 
на българското образование. За-
щото в природните науки се крият 
тайните за нашето оцеляване и 
развитие – твърди директорът на 
1. ОУ „Христо Ботев“ Димитър 
Алексиев. – След основния ремонт 
на училището нямахме право на 
конструктивни изменения, но на-
мерихме решение за създаването 
на дигитална творческа среда. Горд 
съм, че изграждането на STEM 
центъра беше подкрепено и с много 
спонсорства от местния бизнес и 
от родителската общност – общо 
18 000 лева се събраха от дарения.“

Училището се отделя от гим-
назията през 1923/1924 г. и е 
наследник на първото класно ес-
киджумайско училище, създадено 
в Търговище през далечната 1846 
година. Строежът на училищната 
сграда продължава седем години. 
Откриването е на 1 октомври 1931 г.  
Тя се намира в центъра на града 
и е известна със своята хубава 
архитектура и оформление. От 
учебната 1962/1963 г. прогимна-
зията се нарича Първо основно 
училище „Христо Ботев“. През 
2006 г. 1. ОУ „Христо Ботев“ и  
1. СОУ „Свети Седмочисленици“ 
честват 160-годишен юбилей като 
наследници на първото светско 
училище в града, а през 2026-а ще 
отбележат 180-ата си годишнина.

От средата на 2017 г. до края 
на 2019 г. се извършват основен 
ремонт и цялостно саниране на 
сградата. Това е голямо предиз-
викателство от строителна гледна 
точка и изисква доста сериозни 
конструктивни решения, за да се 
отговори на съвременните про-
тивоземетръсни изисквания. Сега 
триетажната сграда е сеизмично 
устойчива, укрепена и може да 
се ползва десетилетия напред. 
Бюджетът на извършените строи-
телни дейности възлиза на повече 
от 2,8 млн. лв., а средствата за 
вътрешно оборудване и обзавеж-
дане надхвърлят 805 хил. лв. Това е 
една от първите сгради, завършени 
по ОП „Региони в растеж“. Сним-
ки на ремонтираното училище със 
запазена архитектура могат да се 
видят в Софийското метро. 

Ремонтирани са стени и подове, 
санитарни възли, сменени са врати 
с каси на помещенията по всички 

Учениците от 1. ОУ „Христо Ботев“ в Търговище редовно участват в организирания  
от НИОН „Аз-буки“ конкурс „Моето училище е най-хубавото“. Снимката на Борис Иванов, V клас, 

е включена в годишния календар на „Аз-буки“ за 2020 г.

Между историята и 
дигиталната творческа среда
Триединството учител – ученик – родител стои  
в основата на пълноценната и професионална работа 
на Първо основно училище „Христо Ботев“ в Търговище 

етажи. Осигурена е достъпна ар-
хитектурна среда чрез изграждане 
на рампи, асансьор и санитарни 
възли за инвалиди. Изцяло обно-
вени са външният и вътрешният 
двор, като са направени нови 
настилки, отводнителна система, 
изградени са спортни игрища, 
паркинг за велосипеди, декора-
тивно осветление на външните 
площадки.

Обновени са и физкултурните 
салони – на всеки етаж по един, 
модернизирани са спортните 
площадки и са монтирани фитнес 
уреди: велоергометър, крострена-
жор, бягаща пътека, както и успо-
редки, кошове за баскетбол и т.н.  
Освен фитнес площадката във 
вътрешния двор има и покрита 
сцена с озвучаване и осветление. 

Цялото оборудване и обзавеж-
дане също са сменени, всички 
мебели са нови, като повечето 
стаи са с единични чинове, а в 
кабинета по природни науки са с 
двойни, за да могат да се правят 
съвместни опити от учениците. 
Училището разполага с лаптопи 
и настолни компютри, принтери, 
копирни машини, мултимедии, 3D 
екран, озвучителни системи, инте-
рактивни дъски, онлайн базирана 
умна система за подпомагане на 
образователния процес, преноси-
ма класна стая с 30 бр. таблети и 
др. „Тенденциите в училищното 
обзавеждане се променят бързо. 
Постоянно излизат нови реше-
ния, които са все по-адекватни от 
гледна точка на образованието и 
възпитанието на ученика“, казва 
Димитър Алексиев.

660 са учениците в 1. ОУ „Хрис-
то Ботев“. За тяхното обучение се 
грижат 60 квалифицирани педаго-
зи. От тази учебна година за децата 
със специални образователни по-
требности са назначени психолог 
и логопед по проекта „Подкрепа 
за приобщаващо образование“ на 
МОН. „През последното десети-
летие много се развиха педаго-
гическите компетентности за ра-
бота с тях. Намират се все повече 
правилни подходи и рационални 

решения, които дават възможност 
за образователното и емоционално 
развитие на децата, нуждаещи се 
от ресурсна подкрепа. Чудесно 
работим и с местния ресурсен 
център. Срещаме подкрепа от 
тях, защото техните умения и 
компетентности са на изключи-
телно високо ниво“, твърди моят 
събеседник.  

Училището има и друг учи-
лищен психолог, който работи с 
всички деца. Онлайн образование-
то е сериозно предизвикателство 
пред образователната система и 
за емоционалното състояние на 
учениците, които вече трета учеб-
на година редуват присъствено 
и дистанционно обучение. „Това 
се отразява върху емоциите на 
децата, ограничиха се контактите 
им със съученици и приятели, 
както и извънкласните занимания. 
При някои това влияе потискащо, 
а у други предизвиква по-бурни 
реакции и дори агресивно поведе-

ние, което напоследък зачестява“, 
обяснява директорът. И добавя, че 
в тяхното училище няма такива 
проблеми, но понякога се среща 
вербална агресия. За овладяването 
на проявите ѝ се разчита много на 
доброто сътрудничество между 
учители, ученици и техните се-
мейства.  

Около 95% от децата учат 
присъствено, нямат проблеми с 
тестването. По-големите вече са 
свикнали с него и в голяма степен 
го правят сами. Ремонтът на сгра-
дата позволява разполагането на 
класните стаи така, че учениците 
са разпределени по възраст – I и II  
клас са на първия етаж, III и IV 
клас са на втория, а на третия са 
прогимназистите от V до VII клас, 
за да няма смесване на випуските. 

„Работата в ОРЕС е предизви-
кателство не само за обучението, 
а и за срещите ни с родителите, 
въпреки че работим добре с тях. 
Но винаги има какво още да се 

желае  – казва Димитър Алексиев. 
– Всеки класен трябва да намери 
форма да продължи да поддържа 
контактите с родителите. Колегите 
са доста амбициозни и винаги тър-
сят резултатността на учениците. 
Затова на НВО в IV и VII клас сме 
над средното ниво за страната и 
сред първите в областта.“

Димитър Алексиев е директор 
на училището от 1992 г. Оттогава 
се води каталог за всеки един 
ученик как и къде продължава да 
учи след основното образование. 
В началото на всяка учебна година 
на педагогически съвет се обсъжда 
кой ученик къде е приет, как се 
реализира. Затова и интересът на 
всички гимназии в Търговище към 
1. ОУ „Христо Ботев“ е голям – 
директорите се борят за неговите 
възпитаници.  

Ботевските ученици участват 
в национални и в международни 
състезания. Тази година те ще се 
явят на национални кръгове на 
олимпиадите по български език и 
литература, по география и иконо-
мика, по история и цивилизации, 
по информационни технологии, по 
гражданско образование, „Знам и 
мога“. Сформирани са групи по 
НП „Ученически олимпиади и 
състезания“, модул „Осигуряване 
на обучение на талантливи учени-
ци за участие в ученически олим-
пиади“. Прогимназията работи 
по всички възможни национални 
програми, както и по проектите 
„Подкрепа за приобщаващо обра-
зование“ и „Равен достъп до учи-
лищно образование в условията на 
кризи“, по която са организирани 
обучителни курсове за учениците, 
които по-трудно се справят с дис-
танционното обучение, както и на 
всички първокласници.

За новата учебна 2022/2023 г. 
училището ще заяви прием на 4 
паралелки с максимална пълня-
емост, въпреки че интересът към 
него е много по-голям.

Съгласен съм с 
предложенията в 
програмата на но-
вото коалиционно 
правителство за 
мандатността на 
директорите на учи-
лищата. Одобрявам 
и идеята за нова 
система за атести-
ране на учителите 
и директорите, оце-
няваща знанията на 
учениците на входа и изхода на съответния 
образователен етап, за да се види каква е при-
надената стойност от труда на педагога.

Още от 90-те години на миналия век пред-
лагам да има мандатност на директорите или 
атестация, защото това е необходимо. Жи-
вотът и работата изхабяват човека – един 
по-бързо, друг по-бавно. Затова трябва да 
има периоди на оценяване на достатъчната 
работоспособност на директорите и тех-

ните компетенции, емоционалния им свят, 
контактите с колегите, работа с родители 
и т.н. Повечето от директорите се справят 
със задълженията си, но все пак е необходима 
подобна атестация. Трябва да се предвиди и 
възможност за тези, които се справят добре, 
да могат да минават в следващи мандати. 

Работата и на директора, и на учителя 
изисква дълбочинна и широкоспектърна оценка 
на всичките му умения. Не само неговата ком-
петентност, а и уменията за работа с учени-
ците и със семействата им, на което много 
държа. Преди пандемията си бяхме направили 
вътрешна програма, в която всеки класен 
организираше различни дейности със семейс- 
твата, които се заснемаха и се представяха 
на сайта. Така се изгражда нашата ботевска 
общност, която трябва да бъде добре смазан 
механизъм, да бъде емоционално свързана и в 
нея да има най-вече доверие. Защото дове-
рието на триединството учител – ученик – 
родител стои в основата на пълноценната и 
професионална работа на всяко училище. 
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Зина СОКОЛОВА

Професионална-
та гимназия по 
транспорт и лека 
промишленост в 
Омуртаг е един-
ственото про-

фесионално училище в града.  
В него учат много деца от уяз-
вими групи, което е едно от ос-
новните предизвикателства пред 
педагогическия екип. Затова и 
усилията на всички са насочени 
към задържане на децата в учи-
лище, подчертава директорката 
Райна Панайотова.

„От миналата учебна година 
сме иновативно училище – наб- 
лягаме основно на иновативни 
методи на преподаване и на 
индивидуалната работа с всеки 
ученик – казва тя. – Това наисти-
на е голямо предизвикателство, 
защото в някои от паралелките 
има по 26 ученици и на колегите 
им е доста трудно да отделят вни-
мание на всяко дете поотделно. 
Но въпреки всичко се справят, 
понякога с цената на допълни-
телна работа извън учебно време. 
Мисля, че 

по този начин 
успяваме да 

задържим децата 
в училище. С всяка 

година все по-малко 
деца отпадат.“ 

Много от децата пътуват с 
училищния автобус от съседни 
населени места в община Омур-
таг, община Антоново, община 
Котел. Това също е предизви-
кателство, защото те трябва да 
идват рано на училище и да си 
тръгват по-късно следобед. На 
голяма част от децата екипът 
успява да осигури безплатна 
храна по различни проекти, 
учебници. Гимназията работи 
много добре с асоциация „Ин-
тегро“ от Разград. Всяка година 
те подпомагат образователния 
процес с учебници. 

В гимназията в момента се 
обучават 250 деца в дневна 
форма на обучение от VIII до 
XII клас. Те изучават шест про-
фесии. Три от тях са насочени 
главно към момчетата – „Техник 
по транспортна техника“, която е 
с очакван недостиг на пазара на 
труда; „Електромонтьор“, също 

Ангел ДОБРИКОВ

През настоящата година 
се отбелязват кръгли го-
дишнини от рождението на 
бележити родопчани, тра-
сирали пътя на духовността 
в Планината. Книжовната и 
обществената им дейност 
е посветена преди всичко 
на местното краезнание 
и развитие, но е ревниво 

свързана с отстояването 
на националната ни кауза. 
Тези наши родолюбиви 
предци от по-далечното 
и близкото минало имат 
своя ярък принос в бъл-
гарското просвещение и 
историография, в борбите 
за национална свяст и осво-
бождение, в пробуждането 
и утвърждаването на Сред-
нородопската област. 

Сред тях са Николай 
Вранчев от Устово – писа-
тел, преводач и издател на 
ученическата библиотека 
„Ралица“, патрон на смолян-
ската Регионална библиоте-
ка; Илия Белковски – учител 
и революционен деятел; 
Щильон Казалиев – краевед 
и изявен общественик; Кон-
стантин Канев от с. Момчи-
ловци – свещеник, краевед 

и почетен гражданин на 
Смолян; Димитър Райчев от 
Чепеларе – учител, спелео-
лог и създател на Музея на 
родопския карст; свещеник 
Никола Мавродиев (поп 
Нико) – възрожденски деец; 
Тома Попратилов – Садук-
ей – писател и стопановед; 
Крум Савов – първият фо-
тограф в Среднородопския 
край; Спиро Герджиков 

– общественик и създател 
на Родопския музей; Петко 
Карапетков от с. Славейно 
– учител, обществен деец и 
краевед. 

Навършват се 190 години 
от откриването на първото 
килийно училище в с. Ши-
рока лъка и 180 години от 
първото българско училище 
в с. Райково. Преди 135 го-
дини е издадена книгата на 

свещеник Никола Мавро-
диев „Портрет на гръцкото 
фенерско духовенство и 
коварните му дела против 
българите в Родопите“. 
Преди 170 години е поста-
вено началото на модерна-
та образователна система 
в Златоград и е създаден 
писменият възрожденски 
паметник „Златоградски 
сборник“.

Имена и събития от два века насам

Залогът е емоционалната 
интелигентност
В ПГ по транспорт и лека промишленост в Омуртаг изучават 
двигателите със софтуер за 3D визуализация

Учебно-производственият сервиз позволява на учениците да придобият практически умения

с очакван недостиг на пазара на 
труда; „Машинен монтьор“, коя-
то е в дуална форма на обучение 
и е защитена професия. Другите 
три професии са насочени пре-
димно към момичетата. Пър-
вата e „Помощник-възпитател“ 
– също с очакван недостиг на 
пазара на труда; „Моден дизайн“ 
и „Фризьор“. 

„Преподаваните професии 
дават възможност за добра ре-
ализация на пазара на труда и 
затова успяваме да изпълним 
план-приема – подчертава Райна 
Панайотова. – Последните годи-
ни правим по три паралелки, а от 
миналата и тази година имаме и 
ученици в дуална форма на обу-

чение, което също е много добре 
за нашето училище. Предстои да 
открием и паралелка по мехатро-
ника – имаме сключен договор 
с една фирма, също за дуална 
форма на обучение.“

Училището ежегодно се ре-
монтира със собствени сред-
ства. Гимназията разполага и с 
учебно-производствен сервиз, 
където учениците от XI и XII 
клас провеждат учебна практи-
ка по автотранспортна техника.  
В него има работилници по общи 
професионални умения. В на-
правление дизайн също има две 
работилници, в които учениците 
проектират и сами изработват 
моделите. 

Има и фризьорски 
салон, който се 

посещава основно 
от ученици,

но и преподаватели ползват не-
говите услуги. 

Обзавеждането и оборудването 
на работилниците се осъществя-
ва основно по проекти. От мина-
лата година училището работи 
по проект „Подкрепа за дуална 
система на обучение“ и едната 
работилница е изцяло оборуд-

вана по него. Миналата година е 
купен и нов учебен автомобил за 
часовете по управление на МПС, 
защото дванайсетокласните имат 
такава учебна практика. Купен 
е и нов софтуер с 3D визуали-
зация. Той позволява на децата 
да проследяват отделните етапи 
от работата на двигателя,  които 
иначе няма как да видят.

„Софтуерът е много полезен – 
казва директорката. – Видяхме 
такъв миналата година, кога-
то по Националната програма 
„Иновации в действие“ бяхме 
в Професионалната гимназия 
по транспорт в Бургас. Нашите 
ученици бяха много впечатлени 
и затова решихме да купим такъв 
софтуер. Той помага да се види 
чрез визуализация как може да 
се отстрани даден проблем в 
автомобила.“

В гимназията са организирани 
и различни занимания по интере-
си – тази година има 10 групи. Две 
от тях са по спорт, четири са към 
общообразователните предмети, 
останалите са по професионална 
подготовка. Една група е създаде-
на от училищния психолог, който 
работи тук от четири години. 
Заниманията в нея са фокусирани 
върху емоционалната интелигент-

ност. Интересът към тях е много 
голям, затова са много и желаещи-
те да се запишат в групата.

„С родителите работим на 
терен. Ходим по селата, разго-
варяме, те нямат възможност да 
дойдат до Омуртаг – казва Райна 
Панайотова. – Хубаво е, че като 
гимназия по транспорт, имаме 
автомобили и можем да посеща-
ваме по-лесно семействата на 
нашите ученици, 85% от които 
пътуват от други населени места. 
Родителите са добре дошли в 
нашето училище и да участват в 
учебните часове – така могат да 
проследят развитието на своето 
дете. Провеждаме Ден на отво-
рените врати, когато могат да се 
обменят умения и знания между 
бивши и настоящи възпитаници 
на гимназията.

Голямо съдействие получаваме 
и от Агенцията за закрила на 
детето – винаги са се отзова-
вали, когато сме имали нужда. 
Това също помага да задържаме 
децата в училище. Добре е, че 
тази година не се наложи да про-
веждаме обучение от разстояние 
в електронна среда и децата са 
си на училище. Но въпреки това 
класните ръководители, аз и 
психологът редовно посещава-
ме родителите и се опитваме да 
поддържаме постоянна връзка 
с тях.“

Миналата учебна година почти 
цялата преминава в дистан-
ционно обучение. Училището 
осигурява таблети на учениците, 
закупени са и предплатени карти 
за интернет. 

Материали  
на хартиен носител 

не са раздавани.

Учебните занятия се провеж-
дат във виртуалните класни стаи 
на „Школо“. 

„Най-трудно се наваксват часо-
вете по практика и всъщност тях 
все още ги наваксваме с групите 
за занимания по интереси – казва 
Райна Панайотова. – Особено  
важно е това за учениците XI и 
XII клас, които трябва да навля-
зат в същността на професията. 
Да не говорим за XII клас, когато 
учениците ще се дипломират 
по Закона за предучилищното и 
училищното образование с втора 
задължителна матура по теория 
и практика.“

Райна Панайотова,  
директор
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Айсехел РУФИ

Варненската мор-
ска гимназия 
„Св. Николай 
Чудотворец“ е 
лидер в обуче-
нието на кадри 

за морската индустрия у нас. 
Бъдещето на сектора всъщ-
ност е в ръцете на днешните 
460 ученици в 24-те паралел-
ки на училището, утвърдено 
като „ковачница“ на бъдещи 
капитани, корабни инженери 
и корабособственици.

През последните 4 години 
се забелязва силен интерес 
към Варненската морска гим-
назия и все по-сериозен на-
плив от кандидати. Отливът 
от професионалното образо-
вание, който се наблюдаваше 
преди това, остава в миналото, 
коментира пред в. „Аз-бу-
ки“ директорът на ВМГ „Св. 
Николай Чудотворец“ инж. 
Виолета Шишкова. Според 
нея този успех до голяма 
степен се дължи на ангажи-
мента на правителството към 
професионалните гимназии с 
изготвянето на списъка за обу-
чение по защитени професии 
и такива с очакван недостиг на 
пазара на труда. 

„Тази политика много под-
помага обучението по специ-
алности и професии, които 
са търсени и необходими на 
бизнеса, но не звучат така 
атрактивно за младите и към 
които поначало липсва осо-
бен интерес от страна на 
учениците“, категорична е 
директорката.

Варненската морска гим-
назия е най-голямото средно 
учебно заведение за подготов-
ка на морски кадри в страната. 
„Стараем се да запазим лидер-
ската позиция. 

Най-
атрактивната 

специалност 
традиционно 

е „Морско 
корабоводене“,

към която винаги е имало 
много голям интерес. Балът 
на кандидатите за тази спе-
циалност е доста висок. От 
няколко години предлагаме 
прием по нова за гимназията 
специалност – „Компютърна 
техника и технологии“, където 
кандидатите са доста“, отбе-
лязва инж. Шишкова. 

Под нейно ръководство във 
ВМГ „Св. Николай Чудотво-
рец“, освен за бъдещи капита-
ни на кораби, учениците изу-
чават още „Корабни машини 
и механизми“, „Електрооб-
завеждане на кораби“, „Екс-
плоатация на пристанището 
и флота“, „Компютърна тех-
ника и технологии“ и „Спеди-
ция, транспортна и складова 

логистика“ за професията на 
спедитор-логистик. От близо 
петстотин възпитаници около 
1/5 са ученици, които са извън 
Варна, но са избрали специ-
алностите в Морската гим-
назия. Сред тях има младежи 
от най-различни области на 
страната. 

Варненската морска гимна-
зия е правоприемник на две 
училища. Обединила е през 
годините Средното професио-
нално техническо училище по 
корабостроене и Техникума 
по корабостроене и корабо-
плаване. Разкриването им 
подсигурява нуждата от кадри 
на интензивно развиващата 
морска индустрия на Бълга-
рия. През далечната 1948 г. 
с основна задача подготовка 
на работници за корабостро-
енето и ремонта е създадено 
Средното професионално 
техническо училище по ко-
рабостроене. През 1962 г. 
пък е основан Техникумът по 
корабостроене и корабопла-
ване заради необходимост-
та от технически кадри със 
средно морско образование. 
Двете училища са обединени 
през 2000 г. и е създадена 
професионалната гимназия. 
Днешната Варненска морска 

съществува от 2003 г. За тези 
18 години училището се е 
утвърдило като водещо в обу-
чението по морски професии.

„Независимо че 
България е малка 

по територия 
и население, 

излазът Ӝ  
на Черно море  

и географското 
Ӝ положение 

определят нуждата от ста-
билно морско образование. 
Изследванията показват, че 
значителна част от населе-
нието, не само на Варна и 
Бургас, е обвързано с мор-
ската индустрия. Тя включва 
корабостроене, оборудване, 
кораборемонт, корабно ма-
шиностроене, корабособ-
ственост, експлоатация на 
флот на пристанище и много 
други дейности. Безспорна е 
необходимостта от развитието 
на учебни заведения, които 
да подготвят кадри за този 
сектор“, казва инж. Виолета 
Шишкова.

Освен активната държавна  
политика за развитие на про-
фесионалното образование 
принос за увеличаващата се 
атрактивност на ВМГ „Св. 
Николай Чудотворец“ е ак-
тивното участие на предста-
вителите на морския бизнес 
в подпомагането на много от 
специалностите в гимнази-
ята. Това осигурява с кадри 
нуждите на морския бизнес, 
а учениците в търсените от 
бизнеса паралелки получават 
стипендии. Бизнесът в Мор-
ската столица е взел активно 
участие и при разработването 

на националните изпитни 
програми за корабните спе-
циалности.

„Всички ученици провеж-
дат практика на реално ра-
ботно място в производствени 
предприятия и на борда на 
кораби в бордови флот“, раз-
казва още инж. Шишкова. 

Гимназията е кандидатства-
ла и е одобрена по  Национал-
ната програма за изграждане 
на STEM среда, като е полу-
чила държавно финансиране 
в размер на 300 000 лева.  
С парите е изграден STEM  
център в училището, а със 
сериозна финансова подкрепа 
се е включил и бизнес парт-
ньор на Морската гимназия.  
В резултат STEM центърът 
във ВМГ е оборудван за прак-
тическо обучение с най-съвре-
менни технологии, с мулти-
функционални компютърни 
зали. А във всяка зала има и 
зони за преподаване и презен-
тиране, както и зони за отдих. 

Реализиран е и вече дейст-
ва Център за обучение във 
виртуална и добавена реал-
ност. Предвидена е и зона за 
учителите – за подготовка на 
уроците им. След изгражда-
нето на центъра гимназията 
кандидатства и влиза в списъ-
ка на иновативните училища. 
Така двете нови паралелки – в 
VIII и IX клас, изучават допъл-
нително роботика, 3D печат и 
мобилни технологии. 

„Целта е да се засили ин-
тересът на младите хора към 
инженерните науки“, допълва 
директорката на Варненската 
морска гимназия – училище-
то, което на практика показ-
ва какво означава синергия 
между обучение и практика, 
между училището, бизнеса и 
нуждите на пазара на труда.

Управляващият орган на Оператив-
на програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ (2014 – 2020 г.) 
проведе информационен ден в рамките 
на разяснителната кампания по проце-
дура за подбор на проектни предложения 
„Подкрепа на уязвими групи за достъп 
до висше образование“. В срещата 
се включиха над 110 представители на 
заинтересовани страни, като училища, 
неправителствени организации, висши 
училища. Бяха представени условията и 
изискванията, на които трябва да отгова-
рят проектните предложения, кандидати-
те и съответните партньори по проектите, 
както и допустимите дейности, целева 
група, индикаторите за изпълнение и за 
резултат, допустимите разходи и режи-
мите на държавни помощи, сроковете за 
кандидатстване. Фокусът на срещата е 
насочен върху подготовката на проектни 
предложения по конкретната процедура, 
както и към попълване и окомплектоване 
на проектни предложения.

Основната цел на „Подкрепа на уязвими 
групи за достъп до висше образование“ 
е социална интеграция на уязвими групи 
чрез създаване на условия за прехода им 
от средно към висше образование. Една 
от специфичните цели е осигуряването на 
достъп до висше образование в България 
на ученици от уязвими групи, които да 
бъдат подпомогнати да завършат средното 
си образование, и за лица и младежи от 
целевата група, които да бъдат мотивира-
ни да продължат обучението си за придо-
биване на образователно-квалификацион-
на степен от висшето образование. Друга 
специфична цел е подкрепа за обучението 
на студентите от тези групи в I курс – под-
крепа, която ще им осигури една успешна 
интеграция и адаптиране в академичния 
живот. Не на последно място, мярката е 
насочена към образователните медиатори 
и помощник на учителя за придобиване 
на висше образование по специалност от 
педагогически профил.

Бюджетът е 7 млн. лв., осигурени по 
Приоритетна ос 3 „Образователна среда 
за активно социално приобщаване“ на 
ОПНОИР, съфинансирана от Европей-
ския социален фонд. От ЕСФ средствата 
са в размер 5 950 000 лв. Минималният 
размер на един проект са 100 000 лв., а 
максималният – 195 583 лв.

Допустими кандидати са училища 
от средното образование. Те трябва да 
са действащи институции, отговарящи 
на условията за завършване на клас от  
втори гимназиален етап и/или за придо-
биване на средно образование. По тази 
мярка партньорството не е задължително. 
Но може да се участва само в едно про-
ектно предложение – като кандидат или 
като партньор. 

А ето и някои индикатори за изпълне-
ние: 95 369 лица от уязвими групи, 370 
медиатори и помощник на учителя. Ро-
дители на ученици от уязвими групи във 
втори гимназиален етап – 4131 души, като 
този индикатор е задължителен.

Кандидатите могат да задават  
въпроси по конкретната процедура до 
15.03.2022 г. вкл. на адрес: infosf@mon.bg  
или чрез ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване е 
05.04.2022 г., 17:30 ч. Затова Управля-
ващият орган на ОПНОИР препоръчва 
на потенциалните кандидати да пред-
видят достатъчно технологично време 
за попълването и проверката на форму-
ляра за кандидатстване в ИСУН 2020,  
като не разчитат на последния ден от 
срока за кандидатстване. 

Как да учим висше 
с подкрепата  
на ОПНОИР

В Морската гимназия 
държат здраво руля
Освен корабоводене в специализираното училище 
във Варна изучават роботика и мобилни 
технологии

За родените край морето е съвсем естествено насочването към специалности,  
свързани с морската индустрия

Инж. Виолета Шишкова,  
директор
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Виктория ПЕТРОВА

Целият път на Бой-
чо Койчев е наши-
ят общ път“. Това 
казва директорът на 
Основно училище 
„Васил Левски“ в 

пловдивското с. Караджово – 
Красимира Благоева. Поводът 
е специалният приз „За утвър-
ждаване и развитие на мрежата 
на образователните медиатори в 
България“, който младият човек 
получи. 

Двадесет и пет годишният Бой-
чо произлиза от ромската махала 
в селото. Израснал в многодетно 
семейство на малообразовани 
родители, той е непрестанно 
подкрепян и насърчаван да върви 
по пътя на просвещението. Без 
образование в днешно време си 
заникъде, убедени са родители-
те му. Ако не знаеш да четеш и 
пишеш, най-малкото можеш да 
станеш жертва на лъжи и измами. 

Бойчо е забелязан от целия 
педагогически екип на ОУ „Ва-
сил Левски“, защото е от учени-
ците, които правят впечатление 
с неформалното си лидерство. 
През 2009 г. момчето е избрано 
за първи сурвакар в инициатива 
на Центъра за междуетнически 
диалог и толерантност „Амали-
пе“. Тогава стартира програмата 
„Всеки ученик ще бъде отлич-
ник“, а Бойчо Кочев е избран 
да представлява училището в 
Караджово. Той е измежду пред-
ставителите на единствените 
две училища в цяла България, 
поканени в Министерството на 
образованието и науката. Иници-
ативата на „Амалипе“ фокусира 
върху междукултурния диалог и 
толерантността към различните 
деца в българското общество. Тя 
е и своеобразно начало в профе-
сионалното развитие на ромския 
медиатор и желанието му един 
ден да стане учител. 

„Няма да забравим как на след-
ващия ден след посещението в 
МОН Бойчо вървеше в училище 
като Конан Завоевателя – споделя 
Красимира Благоева. – Начинът 
му на поведение демонстрира-
ше, че се гордее с това, което е 
направил. Това беше моментът, 
в който осъзна, че ако продължи 
да учи и има добри резултати, 
ще получи подкрепа. Моментът, 
в който ученикът взема решение 
за себе си и за това какво иска да 
прави с живота си. Устремът му 
да преподава, се забелязва през 
всичките степени на обучение“, 
разказва директорката. 

След завършване на про-
гимназиалния курс в местното 
училище Бойчо продължава 
обучението си в Гимназията по 
туризъм в Пловдив. Сега е I курс 
в Биологическия факултет на 
Пловдивския университет. Преди 
да бъде приет в Университета, 
намира работа в кметството на 
Караджово посредством Бюрото 
по труда. При обявяването на 
позицията „Образователен меди-
атор“ по проект „Подкрепа за ус-

За пътя от махалата  
до Биологическия факултет

Медиаторът Бойчо Кочев бе поздравен от министъра на образованието и науката  акад. Николай  Денков (вляво) 
и от вицепремиера  Бореслав Сандов (вдясно)

Най-голямото удовлетворение за един учител  
е да види своите ученици да постигат много повече  
от това, което те самите са очаквали

В своята работа Бойчо Кочев се 
сблъсква с поредица от сериозни 
предизвикателства. Освен с кул-
турата и традициите на ромската 
общност да женят децата си в 
крехка възраст, през есента на 
2019 г. много от ромите в Кара-
джово започват да се страхуват, 
че социалните власти могат да 
отнемат децата им. Тези притес-
нения се зараждат с проекта за 
Национална стратегия за детето 
2019 – 2030 г., която има за цел 
да защити правото на всяко дете 
да живее и се развива в здраво-
словна и сигурна семейна среда. 

Със силната си 
харизма и личен 

пример 

младият медиатор успява да 
убеди родителите в правотата на 
решението да пуснат детето си в 
класната стая. Когато изглежда, 
че работата на Бойчо тръгва в 
правилна посока, на хоризонта 
се появява следващото голямо 
предизвикателство – COVID-19 и 
последвалата неизвестност. 

Децата в ОУ „Васил Левски“ са 
от три етноса: български, турски 
и ромски, като по-голямата част 
са от ромски произход. Освен 
липсата на устройства за провеж-
дане на онлайн обучението част 
от родителите не са технически 
грамотни, за да се справят с 
употребата им, разказва Бойчо. 
Затова той започва да обикаля 
от врата на врата, разяснявайки 
на децата и родителите как да 
се включат онлайн, за да може 
учебната дейност да продължи. 
На учениците, които не могат 
да се справят с електронните 

пех“ от училище „Васил Левски“ 
веднага се свързват с кметството. 
Ръководството единодушно под-
крепя кандидатурата на Бойчо. 
Така зрелостникът получава 
възможността да работи като 
образователен медиатор. А да се 
завърне в училище като учител, е 
голямата му детска мечта още от 
часовете при любимата госпожа 
Тонева, която запалва любопит-
ството му. 

От 2019 г. той тръгва по домо-
вете на ромските деца в родното 
си село с мисията да убеди повече 
родители и деца, че образова-
нието е най-голямото богатство 
на човека. „Образованият човек 
няма алтернатива. Хората се делят 
по това дали са образовани, или 
не. Бойчо е приет добре нався-
къде, защото е харизматичен и 
образован, защото е широко скро-
ен, комуникативен. Това, което 
се говори за ромите и уязвимите 
групи, е, защото голяма част от 
тях са необразовани. Когато човек 
е образован, може да е полезен 
навсякъде. Със сигурност няма 
да бъде дамгосан с това, че е от 
друг етнос“, казва Красимира 
Благоева.

устройства, са раздавани всеки-
дневно работни листове. 

„В началото на пандемията 
медиаторите като Бойчо и шес-
тимата му колеги, отличени за 
своята образователна подкрепа, се 
откроиха сред всички останали –  
разказва Благоева. – Не го казвам 
само защото един от тях е част от 
екипа на нашето училище. В онзи 
първоначален момент на затваря-
не на хората по домовете им обу-
чението на децата бе оставено на 
собствената ни интуиция. Трябва-
ше сами да реорганизираме учеб-
ния процес, за да няма отпаднали 
деца. Поради неграмотността и 
ниските технически умения на 
някои ромски семейства Бойчо 
неуморно обикаляше махалата, за 
да помага на децата. Заради това 
стана медиатор-координатор към 
Център „Амалипе“. 

Хората като него 
мотивират повече 

образователни 
медиатори 

да постигат добри резултати.  
Правят ги още по-разпознаваеми 
в мрежата на училищата, работе-
щи с уязвими групи.“ 

Журито от Центъра за между-
културен диалог решава да не 
включи образователните медиато-
ри-координатори в надпреварата 
за голямата награда „Медиатор 
на годината 2021“, за да даде въз-
можност на други, които тепърва 
тръгват по този път, да бъдат 
забелязани, оценени и мотивира-
ни. Затова координаторите като 
Бойчо са изключени от възмож-
ността да участват в конкурса. 
Но на финала на церемонията те 

изненадващо получават награди 
„За утвърждаване и развитие 
на мрежата на образователните 
медиатори“. Жестът от страна на 
организаторите към тях е с цел 
да им покаже колко ценени са и 
какъв добър пример дават. 

Наградата за Бойчо е призна-
ние както за самия него, така и 
за целия екип, с който работи. 
Това е колективна награда, смята 
младият мъж, защото включва 
усилията и на учителите, и на 
родители, и на ученици. Негови-
ят успех е признание и за хората, 
които са го подкрепяли. „Най-
голямото удовлетворение за един 
учител е да види своите ученици 
да постигат много повече от това, 
което те самите са очаквали“, 
казва Красимира Благоева. 

Притесненията им обаче ос-
тават, защото кризата прекъсва 
обичайната дейност. Много от 
постигнатото преди COVID-19 е 
изгубено и сега учители и учени-
ци усилено работят, за да догонят 
резултатите отпреди кризата. 

Педагозите си имат и други 
притеснения. При малка част от 
децата се забелязва последовател-
ност в развитието и обучението. 
Иначе учениците с възможности 
са повече, но не са постоянни. 
Затова по стара традиция в края 
на учебната година ще бъдат по-
ощрени тези, които не спират да 
полагат усилия през целия период 
на обучение.

Постоянството е ключът към 
успеха на ОУ „Васил Левски“. На 
базата на този критерий ще бъде 
избран и поредният, тазгодишен 
стипендиант на журналистите 
от в. „Аз-буки“ от ОУ „Васил 
Левски“. 

Красимира Благоева,  
директор
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Основно училище, чита-
лище и духовни храмове са 
стълбовете на просвеще-
нието в горнотракийското 
село Караджово, Пловдивско. 
Смесеният етнос на хората 
е символ на хармония и рав-
новесие в малкото населено 
място. Благодарение на пос- 
тоянството, екипността и 
добрия междукултурен диа-
лог селото е сред добрите 
примери за малка, сплотена и 
просперираща общност. 
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Зам.-министър Петро-
ва, каква позиция 
представи България 
по време на нефор-
малната среща на ми-
нистрите на висшето 

образование, научните изслед-
вания и иновациите в Париж, в 
която участвахте?

– България смята, че дискусията 
за ролята на университетите на 
европейско ниво е важна и навре-
менна. Ключов фактор за пости-
гането на успех и за развиването 
на пълния им потенциал – в това 
число и на национално ниво, е 
премахването на бюрократичните 
пречки, развиването и насърчава-
нето на творческия подход, инова-
циите и предприемачеството, както 
и запазването на многообразието в 
различните академични традиции 
и култури.  

Приносът на висшите училища 
не е само по отношение на научния 
и иновационния капацитет на мак-
рорегионално ниво, а и по отноше-
ние на стратегическата автономия 
на Европейския съюз. Като ключов 
фактор в това отношение се опре-
деля трансрегионалното и много-
странното сътрудничество в ЕС и 
с асоциираните към програма „Хо-
ризонт Европа“ трети страни, както 
и двустранното и многостранното 
международно сътрудничество в 
различни формати.

Инициативата „Европейски 
университети“ се очаква да има 
съществено въздействие върху 
конкурентоспособността и спо-
собността за тясно сътрудничество 
на университетите, които участват. 
Тези консорциуми следва да про-
дължат да получават подкрепа за 
развитие на техния научноизследо-
вателски и иновационен капацитет 
и сътрудничество. Също така, след-
ва да се насърчава и сътрудничест-
вото на висшите училища с научни 
организации из цяла Европа. Това 
ще засили темпа на внедряване на 
новите знания и иновации в обра-
зователните системи. Като цяло, 
очаква се европейските универси-
тети да допринесат за по-високото 
развитие на образователните тра-
диции, постижения и иновации в 
цяла Европа.

– Кои са трудностите пред 
инициативата „Европейски 
университети“?

– Европейският съюз чрез свои-
те програми, основно чрез „Ера-
зъм+“, подкрепя сътрудничеството 
между университетите. Първите 
програми в това направление бяха 
за създаването на т.нар. съвместни 
магистърски програми, чиято 
идея след това бе развита в тези 
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През 2021 г. България създаде и 
научноизследователски институт в 
областта на компютърните науки, 
който също ще получи финансира-
не от държавния бюджет до 2030 г.  
и ще работи в тясно сътрудни-
чество с едни от гигантите в тази 
област – швейцарските федерални 
институции ETH (Цюрих) и EPFL 
(Лозана). 

– Забелязва се активизация на 
сътрудничеството между висши 
училища в страната – това ще 
помогне ли за разпространяване 
на добър опит и практики, когато 
някои от тях са участници и в 
европейски консорциуми?

– Безспорно. По принцип в 
Стратегията за развитие на вис- 
шето образование са включени 
такива стратегически цели, като 
сътрудничество между български-
те висши училища за съвместни 
бакалавърски и магистърски про-
грами в различни професионални 
направления. Идеята е да се спо-
делят ресурси и знания, особено 
в областите, които се развиват 
много динамично. И това, първо, 
ще има положителен ефект в стра-
ната за развитие на националното  
сътрудничество и пълноценното 
използване на наличния академи-
чен потенциал. Необходимо е еки-
пите в различни висши училища 
да се познават и да обменят пос- 
тиженията си. И на второ място, 
това ще допринесе за развитие на 
мрежата от европейски контакти 
чрез онези висши училища, които 
вече участват в европейски кон-
сорциуми.

– Често определят университе-
тите като двигатели на екологич-
ния и дигиталния преход – как 
стоят в този аспект българските 
висши училища? Отчита се ръст 
в броя на научните публикации 
на висшите училища в между-
народните библиографски бази 
данни – могат ли те да се пре-
върнат в иновации и продукти? 

– Първо трябва да отбележим, 
че никак не е лек и кратък пътят 
фундаменталната наука да намери 
своето развитие в приложни по-
стижения и след това да се стигне 
до патенти. 
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„Европейски университети“. На 
неформалната среща на минис- 
трите на висшето образование, 
научните изследвания и иноваци-
ите в Париж бе представено, че са 
одобрени 41 такива проекта. От 
страна на България участват пет 
пълноправни и един асоцииран 
член. От пълноправните три са 
държавни висши училища – Со-
фийският университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Техническият 
университет – София, и УНСС. 
Другите две са частните Нов бъл-
гарски университет и Висшето 
училище по агробизнес и развитие 
на регионите. Асоцииран член е 
Югозападният университет.

Европейското висше образова-
ние по принцип се характеризира 
с високо ниво на хармонизиране на 
изискванията на дейностите, което 
е гарантирано от сътрудничеството 
в рамките на Болонския процес 
и прилагането на различните му 
инструменти. Въпреки това не са 
малко проблемите, пред които се 
изправят конкретни практически 
ориентирани инициативи – в това 
число инициативата „Европейски 
университети“. Основните пре-
дизвикателства пред пълноценното 
сътрудничество често са свързани 
с различни подходи и нормативни 
изисквания в отделните държави 
членки на ЕС. Типичен пример 
за това е продължителността на 
бакалавърските програми, раз-
личните степени на чуждоезикова 
грамотност, както и различия в на-
ционалните приоритети, традиции 
и характеристики. 

По отношение на сътрудничест-
вото в рамките на алиансите от 
европейски университети е необхо-
димо да се идентифицират същест-
вуващите предизвикателства. Те 
могат да се преодолеят с помощта  
на нормативни промени – в това 
число чрез актуализиране на на-
ционалните системи за натрупва-
не и трансфер на кредити. Друг 
важен момент е и осигуряването 
на платформа за обмен на въпроси 
и отговори, идеи, опит и информа-
ция, която да повиши разбирането 
за резултатите от обучението, като 
ключов фактор в образователната 
дейност на висшите училища и 
основа за активно сътрудничество 
с партньори от различни системи 
и държави.

Укрепването на националните 
системи за висше образование и 
на ускореното развитие на евро-
пейското пространство за висше 
образование също би имало въз-
действие върху капацитета, конку-
рентоспособността и желанието на 
висшите училища да бъдат не само 
конкуренти, но и партньори.

Инициативата за европейски 
университети може да се разглежда 
като знакова и пилотна. Смятаме, 
че нейното развитие и разширяване 
би било целесъобразно, включи-
телно към университети с по-нисък 
научен капацитет. Европейските 
университети обаче следва да 
бъдат подкрепени съвместно от 
Еврокомисията и държавите член-

ки, за да се преодолеят пречките и 
предизвикателствата, включително 
що се отнася до т.нар. циркулация 
на мозъци. Някои от тези въпроси 
са и могат допълнително да бъдат 
адресирани и чрез Програмата за 
политиката на европейското науч-
ноизследователско пространство за 
2022 – 2024 г.

Необходимо е също европейско-
то научно пространство и евро-
пейското пространство за висше 
образование да работят в синергия 
и симбиоза. 

Според мен всяко сътрудничест-
во на български висши училища с 
техни европейски партньори ще 
повлияе положително в няколко на-
соки. От една страна, за популяри-
зиране на българското висше обра-
зование. От друга, за развитието на 
контакти и общи програми, които 
са ориентирани към приоритетни 
икономически и научни области. И 
разбира се, създаване на контакти 
на научно ниво.

– Какви са според Вас основ-
ните пречки за приобщаването 
на българските висши учили-
ща към европейските научни 
мрежи?

– Трудностите за приобщаването 
на българските висши училища 
към европейските научни мрежи са 
доста. На първо място, става дума 
за общи проблем за университетите 
от Централна и Източна Европа. 
Според неотдавна публикувано 
проучване те получават не повече 

от 10% от стойността на отделените 
средства по европейски програми. 
Все още има редица предизвика-
телства и едно от тях е разширява-
нето на научните контакти с други 
университети, повишаването на 
качеството на научната продукция.

МОН работи по повишаване на 
критериите за минималните нацио-
нални изисквания за академично 
израстване. И това ще допринесе 
за повишаване на качеството на 
научната дейност и включването 
на повече висши училища в меж-
дународни проекти.

– Каква подкрепа ще получат 
българските висши училища?

– През 2021 г. страната ни опре-
дели българските висши училища 
с най-висок научен капацитет като 
изследователски, на базата на което 
те ще получават допълнителна 
подкрепа за укрепване и развитие. 
Планира се изследователските  
висши училища да получат под-
крепа за изпълнение на страте-
гически научноизследователски 
и иновационни програми чрез 
Плана за възстановяване и устой-
чивост. Подкрепа ще получат и 
висши училища, чиито капацитет 
и резултати са сравнително близ-
ки до тези на изследователските. 
По този начин ще се насърчава 
и тяхното развитие. Разбира се, 
средства за наука се осигуряват 
за всички висши училища чрез 
национални програми, проек-
ти по международни програми.  

Интервюто взе  
Стоян СТОЯНОВ



18 брой 6, 10 – 16. II. 2022 г.www.azbuki.bg АКАДEМИЧНА МРЕЖ@

От стр. 17
Но българските висши училища 

патентоват своите научни постиже-
ния. Това дори бе и един от крите-
риите за определяне на изследова-
телските университети в страната. 
Има университети с много висока 
патентна активност – например  
ТУ – София, и Медицинския 
университет – София. Друг е въп- 
росът до каква степен след това 
този патент може да се развие до 
някакъв краен продукт. И тук е го-
ляма ролята на предприемаческия 
потенциал на висшите училища, на 
връзките им с бизнеса и на наличи-
ето на компании, готови да вложат 
средства в този процес.

Колкото до публикационната 
активност, имаме висши училища, 
които на година публикуват хиляди 
научни статии с високи научни 
показатели в списания с висок ранг.

Има области, в които изследова-
телите ни са на световно равнище. 
Например не е тайна, че обучение-
то в областта на информационните 
и компютърните технологии е 
отлично. Реализацията на българ-
ските кадри в компании от сектора 
е много добра. Задълбочава се и 
сътрудничеството между висшите 

училища и компании от бранша. 
Очаквам все повече фирми да 
сключват договори за разработки в 
областта на цифровите технологии 
и изкуствения интелект. В области 
като екологичния преход също така 
наши висши училища работят на 
високо ниво – ТУ – София, ХТМУ 
и Минно-геоложкият университет 
развиват нови безотпадъчни и 
зелени технологии. Не бих про-
пуснала и постиженията в областта 
на медицината. Там също имаме 
изключително високи постижения 
и учени, които са на световно ниво.

– Като зам.-министър с ресор 
висше образование, бихте ли спо-
делили повече за приоритетите 
на екипа на МОН в тази област 
през настоящата година.

– Единият основен приоритет 
е повишаването на качеството на 
висшето образование и на квалифи-
кацията на преподавателите. Всяка 
година оценяваме чрез доклада за 
наука постиженията на учените от 
висшите училища. Цел на МОН в 
областта на висшето образование е 
да се повишават активността и ка-
чеството на научните публикации. 
Тоест българските учени да пуб-
ликуват в списания с много висок 

импакт-фактор и високо ранжирани 
в своите области.

Подготвяме серия от мерки за 
гарантиране високото ниво на 
научната дейност. Една от тях на-
пример е борбата с плагиатството. 
Вече чрез автоматизирана система 
ще бъдат проверявани всички на-
учни публикации, както и всички 
докторски дисертации, които се из-
ползват в конкурсите за академич-
но израстване. В момента МОН 
е в процедура за закупуването на 
софтуер за откриване на плагиат-
ство, който ще бъде разпространен 
до всички висши училища. Идеята 
е той да си използва за проверка 
още на магистърски и дипломни 
тези, за да може да се промени 
манталитетът.

Ще се създаде двустепенна 
структура за проверка за плагиат-
ство – чрез нормативни промени 
висшите училища и научните 
организации ще бъдат задълже-
ни да създадат свои комисии по 
академична етика. Те ще правят 
първоначалните проверки. А съ-
ществуващата Национална коми-
сия по академична етика към МОН 
ще бъде като втора инстанция, пред 
която ще могат да се обжалват ре-

шенията на комисиите от по-ниско 
равнище. 

Отделно се предвиждат промени 
и в акредитацията на професио-
налните направления и висшите 
училища. Изменения ще има и 
относно атестирането на препо-
давателите. По тези въпроси все 
още предстои по-широка дискусия, 
за да се намерят най-ефективните 
решения.

През тази година ще започнат 
част от дейностите по Плана за 
възстановяване и устойчивост и 
по двете европейски програми 
за образование и за наука, което 
изисква голям набор от докумен-
ти, разработване на условия за 
кандидатстване и процедури за 
оценяване на проектни предложе-
ния. Министерството ще насочи 
много усилия към тези важни 
дейности, за да осигури бърз и 
безпроблемен старт на българските 
образователни и научни проекти, 
които ще бъдат финансирани със 
средства от ЕС. 

– Споделете повече за идеите 
за преструктуриране на висши 
училища. Означава ли това обе-
диняване на някои от тях?

– Онова, което вече е факт, са 

съвместни образователни програми 
между висшите училища. По отно-
шение на преструктурирането или 
обединяването на висши училища 
в момента обсъждаме този въпрос 
и когато имаме конкретен план, той 
ще бъде анонсиран.

– Висшите училища се обявиха 
за повече средства за стипендии 
на студентите и за нарастване 
заплатите на асистентите, така че 
да бъдат около 150% от средното 
възнаграждение за страната и 
да се конкурират с растящите 
за поредна година заплати на 
учителите.

– Надявам се да намерим механи-
зъм това да се случи. Определено, 
за стипендиите на докторантите 
подобно решение за увеличение е 
взето. Сумата ще нарасне от 500 на 
750 лв., макар желанието ни беше 
тя да е и по-висока. Паралелно с 
това ще се увеличат и средствата 
за студентите. 

По отношение на преподавател-
ския състав, има висши училища, в 
които трудовите възнаграждения са 
високи. Така че и самите универси-
тети трябва да намерят ресурси. На-
пример подобен ресурс е участието 
в научни проекти.

Приоритет за МОН е повишаване качеството...

Предварителни канди-
датстудентски изпити по 
биология и химия ще се 
проведат в Медицинския 
университет – София, съ-
ответно на 16 и 17 април 
2022 г., съобщават от вис- 
шето училище. Приемът 
на документи за кандидат-
студентската кампания за 
учебната 2022/2023 г. по 
специалностите „Медици-
на“, „Дентална медицина“ 
и „Фармация“ ще бъде он-
лайн от 7 март до 11 април.

Документи за редовните 
кандидатстудентски изпити 
се приемат отново онлайн 
от 6 до 27 юни. Изпитът по 
биология е на 2 юли, а по 

химия – на 3 юли. Време-
траенето е 2 астрономиче-
ски часа. В деня на изпита 
по биология на случаен 
принцип ще се изтегли една 
комбинация от 15 тестови 
въпроса, 15 въпроса с кра-
тък отворен отговор и три 
въпроса, които изискват 
разширен отговор. Изпитът 
по химия ще се състои от 
тест с 20 въпроса с изби-
раем отговор и 4 въпроса 
с отворен отговор, една 
логическа задача, включ-
ваща материал от обща и 
неорганична химия и една 
логическа задача, включва-
ща материал от органична 
химия. 

Нова бака-
лавърска 
програма 
–  „Ана -
л и з  н а 
д а н н и “ , 

предлага за следващата 
учебна година Софийски-
ят университет. Приемът 
ще се осъществява по из-
бор с оценка от държавен 
зрелостен изпит по мате-
матика, по информатика 
или по информационни 
технологии или с оценка 
от кандидатстудентски 
изпит по математика.

Оценките от държа-
вен зрелостен изпит ще 
бъдат признавани като 
конкурсни в 118 от общо 
120 бакалавърски про-
грами, предлагани от 

Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ 
за учебната 2022/2023 г.  
Това стана ясно от при-
етите от Академичния 
съвет на висшето учили-
ще документи за канди-
датстудентската кампа-
ния през 2022 г.

Софийският универ-
ситет ще проведе кан-
дидатстудентски изпити 
по биология и химия за 
специалностите „Меди-
цина“ и „Фармация“, по 
математика за специал-
ностите във Факултета по 
математика и информати-
ка, Физическия факултет 
и Стопанския факултет, 
по физика за специал-
ностите във Физическия 
факултет, по английски, 

немски, френски, испан-
ски и италиански език. 
С оценките от изпити-
те по биология и химия 
кандидат-студентите ще 
могат да кандидатстват 
и за специалности в Би-
ологическия факултет, 
Факултета по химия и 
фармация и Физическия 
факултет.

Първата изпитна сесия 
ще се проведе в неделя –  
3 април 2022 г., а втората 
– на 28 и 29 май и 4, 5 и 11  
юни 2022 г.

Кандидатстудентските 
изпити по математика ще 
бъдат на 3 април и на 11 
юни 2022 г., по френски 
и италиански език – на 
28 май, по биология и по 
испански език – на 29 май, 

по английски език и физи-
ка – на 4 юни, по химия и 
немски език – на 5 юни.

Приемът на заявления 
за явяване на изпити за 
двете сесии ще се осъ-
ществява само по елек-
тронен път и започва на 
1 март 2022 г. Крайният 
срок е на 28 март 2022 г. 
за първата кандидатсту-
дентска сесия и на 23 май 
2022 г. за втората. Таксата 
за явяване на изпит е 
30 лв.

На 5 юли 2022 г. ще 
бъде обявен първият етап 
на класирането на канди-
дат-студентите. Вторият 
и третият етап ще бъдат 
оповестени съответно на 
12 юли и 19 юли 2022 г.  

Ранни конкурсни 
изпити и за медици

Студенти и ученици от 
страната посрещат с голям 
интерес курса по лични фи-
нанси, воден от финансиста 
и университетски препо-
давател проф. д-р Даниела 
Бобева. Факултет „Между-
народна икономика и адми-
нистрация“ на Варненския 
свободен университет „Чер-
норизец Храбър“ сподели 
курса и покани за участие в 
него ученици в гимназиален 
етап на обучение. Наравно 
със студентите се включват 
над 35 ученици от VIII до 
XII клас от Варненската 
търговска гимназия „Г.С. 
Раковски“, Първа езикова 
гимназия, 4. ЕГ „Фредерик 
Жолио-Кюри“, СУ „Гео 
Милев“, СУ за ХНИ „Кон-
стантин Преславски“ и НУИ 
„Добри Христов“ във Варна, 
а също и от Профилираната 

гимназия за романски езици 
в Бургас, Професионалната 
гимназия по лека промиш-
леност в Монтана, Средно-
то училище за европейски 
езици „Св. Кирил Философ“ 
в Русе, ППМГ „Нанчо Попо-
вич“ в Шумен и др.

В продължение на 30 часа 
ученици и студенти от I курс 
ще се обучават как да управ- 
ляват личните си финанси, 
как да изградят свой иконо-
мически модел на развитие,  
доколко да рискуват, как да 
спечелят пари, но и да реа-
лизират мечтите и идеите си. 
Гостуващите ученици полу-
чават задача да представят 
български пословици и по-
говорки, свързани с парите, 
богатството и бедността, и 
да изследват влиянието на 
народопсихологията върху 
личните финанси. 

Нова програма в 
Софийския университет
Приемът за „Анализ на данни“ ще бъде  
с оценка от матура или приемен изпит

Научи се сам да 
управляваш парите си

Интересът на младите към Алма матер винаги е бил много висок
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Зина СОКОЛОВА

През 2020 г. доц. 
д-р Ина Анева 
спечели Голямата 
награда за млад 
учен на МОН – 
„Питагор“. То-

гава тя разказа подробно за 
научната си работа (в. „Аз-буки“, 
бр. 27/2020 г.). Новото при нея 
освен новата награда е, че от 
една година е и научен секретар 
на Българската академия на нау-
ките. На този пост съчетава науч-
ната работа с административни 
задачи, които са много различни 
от всичко научено досега. 

„За тази нова административ-
на длъжност чувствам силна 
признателност и благодарност 
за гласуваното доверие – казва 
доц. Анева. – Това е възможност 
да дам своя принос в работата 
на цялото, на Академията. Тази 
работа, подобно на научната, из-
исква отдаване. Съзнанието и умът 
трябва да са будни, в готовност 
да търсят отговори на палитра от 
въпроси, които засягат проблеми, 
започващи от материалните бази 
до високите идейни настоящи и 
бъдещи проекти. Всеки ден нау-
чавам много нови неща, вълнуват 
ме както проблемите, така и пос- 
тиженията на колеги от различни 
институти. Още от първите дни на 
работата ми като научен секретар 
почувствах удовлетворение и 
радост, че съм част от колектив, 

Наши учени създадоха наноструктури по екологичен път
Учени от Института 

по електроника на БАН 
разработват иновативен 
метод за получаване на 
тънки слоеве от алумини-
ев нитрид и композитни 
наноструктури от метални 
оксиди и благородни мета-
ли. Ръководители на науч-
ните изследвания, опреде-
лени за най-добро научно 
постижение на Института 
за 2021 г.,  са доц. д-р 
А. Диковска (с колектив  
гл. ас. д-р Румен Ников 
и проф. д.ф.н. Николай 
Недялков) и доц. д-р М. 
Бешкова. 

Е д н а  о т  ц е л и т е 
на учените е да полу-
чат двумерни матери-

али с различни свойс- 
тва от тези на обемните 
материали. Разработен е 
високоефективен метод 
за атомно послойно от-
лагане на тънки слоеве 
от алуминиев нитрид с 
приложение за прибори на 
основата на повърхностно 
акустична вълна. Модели-
рано е поведението на пи-
езоелектрични резонатори 
на основата на алуминиев 
нитрид в магнитно поле. 
Разработен е сензор за 
определяне на въглероден 
оксид на базата на тънки 
слоеве от злато и сребро 
върху двумерни матери-
али.

Сред научните пости-

жения е и нов метод за 
формиране на ориенти-
рани композитни нано-
вериги. Изследванията 
на доц. Анна Диковска, 
гл. асист. Румен Ников и 
проф. Николай Недялков 
са публикувани в прес-
тижни научни списания на 
Elsevier и включват експе-
риментални резултати за 
създаване на композитни 
наноструктури, състоящи 
се от магнитни и немаг-
нитни наночастици от 
метален оксид.

Българските учени пред-
ставят нов, едностъпков 
метод за формиране на 
композитни нанострукту-
ри, състоящи се от ори-

ентирани магнитни на-
новериги и немагнитни 
наночастици. Методът се 
основава на едновремен-
на аблация на магнитен и 
немагнитен материал във 
въздуха при атмосферно 
налягане в присъствие 
на магнитно поле. Съз-
дадените композитни на-
ноструктури са изградени 
от магнитен (Fe3O4) и не-
магнитен материал – мета-
лен оксид (ZnO и TiO2) или 
благороден метал (Ag). 

Композити от вида ме-
тален оксид – метален 
оксид могат да бъдат съз-
дадени чрез едновремен-
на аблация на метални 
оксиди, които са с близки 

прагове на аблация, като 
Fe2O3 и ZnO, както и чрез 
едновременна аблация 
на метал/метален оксид 
(Fe/TiO2) – при по-голяма 
разлика в праговете на 
аблация на съответните 
метални оксиди (Fe2O3 и 
TiO2). Композити, изгра-
дени от паралелни нано-
вериги (Fe3О4) и наночас-
тици от благороден метал 
(Ag), проявяват плазмон-
ни свойства и чувствител-
ност към поляризацията 
на светлината. 

Използваната техно-
логия позволява форми-
рането на композитни 
наноструктури с висока 
чистота (използва се фи-

зически метод на създава-
не), получени по екологи-
чен начин (не се използват 
химикали, няма рецикли-
ране) чрез стандартно 
оборудване (комерсиален 
лазерен източник) във 
въздух (без използване на 
вакуумна камера).

Методът, предложен от 
научния колектив, може да 
намери успешно приложе-
ние в създаването на нов 
вид поляризатори и маг-
нитооптични устройства, 
както и в наноелектрони-
ката и спинтрониката.

Проведените научни 
разработки са финанси-
рани от Фонд „Научни 
изследвания“. 

В битка с алцхаймера
Млад учен изследва родни лечебни растения за борба  
с невродегенеративните заболявания

Доц. д-р Ина Анева от Института по биоразно- 
образие и екосистемни изследвания на Българска-
та академия на науките е една от трите победи-
телки в конкурса „За жените в науката“ на L'Oréal,  
ЮНЕСКО и Софийския университет. Проектът, 
с който печели наградата, е на тема „Лечебните 
растения – източник на нови молекули-инхибитори 
на ацетилхолинестеразата в борбата с невродеге-
неративните заболявания“. Доц. Анева е носител на  
9 научни награди (3 международни и 6 национални), 
има 107 научни публикации и 130 представени докла-
да на международни научни форуми. От 2012 г. досе-
га взима участие в изпълнението на 37 национални 
и международни проекта. От началото на 2021 г.  
доц. Анева е и научен секретар на направление „Био- 
разнообразие, биоресурси и екология“ и участва в ръ-
ководството на Българската академия на науките.

който работи отдадено, не пести 
време и енергия, търси оптимални 
решения за всички възникващи 
въпроси. Основен принцип е 
тези решения да са обективни и 
справедливи. Работата в такъв ко-
лектив е вдъхновяваща и истински 
вълнуваща.“ 

Проектът, с който печели сти-
пендията „За жените в науката“ на 
L'Oréal, ЮНЕСКО и Софийския 
университет, е свързан с проучва-
не потенциала на лечебни видове 
от българската флора в борбата 
с невродегенеративните заболя-
вания, с акцент към болестта на 
Алцхаймер.

„Причините за това прогресивно 
увреждане на нервните клетки не 
са напълно изяснени, но част от 
патологичните пътищата са уста-
новени и се обобщават в няколко 
ключови хипотези – оксидативна 
(увеличена концентрация на сво-
бодни радикали, увреждане на 
митохондриите, формиране на 
β-амилоидни плаки), възпалителна 
(увеличена продукция на цитоки-
ни, активиране на микроглиалните 
клетки), апоптозна (глутамат-
индуцирана, H202-индуцирана). 
Откриването на специфични мо-
лекули-инхибитори, които да се 
включат в определени стъпки от 
каскадните пътища и да предот- 
вратят дегенеративните процеси, 
е предизвикателство, което трябва 
да намери своето решение. В све-
товен мащаб има голям напредък 
в проучванията на фармакологич-

ните активности, които проявяват 
растителни екстракти или отделни 
изолирани съединения, и на тази 
база се разработват редица фарма-
цевтични препарати. Българската 
флора е изключително богата на 
видове, голяма част от които са 
слабо или напълно непроучени.“

В досегашната си изследовател-
ска работа 

доц. Анева има опит 
и наблюдения върху 

видове, които 
имат потенциал 
за използването 

им при лечение 
на посочените 

заболявания.

Едно от тези растения е мурсал-
ският чай, с който вече са започнали 
изследванията. Видът е един от 
обектите на изучаване по време на 
работата ѝ по дисертацията, поради 
което има получени резултати за 
състава на различни по полярност 
екстракти, което ще бъде основа 
за следващите анализи. Други 
обещаващи видове, с които ще 
продължат анализите, са златният 

корен, видовете жълт кантарион, 
росопас и други.

 „Благодарна съм на L'Oréal, 
ЮНЕСКО и Софийския универ-
ситет за това, че вече 11-а поредна 
година намират начин да подкрепят 
жените, които се занимават с наука 
в България, вдъхвайки им увере-
ност и самочувствие.“

Доц. Анева споделя, че занима-
нието с наука в България е трудно 
и за двата пола – както за младите 
учени, така и за утвърдените, като 
за него е необходимо разбирането и 
съдействието на цялото семейство. 

Мястото, което 
заема науката в 

ценностите на едно 
общество, е мерило 

за неговото ниво.

Бюджетът, който се отделя за наука, 
е показател за това и за съжаление, 
страната ни заема последни пози-
ции в това отношение.

 „В Българската академия на 
науките работят много водещи 
учени, които можеха да отидат в 
чужбина или в частния бизнес. Но 
са останали тук въпреки ниското 

заплащане. Защото са почувствали 
своята мисия, а именно – да има 
наука в България, която се цитира 
по света и е повод за гордост.“ 

На въпроса възможна ли е връзка 
между науката и бизнеса, доц. Ане-
ва отговаря, че такава връзка винаги 
е съществувала, защото бизнесът 
би бил немислим без постиженията 
на науката. Но тази връзка не тряб-
ва да се търси на момента – няма 
как лабораторните изследвания 
веднага да отидат на пазара и да 
има печалба от тях.

 „Науката е много по-дълбока, 
нейна цел е познанието, до което 
се достига стъпка по стъпка, в ре-
зултат на работата на много учени 
по целия свят. Малка част от това 
познание е свързана със създаване-
то на технологии, които пряко да 
намерят своето приложение в ин-
дустрията и бизнеса. В основата на 
истинския стремеж към познание 
стои разкриването на закономер-
ностите в заобикалящия ни свят. 
Целите на науката и бизнеса се 
различават по далечината на своя 
хоризонт (тези на науката са дълго-
срочни, а на бизнеса – са свързани 
с желанието за бърз икономически 
растеж и печалба).“

От години доц. Анева изследва лечебните свойства на родни растения
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Ангел ДОБРИКОВ

Две онлайн срещи с Бъл-
гарското неделно училище 
„Българче“ в италианския 
град Неапол провежда в 
края на януари Регионал-
ният исторически музей 
(РИМ) „Стою Шишков“ 
– Смолян. Музейният спе-
циалист Анна Болгурова 
представя екскурзоводска 

беседа на живо, която за-
почва с магическите звуци 
на 121 чана от уводна-
та композиция „Родопски 
чанове и халища“. С тях 
Музеят посреща всеки свой 
посетител. 

Емоционалното въз-
действие е допълнено от 
родопската песен „Снощи 
съм гости имала“, подне-
сена от осемгодишната 

Величка Стоева. 
С това изпълнение му-

зейната колегия изразява 
голямата си радост да по-
срещне за пореден път, 
макар и виртуално, нови 
млади наши сънародници 
зад граница. 

Следва запознаване с 
музейните ценности от 
праисторията, времето на 
траките и Средновековие-

то. Показани са местно об-
лекло и традиции, свързани 
с обреди и обичаи от Родо-
пите. На фона на обредния 
реквизит за родопската 
сватба Величка Стоева из-
пълнява и знаковата песен 
„Ела се вие превива, мома 
се с рода прощава“.

По информация от Пепа 
Стефанова – директор на 
неделното школо „Бъл-

гарче“ в Неапол, над 100 
потребители от Италия, 
Южна Африка, Гърция, 
Нидерландия и Германия 
са се включили в учи-
лищната платформа, за да 
участват във виртуалната 
разходка из постоянната 
експозиция на смолянския 
музей „Културно-исто-
рическите богатства на 
Родопите от древността до 

наши дни“. За РИМ „Стою 
Шишков“ проведената 
виртуална среща с недел-
ното училище „Българче“ 
от Неапол е осмата поред 
с наши училища в чужби-
на след тези в Ню Йорк и 
Вашингтон – САЩ,  Базел 
– Швейцария, Реус – Испа-
ния, Кьолн и Хайделберг 
– Германия, през миналата 
година.

Родопски чанове звънят в Неапол

Виктория ПЕТРОВА

За четвърта година 
Френският институт 
в България в парт-
ньорство със Специа-
лизирания институт 
на Франкофонията по 

администрация и мениджмънт 
(СИФАМ) и СУ „Св. Климент 
Охридски“ събра български 
и чуждестранни експерти от 
различни области в дискусия 
по теми, свързани с развитието 
на обществата. Тазгодишният 
форум „Нощ на идеите“ – на 
тема „Преизграждаме заедно“, 
е в контекста на предизвика-
телствата пред обществата по 
целия свят, породени от ковид. 
Участниците дебатираха върху 
въпроси, започващи от преиз-
граждането на индивида, през 
преизграждането на Европа и 
преизграждането на планетата. 
Свои тези изказаха учени, об-
щественици, журналисти.

Преизграждането на общес- 
твата след появата на ковид 
е равносилно на справяне с 
множество явления, които въз-
никнаха впоследствие, смята 
Марсел Жажер – почетен про-
фесор в Националния център за 
изкуства и професии във Фран-
ция (CNAM). Сред тях са неси-
гурността, фалшивите новини, 
бедността, предизвикателствата 
към държавата и медицинските 
специалисти. Ковид доведе до 
подновяване на изследвания и 
производството на нови зна-
ния. Пандемията предизвика 
колективна мобилизация, която 
Жажер окачествява като „анар-
хистична“ поради последвалото 
разцепление в обществата. 

„Възникват редица секторни 
проблеми и изплуват проблеми-
те на най-уязвимите и засегнати 
групи в обществото – децата, 
хората с увреждания, възраст-
ните. Създаде се йерархизация 
между работещите на първа 
линия – лекари, санитари, меди-
цински сестри, и тези на втора 
– касиери, търговци, социални 
работници. Хората трябва да 
се кооперират и сътрудничат 
не само на хартия, както е във 
Франция, но и на дело посред-
ством емпатия към другия и 
отваряне към проблемите на 
обществото, в което се намира-

Ковид кризата постави 
проблемите под лупа
Не лесните решения, а доверието в науката отстранява щетите  
от пандемията 

ме“, казва проф. Жажер.
Въпросът, с който д-р Илдико 

Отова – преподавател в катедра 
„Европеистика“, СУ „Климент 
Охридски“, се включи в диску-
сията, е „Как да се научим да 
живеем отново заедно и изобщо 
можем ли да живеем заедно?“.  
Според нея пандемията постави 
като под увеличително стъкло 
съществуващите проблеми. 
Неспособността ни да живеем 
заедно, се дължи на разру-
шени социални структури и 
дезинтегрирания характер на 
обществата. Пукнатините са 
повсеместни както в личен, 
така и в глобален план. Проб- 
леми като домашното насилие, 
господството на силния над 
по-слабите, антисемитизма и 
изобщо „отвращението от пси-
хиката на другия“ са дълбоките 
рани, които пандемията отвори 
и задълбочи. 

Намериха благодатна почва и 
избуяха архиконспиративните 
теории и архиомразата. Те дават 
лесни обяснения в ситуации 
на постоянна несигурност и 
мнозина се превърнаха в те-
хни жертви. Интересното е, че 
хората, които ги споделят, се 
чувстват като част от някаква 
привилегирована група, която 
единствена може да разбере 
случващото се в света, твърди 
д-р Отова. Най-големият проб- 
лем е, че такива хора започват 
да се използват и инструмента-
лизират политически. Ако има 
спасение от щетите, нанесени 
от ковид, това за Илдико Отова 
са образованието и поколенията, 
които растат с по-голяма грижа 
към природата и осъзнават не-
обходимостта от общи действия. 

Европейският съюз е най-доб- 
рата политическа идея, която 
е била реализирана от времето 
на Карл Велики. А интеграци-
ята е най-сигурното средство 
за излизане от кризата, смята 
главният редактор на полския 
вестник „Газета Виборча“ Адам 
Михник. Съществуващото пар-
ламентарно мнозинство в Пол-
ша е слабо и неспособно да се 
справи с пандемията. Доказа-
телство за това е неуспехът на 
полските управляващи да на-
ложат зеления сертификат по-
добно на страни като Франция, 
Италия, Германия. „Политиките 

по отношение на пандемията 
суспендираха някои човешки 
права. И точно от тези, които 
до вчера не се интересуваха 
от човешките права, се почув-
стваха най-засегнати“. Според 
Адам Михник европейската 
общност е на кръстопът и той 
се страхува, че Европа може 
да се поддаде на популистки и 
ксенофобски настроения. 

Според политолога Иван 
Кръстев антиевропейските 
нагласи отстъпват пред анти-
ваксърските. Отричането на 
ваксините не се случи по по-
литически път, а посредством 
други канали, категоричен е 
той. Във всяка страна е раз-
лично. Например в България 
разделението е породено от 
множеството избори на полити-
ческата сцена. Въпросът „за“ и 
„против“ ваксините препотвър-
ди разделението „Изток – За-
пад“ в Европа. Интересното е, 
че дори българи, които живеят 
на Запад, формират мнението 
си посредством доминиращите 
схващания в родното езиково 
пространство. Кръстев споделя 
виждането, че в ситуация, в коя-

то хората все по-малко разбират 
света, най-печеливши са тези, 
които предлагат лесни решения. 
В контекста на влошаващите 
се отношения между Русия и 
Украйна, той прави сравнение 
между пандемията и войната, 
които имат сходна природа, 
но различни отражения върху 
човека. „В исторически план се 
вижда, че хората помнят войни-
те, а не пандемиите, макар бро-
ят на жертвите от пандемия да 
е дори по-голям. Пандемията за 
разлика от войната е безсюжет-
на проза. Ще се затрудним, ако 
трябва да разкажем какво ни се 
е случило през последните две 
години. Хората помнят много 
повече войните, тъй като разка-
зите за война са в пъти повече 
от тези при пандемия. Няма 
нищо по-населено от гарата и 
летището при война и нищо 
по-празно от гарата и летището 
при пандемия“, казва Кръстев. 

Макар и оптимист, Тони Нико-
лов – главен редактор на портала 
„Култура“, не скри притеснение-
то си от надигащия се национа-
лизъм, който създава фанатизъм 
и нетолерантност на европейския 

континент. Идеята за Европа, 
която неговото поколение спо-
деля, е свързана с желанието за 
пътуване, за свобода. Сега сред 
гражданите на Европейския съюз 
преобладават настроенията на 
националпопулистките и анти-
ваксърските фракции. Сложната 
подредба на европейските ин-
ституции направи така, че хората 
„се обърнаха към собствените си 
тела“, затваряйки се в себе си, 
казва той. „Ти си в собствената 
си вселена и нищо не те инте-
ресува.“ 

Въпреки това Николов смята, 
че сътресенията, които посто-
янно сполетяват Европа, са 
характерни за нея. Някога Жак 
Делор – председател на Евро-
пейската комисия в периода 
1985 –1995, казва: „Европейско-
то развитие не е като река, която 
тече спокойно“. В историята 
на обединена Европа е имало и 
ще има непрекъснато кризисни 
периоди. Имплицитно кризите 
са схващани като вредни за 
обществата, но могат да бъдат 
разбирани като периоди на 
преоценка и импулс за поемане 
в по-добра посока.  

Ваксините са едно от най-важните средства за борба с коронавируса
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Интервюто взе  
Ани САРГАВАКЯН

Ваше Превъз-
ходителство, 
в е ч е  т р и 
години сте 
п о с л а н и к 
на Куба в 

България. Каква е равно-
сметката за свършената 
работа?

– Пристигнах в България 
преди три години, а вече 36 
години работя в кубинското 
министерство на външните 
работи. Работих в Ню-Йорк, 
Братислава и Копенхаген, 
сега съм в София. Ние, дип- 
ломатите, взимаме от всяка 
страна, където сме били, 
най-доброто. 

С България ни свързват 
дългогодишни приятелски 
отношения, утвърдени и 
отстоявани десетилетия. 
През 2020 г. отбелязахме 60 
години от установяването на 
дипломатическите ни взаи-
моотношения. През тези три 
години се концентрирах да 
развия връзките в областта 
на икономиката и културата.

– Нашите два народа се 
познават от десетилетия. 
Много българи работеха 
в Куба, много кубински 
студенти учеха у нас. След 
промените имаше застой 
в контактите. Днес в кои 
области се проявява най-
силен взаимен интерес и 
се наблюдава развитие на 
двустранните връзки? 

– Преди години в Куба са 
работили около 30 хиляди 
българи, главно инженери 
в областта на различните 
видове строителство и в 
селското стопанство. Били 
са в Куба заедно със семейс- 
твата си. Сега се запознавам 
с децата на много от тези 
специалисти, които са учили 
в страната ми, говорят много 
добре испански и са запази-
ли за цял живот топлината на 
кубинското гостоприемство 
и приятелство. 

Сега бройката не е такава. 
В Куба работят българи, но 
много по-малко. В България 
живеят 252 кубинци. Надя-
вам се, на базата на старите 
контакти, да се възстановят 
по-динамични взаимоотно-
шения. Всъщност те вече 
започнаха между предста-
вители на образованието и 
културата, както и в областта 

Нейно Превъзходителство Каридад Ямира Куето Милиан – извънреден  
и пълномощен посланик на Република Куба у нас, пред вестник „Аз-буки“: 

Приятелството между Куба и 
България е искрено и дългогодишно
През февруари в Хавана подписваме двустранна спогодба в областта 
на науката и културата за периода 2022 – 2024 г.

на минното дело.
– Каква е равносметката 

в областта на туризма?
– В годината преди панде-

мията – 2019-а, осем хиля-
ди българи посетиха Куба. 
COVID-19 постави бариера 
пред туризма в цял свят. 
Въпреки всичко вече има 
раздвижване и в този сектор. 
Увеличи се работата по изда-
ване на визи в консулството 
ни в София. Работим с 14 
туристически агенции, кои-
то организират екскурзии 
до Куба.

В последните два месеца 
виждаме увеличаване на 
туристите от много страни, 
както и от България. Хората 
предпочитат екскурзия до 
Куба, която е не само хубави 
плажове, но и интересни гра-
дове, забележителни места и 
гостолюбиво население.

Относно ковид обстанов-
ката в моята страна, искам 
да подчертая, че 87 процента 
от 11-милионното население 
на Куба е ваксинирано с 
кубински ваксини. Имаме 
вече пет ваксини родно про-
изводство. 

– Знаем за постижения-

та на Куба в областта на 
образованието. Бихте ли 
разказали повече?

– В Куба имаме държавна 
безплатна система на обра-
зование, която се състои от 
подсистеми – предучилищ-
но, начално, средно и висше. 
Имаме техническо образова-
ние, както и образование за 
деца със специални нужди. 
В момента е в ход програма 
за висше образование за въз-
растни, която функционира в 
университетите на няколко 
общини. Тя е насочена към 
хора на възраст над 60 годи-
ни, които по една или друга 
причина не са могли да се 
обучават в университети. 
Сега между тях има студенти 
по право, психология, инже-
нерство. Този факт показва 
социалната същност на на-
шата образователна система, 
насочена към всички групи 
от кубинското общество.

Относно ползването на 
интернет, през тези две го-
дини на пандемия Минис-
терството на образованието 
с подкрепата на цялото пра-
вителство създаде телевизи-
онен образователен канал с 

програма за всички класове и 
излъчвания от 8.00 ч. до 17 ч.  
По този начин учениците се 
обучават, без да пропуснат 
материал от своята учебна 
програма.

– В какво се изразяват 
двустранните ни контакти 
в сферата на културата 

и образованието? Какво 
предстои?

– Взаимоотношенията 
между български и кубински 
университети датират от 
десетилетия. През послед-
ните години имаме актив-
ни контакти с УниБИТ – с 
тях работим по програми в 
областта на информацион-
ните технологии, както и 
с университетите в Стара 
Загора, Велико Търново и 
Варна. Провеждаме срещи и 
събития онлайн. Имаме кон-
такти и с училища, в които 
се преподава испански език, 
както и с детската градина 
„Хосе Марти“ в софийския 
квартал „Люлин“.

Много тесни са връзките 
между съюзите на превода-
чите на Куба и на България. 
И в двете държави са изда-
дени преводи на класическа 
литература на известни по-
ети и писатели. Например 
творбите на Хосе Марти 
са издавани многократно в 
България.

През февруари тази годи-
на в Хавана ще се проведе 
онлайн XIII международен 
университетски конгрес. 
В продължение на пет дни 
преподаватели и учени от 
цял свят ще дискутират про-
грами и добри практики в 
областта на образованието. 
По време на конгреса ще 
бъдат подписани редица 
документи. На посланика 
на България в Куба ще се 
падне честта да подпише 
двустранната спогодба за 
взаимна дейност в областта 
на науката и културата за 
периода 2022 – 2024 г.

За 17-и път Асоциацията 
за приятелство „България – 
Куба“, съвместно със Синди-
ката на българските учители, 
Съюза на българските писа-

тели, Съюза на българските 
журналисти и със съдей-
ствието на Министерството 
на образованието и науката 
и посолството на Република 
Куба в България организи-
рат национален ученически 
конкурс. Темата на конкурса 
е „Куба – далечна и близка“. 
В разделите поезия, про-
за, реферати, мултимедия, 
творби на испански език и 
рисунки участваха повече 
от 300 творби на ученици 
от цяла България. Част от 
наградите връчихме в посол-
ството на 28 януари – деня, 
когато отбелязваме 169-ата 
годишнина от рождението 
на кубинския поет и револю-
ционер Хосе Марти.

– Ваше Превъзходител-
ство, какво Ви направи  
най-силно впечатление 
у нас? 

– Тук се радвам на много 
приятели. Опасявам се да 
ги изредя, за да не изпусна 
някого. Посолството е отво-
рено винаги за тях. Органи-
зираме срещи по различни 
поводи, разговорите са от-
крити и приятелски. Споде-
ляме идеи за нови събития 
и проекти. 

Чрез вестник „Аз-буки“ 
искам да отправя специален 
поздрав към министъра на 
образованието, ръковод-
ството на Министерството и 
към хората, с които работим, 
към българските преподава-
тели, както и към екипа на 
Вашия вестник. Да си поже-
лаем една здрава, щастлива 
и успешна година с нови 
постижения в областта на 
образованието, както и в осъ-
ществяването на различни 
проекти от взаимен интерес.

Г-жа Каридад Ямира Куето 
Милиан е родена в Пинар дел 

Рио, Куба. Магистър е по меж-
дународно право. Била е съвет-

ник в мисията на Куба в ООН. 
От 2001 до 2006 г. е първият 
посланик на Куба в Словакия,  

а от 2011 до 2015 г. – посланик 
в Кралство Дания. 

Имаме контакти и с училища, в които се преподава 
испански език, както и с детската градина  
„Хосе Марти“ в софийския квартал „Люлин“.

В книжка 6/2021 г. четете:

В статията „Decoding Colour Words 
in English Maritime and Naval“ Галина Ве-
ликова изследва цветни думи и фрази, 
които придават специален привкус на 
морската и военноморската термино-
логия на английски език. 
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Изложбата показва уреди и апарати от физичния кабинет и от метеорологичната станция, 
която е една от първите в страната

С фотодокументална 
изложба, посветена 
на първия учебен 
кабинет по физика, 
Националният му-
зей на образование-

то отбелязва 150 години от своето 
създаване в Габровската гимназия. 

Историческият разказ е разгър-
нат върху 24 цветни табла и просле-
дява въвеждането на физиката като 
учебен предмет през 20-те години 
на XIX век. Специално място е 
отредено на оригинални матери-
али от фонда на НМО – физични 
уреди, снимки, учебници, тетрадки 
на ученици от Радомир, Пловдив и 
Габрово, каталози и др. 

Показан е първият български 
учебник по физика – „Извод от 
физиката“ от 1849 г., съставен от 
Найден Геров. Авторът въвежда 
френската метрична система и 
създава първите физични понятия: 
,,Във физиката, както и във всяка 
друга наука има да се употребляват 
някои особни речи. Ми нямахме 
тях на наш език, защото нямаме и 
сама науката. Някои от тези речи 
взех от руский язик, защото ми ся 
видя, че идат добре и на български, 
а много измислих нови, колкото за 
сега, докле ся потвърдът някои от 
всеобщо употребление“. Учебни-
кът е богато илюстриран, което го 
прави нагледен и разбираем. 

Изложбата акцентира и върху 
ролята на Иван Гюзелев – учи-
тел в Главното мъжко училище 
в Габрово и създател на първия 

кабинет по физика в българските 
земи през 1872 г. Горещ привър-
женик на експеримента, Гюзелев 
въвежда модерен метод в препо-
даването и включва учениците в 
представянето на физични опити 
и демонстрации.

Посетителите могат да видят 
първото и второто издание на ,,Ръ-
ководство към физиката“ на Иван 
Гюзелев от 1874 г. и 1895 г. Учеб-
никът въвежда първите закони и 
формули на езика на математиката 
и е определен като най-системати-
зиран и добър за времето си. По 
страниците му има множество 
изображения на уреди и апарати. 
За пръв път се появяват задачи с 
приложени обяснения и решения. 
В първото издание е публикуван 
и списък на най-необходимите 
уреди – 30 на брой, за обзавеждане 

на учебния кабинет.
Изложбата показва уреди и 

апарати от физичния кабинет и от 
метеорологичната станция, която е 
една от първите в страната, създа-
дена преди 135 години в двора на 
Държавната мъжка реална гимна-
зия в Габрово (днес Национална 
Априловска гимназия). 

Една от движимите култур-
ни ценности в богатата музейна 
колекция „Училищни уреди и 
апарати“ е телеграфният апарат, 
свързан не само с училищния, 
но и с обществено-политическия 
живот в Османската империя. След 
обявяване на Априлското въстание 
в Габрово Иван Гюзелев и други 
учители от гимназията са заловени 
и откарани в Търновския затвор. 
Освен в подстрекателство към бунт 
физикът е обвинен, че е използвал 

училищния телеграфен апарат, за 
да улавя тайните разпореждания 
на турското правителство и да ги 
предава на четата на Цанко Дюс- 
табанов. 

Интерес представляват магде- 
бургските полукълба, които демон-
стрират силата на атмосферното 
налягане върху полусфери, между 
които е създаден вакуум. През 1654 г.  
Ото фон Герике прави демонстра-
ция в град Магдебург. Германският 
изобретател използва две полукъл-
ба, допира ги и изтегля затворения 
между тях въздух. За да ги раздели, 
трябвало да впрегне по осем коня 
от двете страни.  

Друг интересен и днес уред 
е сферата на Херон. Апаратът  
демонстрира силата на парата и 
е прототип на реактивна парна 
турбина. 

Зад стените  
на кабинета по физика
Преди 150 години от Габрово започват уроци  
за материята, енергията и силата 

Съюзът на физиците 
в България, Министер-
ството на образование-
то и науката, фондация 
„Еврика“ и Институтът за 
изследвания на климата, 
атмосферата и водите 
организират 50-ата юби-
лейна национална кон-
ференция за обучението 
по физика. Темата на 
форума е „Климатичните 
промени и образованието 
по физика“. 

Национално издател-
ство „Аз-буки“ е медиен 
партньор на събитието, 
което ще се проведе от 2 
до 5 юни т.г. във Варна.

Един от аргументите 
за избор на темата е при-
етата от Международ-
ния съюз за чиста и при-
ложна физика (IUPAP) 
резолюция за провъз-
гласяването на 2022 г.  
за Международна година 
на фундаменталните нау-

ки за устойчиво развитие 
на сесия на Общото събра-
ние на ООН в Ню Йорк. 

Научната програма на 
конференцията включва 
пленарни доклади, по-
стерно представяне на 
разработки, кръгли маси 
и дискусии, посветени 
на важната роля на фи-
зиката за разбирането за 
климата. Възможности за 
намаляване консумацията 
на енергия, на замърся-

ването се изследват от 
екипи от физици и техни 
колеги от други природни 
дисциплини.

В рамките на 50-ата 
национална конферен-
ция ще бъде проведена и 
традиционната Младежка 
научна сесия за учени-
ци и студенти на тема 
„Физика, околна среда и 
климатични промени“, 
която включва компю-
търни презентации, идеи 

за компютърна анимация, 
разработки на теми по из-
бор, показващи връзката 
на физиката с образова-
нието за околната среда. 
Ще бъде проведен и на-
ционален конкурс за есе 
(за ученици и студенти) 
на тема „Физика, физици 
и околна среда“, както 
и национален фотокон-
курс „Физика и климат“ 
– за ученици и студенти. 

Образованието и климатът

Над 160 ученици от 31 населени места и от 
две български училища в Париж се включват 
в XXV национален литературен конкурс „Лю-
бовта в нас“. Проявата е част от Националния 
календар на МОН за изяви по интереси на де-
цата и учениците и се провежда под патронажа 
на кмета на Варна Иван Портних.

Наградата на кмета на Варна е присъдена на 
Йордана Кундева (СУ „Антим I“ – Златоград). 
Призът на Двореца на децата е за Анджела Ма-
ринова (ЦПЛР – ОДК, и 4. ЕГ „Фр.-Ж. Кюри“ 
– Варна). Наградата на сдружение „Литературно 
общество – Варна“ отива при Милица Иванова 
(ЦПЛР – ОДК, и Първа езикова гимназия –  
Варна). Призът за учител наставник се връчва 
на Янета Димитрова (БУ „Иван Вазов“ – Париж, 
Франция).

В раздел „Поезия“, в групата I – IV клас, първа 
награда печели Ира Ангелова (УЛК „Сладко-

думци“, ЦПЛР – ОДК, Шумен). Втора се нареж-
да Мария Киринова (ОУ „Ран Босилек“ – Габро-
во), а трета е Доника Гочева (ЦПЛР – ОДК, и  
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Варна).  
В групата V – VIII клас начело е Дария Геор-
гиева (ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен), 
следвана от Александър Димитров (ОУ „Алек-
сандър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас) 
и Роселина Димчева (ЦПЛР – ОДК, Шумен). 
При учениците от IX – XII клас първата награ-
да е за Вайа Митова-Мингас (ЛК „Ботевци“ и  
СУ „Христо Ботев“ – Враца) с подгласници 
Радко Василев (СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
– Карнобат) и Ивана Пекова (ЛК „Ботевци“ и 
СУ „Христо Ботев“ – Враца).

В раздел „Проза“ в групата I – IV клас победи-
тел е Петър Цонев (ЦПЛР – ОДК и ОУ „Никола 
Вапцаров“ – Варна). След него са класирани 
Рабие Яхя (Литературно ателие „Компас“ и  

ОУ „Христо Смирненски“ – Карнобат) и Рая 
Красимирова (ОУ „Св. Климент Охридски“ 
– Павликени). Във втора група първа е Дария 
Ангелова (ОУ „Александър Георгиев-Коджа-
кафалията“ – Бургас) пред Божидара Пеева 
(ЦЛПР – ЦУТНТ, Разград) и Сава Георгиев 
(ЦПЛР – ОДК, и СУ „Св. Климент Охридски“ 
– Варна). И при най големите печели Никол Бо-
яджиева (ЦПЛР – ОДК, и 4. ЕГ „Фр. Ж. Кюри“ 
– Варна). След нея се нареждат Селин Фикрет 
(ЦПЛР – ОДК, Шумен) и Стефания Ангелова 
(СУ „Никола Вапцаров“ – Царево).

Грамота за отлично представяне получават 
УЛК „Сладкодумци“ при ЦПЛР – ОДК, Шумен, 
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията – 
Бургас, ЛК „Ботевци“ при СУ „Христо Ботев“ 
– Враца, ЛА „Компас“ – ОУ „Хр. Смирненски“, 
Карнобат; БУ „Иван Вазов“ – Париж, и БУ 
„Родна реч омайна“ – Париж. 

Думи за любовта
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УСКОРЕНИЕ

„Артек“ – територия  
за презареждане

Анелия ВРАЧЕВА
По материали  

от чуждестранния печат

Международни-
ят детски цен-
тър „Артек“ 
е  създаден 
през 1925 г.  
като  летен 

палатков лагер. Разположен е 
на едно от най-красивите места 
на планетата – крайбрежието 
на Черно море, на 12 км от 
знаменития курорт Ялта, в град-
чето Гурзуф. Бреговата линия 
с плажове се простира на 7 км 
от планината Аю-Даг (Мечата 
планина). От 218 ха площ 102 ха 
са паркове. През 2000 г. в Токио 
„Артек“ е признат за най-добрия 
детски център сред 100 000 дет-
ски лагера. А през 2016 г. – за 
най-добрия в Руската федерация.

През 2014 г. е разработена Кон-
цепция за развитието на Между-
народния детски център „Артек“ 
– „Артек 2.0. Презареждане“. 
Целта е Детският център да се 
превърне в най-добрата между-
народна площадка по създава-
не, апробация и внедряване на 
иновационни програми за общо 
и допълнително образование, 
както и за здравна профилактика 
и отдих на децата. Концепцията 
предвижда пълна реконструкция: 
преустройство на всички корпу-
си, площадки, строителство на 
нови обекти, а главното – ново 
съдържание на педагогическата 
дейност. Според зам.-председа-
теля на правителството на РФ 
(2015 – 2020 г.) Олга Голодец, 
„Артек“ отново става флагман 
сред детските лагери в Русия. Не-
говите образователни програми 
се изпълват със съвременно съ-
държание, появява се качествено 
нова детска среда.

МДЦ „Артек“ има статут на 
международна иновационна 
площадка за общо и допълни-
телно образование, за здравна 
профилактика и отдих. Разпо-
лага с училище с 1200 места. 
През 2016 г. получава лиценз за 
осъществяване на образователна 
дейност в областта на предучи-
лищното, общото и допълнител-
ното образование (допълнително 
образование на деца и възрастни, 
допълнително професионално 
образование). 

Образователният процес в 
„Артек“ се осигурява от 100 учи-
тели на средна възраст 35 години 
и 500 ръководители (вожати) – от 
19- до 25-годишни. Колективът 
се формира на конкурсна основа 
сред специалисти от различни 
региони на страната.

В училището на „Артек“ е 
създаден голям лабораторен ком-
плекс, допълнен със съвременни 
лаборатории по физика, химия, 
роботехника, биология и др. 
Снабден е с всичко необходимо 
за провеждане на практически 
занятия по държавния образо-
вателен стандарт. Центърът за 
допълнително образование ор-
ганизира работата на 60 студия 
с художествена, техническа, 

Детският център има статут на международна иновационна 
площадка за общо и допълнително образование

социално-хуманитарна, естест-
венонаучна насоченост. Децата 
могат да изберат и профилирани 
отряди: туристически, морски, 
медицински, екологически, фо-
тоотряди, на диджеи, към „Клу-
ба на веселите и находчивите“ 
(КВН), театрални и други. За 
активните и спортните натури 
в „Артек“ действат 7 физкул-
турно-оздравителни програми,  
9 оборудвани спортни площадки 
и кортове, 3 открити басейна с 
пързалки, съвременна стена за 
скално катерене и въжен парк. 
А Дворецът на спорта посре-
ща желаещите с два басейна, 
гимнастически, тенис и фитнес 
зали. Централният стадион на 
Комплекса е със 7000 места и от-
говаря на всички международни 
стандарти.

Всяко дете, което пристигне 
тук, избира направление по 
желание. В продължение на 21 
дни опознава, изучава, радва 
се на собствените си открития. 
Спектърът на програмите е раз-
нообразен: от народни занаяти, 
възраждане на древни традиции 
до изучаване на авангардни 
технологии. Всички програ-
ми са личностно ориентирани, 
динамични и адаптирани към 
различните нива на подготовка 
на децата. 

Учебните занимания в „Артек“ 
преминават не само в стаите, 
зад чиновете, но и в кримските 
музеи и паркове, на брега на мо-
рето и по време на екскурзии по 
крайбрежието. Децата посещават 
значими исторически места, за-
познават се с културно-историче-
ски обекти, опознават маршрути 
на зеления туризъм. 

Музейно-образователният 
комплекс (МОК) използва бога-
тите ресурси на културно-исто-
рическите обекти и природните 
паметници на Крим. Комплексът 
позволява да се прилагат диа-
логови форми на комуникация, 
да се индивидуализират обра-
зователните маршрути в експо-
зициите. Всичко това оставя у 
всеки артековец ярки спомени 

от посещението в Музея, където 
е прекарал часове на самосто-
ятелно изследване и търсения, 
изказвал е и отстоявал своето 
мнение.

МОК е образователна среда 
за изследователска и креативна 
дейност на децата и площадка 
за презентации – „визитната 
картичка“ на „Артек“ за гостите 
и местната общност. Образова-
телните програми на „Артек“ се 
реализират съвместно с тематич-
ни партньори. Международният 
детски комплекс си сътрудничи 
с 86 партньорски организации 
по съвместното реализиране 
на 94 тематични образователни 
програми с техническа, худо-
жествена, туристическо-краев-
едска и социалнопедагогическа 
насоченост.

Произходът на думата артек, 
както и на много други кримски 
топоними има тюркско или гръц-
ко тълкуване. Най-популярните 
версии са свързани с гръцките 
думи άρκτος – мечка, заради 
разположението на „Артек“ в 
подножието на Аю-Даг (Мечата 
планина), и oρτύκια – пъдпъдък, 
άρτος – хляб, или с тюрко-татар-
ското „артък“ – бивол. В арабски 

исторически източници се спо-
менава страната, обитавана от 
руснаците – Артания.

В самия лагер най-популярна е 
версията, свързана с пъдпъдъци-
те. Съществува и фразеологизъм 
„Артек – островът на пъдпъдъци-
те“ и песен с такова име.

Профилен отряд „Алфа“
Отрядът „Алфа“ е перлата на 

„Артек“. Той е представен един-
ствено в детския лагер „Морски“ 
и е с уникална програма. Децата 
в това подразделение заедно със 
своите водачи и опитен инструк-
тор се занимават с усвояване 
основите на военната строева 
и планинска подготовка. Едни 
от най-интересните събития 
във всяка смяна са гмуркането с 
акваланг, стрелбата на професи-
онален полигон, изкачването на 
планината Аю-Даг, изучаването 
на оръжия. Наситената обра-
зователна програма на отряда 
дава знания за устройството на 
армията на Руската федерация, 
разпределението на задължени-
ята и длъжностите в нея.

Библиотеката на „Артек“
Общият книжен фонд на биб-

лиотеката на Международния 
детски център съдържа около 

30 000 екземпляра печатни и над 
50 периодически издания. Тя е 
включена към електроннобиб-
лиотечната система „ЛитРес“, 
осигуряваща достъп до над 
100 000 електронни книги, които 
могат да се четат на смартфон 
или таблет.

Библиотеката разполага със 
система за автоматизирано об-
служване. Всеки читател при 
регистрацията си получава елек-
тронна читателска карта, която 
му дава възможност самосто-
ятелно да взема и да връща 
книги. В залите на библиотеката 
се провеждат образователни 
и културни мероприятия, кои-
то формират информационна 
компетентност у децата. На 
разположение на читателите са 
ксерокс, принтер и скенер, както 
и интернет достъп.

Библиотеката работи дено-
нощно!

Книгата на „Артек“
Международният детски цен-

тър „Артек“ и фонд „Жива класи-
ка“ работят по съвместен проект, 
наречен „Книгата на „Артек“. 
Той дава възможност всяко дете 
да впише своята история в ле-
тописа на Детския център и да 
вземе със себе си артефакт като 
спомен за своята смяна под фор-
мата на книга.

Книгата на „Артек“ е отпе-
чатана с твърда корица от про-
фесионално издателство и се 
състои от историите, записани 
от артековци за събитията в тях-
ната смяна. Издава се в рамките 
на проекта „Всеруска училищна 
летопис“. Целта на този проект 
е създаването на единен ресурс, 
обединяващ интелектуални, 
литературни, познавателни и 
други книжни проекти, създа-
дени в рамките на колективното 
и индивидуалното творчество 
на учащите за обмяна на опит 
между учениците.

Лагери и отряди
„Полеви“ е част комплекса 

„Крайбрежен“. Приема около 
400 деца на смяна. Историята му 
започва на 13 юни 1963 г. 

„Речен“ също е в комплекса 
„Крайбрежен“ и е открит на 4 
юли 1962 г. Приема по 322 деца 
на смяна.

„Езерен“ е третият в компле-
кса „Крайбрежен“, разположен 
е в самия център на „Артек“. 
Открит е на 4 юли 1962 г. За една 
смяна приема 322 деца.

„Кехлибарен“ се появява на 
картата на „Артек“ през зимата 
на 1966 г. и е един от лагерите в 
комплекса „Планински“.

„Кристален“ е вторият от 
комплекса „Планински“. Отваря 
гостоприемно врати за децата 
през юни 1966 г. Оттогава по-
чивалите в него гордо наричат 
себе си „кристалните“. Всяка 
смяна тези щастливци стават с 
336 повече.

„Лазурен“ е в състава на „Ар-
тек“ от 1937 г. По това време 
почивният дом „Суук-Су“, пред-
назначен за членовете на прави-
телството, е предаден на „Артек“ 
и получава името си.

С постановление №1642 от 26 декември 2017 г. Правител-
ството на Руската федерация утвърждава Държавната про-
грама „Развитие на образованието“ за периода 2019 – 2025 г. 
Основните направления в нея са „Развитие на средното про-
фесионално и допълнителното професионално образование“; 
„Развитие на предучилищното и общото образование“; „Раз-
витие на допълнителното образование на деца и реализация 
на мероприятия по младежки политики“; „Усъвършенстване 
управлението на системата на образованието“.

Утвърдени са правила за предоставяне на грантове на 
младежки и детски обществени обединения, както и на 
граждани на Русия – победители в националния конкурс 
за младежки проекти. Размерът на финансовата подкрепа 
за физически лица, граждани на Русия от 14 до 30 години, 
е от 100 хиляди до 300 хиляди рубли (1200 – 3600 евро), а 
за обществени обединения – до 2 млн. рубли (24 000 евро). 
Ще бъдат подкрепени около 1300 проекта по направления 
информиране за възможности за саморазвитие, междуна-
ционално и междурелигиозно взаимодействие, подкрепа на 
творческата младеж, подкрепа на доброволчески инициа-
тиви, кариера и самоуправление.

Всяко дете, което посещава лагера, може да избере направление по желание.  
Опитите по химия са сред най-атрактивните
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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 –
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и повече издания

5% от цената –
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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.

В

илна суша или внезапни наводне-
ния могат да доведат до сътре-
сения световната икономика. 
Екстремните валежи засягат 
производството и услугите 
повече, отколкото селското 
стопанство, показва проучване.

Екстремните валежи или 
внезапни наводнения могат ка-
тастрофално да забавят све-
товната икономика, съобщават 
изследователи в Nature. И тези 
въздействия се усещат най-
много от богатите, индустри-
ализирани нации, установиха 
изследователите. Глобалният 
анализ показа, че епизодите на 
силна суша са довели до най-го-
лемите сътресения за икономи-
ческата производителност. Но 
дните с интензивни наводне-
ния – като настъпилите през 
юли 2021 г. в Европа, също пре-
дизвикват силни сътресения в 
икономическата система. Най-
изненадващо обаче е, че селско-
стопанските икономики изглеж-
дат относително устойчиви 
на тези шокови събития, казва 
Максимилиан Коц – икономист 
по околната среда в Потсдам-
ския институт за изследване 
на въздействието върху клима-
та в Германия. Вместо това два 
други бизнес сектора – произ-
водство и услуги, са най-силно 
засегнати.

В резултат на това най-
засегнатите от крайностите 
на валежите нации не са тези, 
които обикновено са по-бедни, 
със зависими от селското сто-
панство общества, а най-бога-
тите нации, чиито икономики 
са по-силно обвързани с произ-
водството и услугите, като 

банкиране, здравеопазване и 
забавление. Добре установено 
е, че повишаването на тем-
пературите може да окаже 
влияние върху икономическата 
производителност, например 
като допринесе за дни, загубени 
за посещенията на лекар. Екс-
тремната топлина също оказва 
ясно въздействие върху човеш-
кото поведение. Но какъв ефект 
може да имат причинените от 
изменението на климата проме-
ни във валежите върху светов-
ната икономика не е толкова 
лесно да се проследи.

Това е отчасти защото пре-
дишни проучвания, разглеждащи 
възможна връзка между валежи-
те и производителността, са 
се фокусирали върху промените 
в годишните валежи, времева 
рамка, която „е просто твърде 
груба, за да опише наистина 
какво се случва в икономиката“, 
казва Коц. Такива проучвания по-
казват, че повече дъжд през да-
дена година е основно от полза, 
което има смисъл, тъй като на-
личието на повече вода е добро  
за селското стопанство и дру-
ги човешки дейности, добавя 
той. „Но тези констатации са 
фокусирани главно върху селско-
стопански зависими икономики 
и по-бедни икономики. В новото 
проучване Коц и колегите му 
разглеждат три времеви ска-
ли – годишни, месечни и дневни 
валежи, и изследват какво се е 
случило с икономическата про-
дукция за периоди от време, в 
които валежите се отклоняват 
от средните исторически стой-
ности.

ново радиоизображение 
сърцето на Млечния път 
изглежда като съвременно 
изкуство. Всъщност това е 
нов, по-детайлизиран поглед 
към хаотичния център на 
Млечния път. Изображение-
то е направено с радиоте-
лескопския масив MeerKAT в 
Южна Африка в продължение 
на три години и 200 часа наб- 
людение. Той съчетава 20 от-
делни изображения в една мо-
зайка, като ярката, плътна 
със звезди галактическа рав-
нина се движи хоризонтално. 

Екипът на MeerKAT описва 
изображението в статия, 
която ще бъде публикува-
на в Astrophysical Journal. 
MeerKAT улови радиовълни 
от няколко астрономически 
съкровища, включително 
свръхнови, звездни разсадни-
ци и енергийния регион около 
свръхмасивната черна дупка 
в центъра на Галактиката. 
Един подпухнал остатък от 
свръхнова може да се види в 
долния десен ъгъл на изобра-
жението, а свръхмасивната 
черна дупка се показва като 

ярко оранжевото „око“ в цен-
търа.

Други интригуващи ха-
рактеристики са множес- 
твото тънки влакна, които 
са предимно вертикално раз-
положени в изображението. 
Тези влакна, част от които 
са забелязани за първи път 
през 80-те години на миналия 
век, са създадени от ускорени 
електрони, които се въртят 
в магнитно поле и създават 
радиосияние. Но влакната са 
трудни за обяснение, защо-
то няма очевиден двигател, 

който да ускорява частици-
те. 

„Те бяха загадка. Те все 
още са загадка“, казва астро-
физикът Фархад Юсеф-Заде 
от Северозападния универ-
ситет в Еванстън, Илинойс, 
който открива влакната слу-
чайно като аспирант. „Сега 
MeerKAT разкри стотици от 
тях – допълва той. – Изуча-
ването им може да помогне 
да се разкрият тайните им. 
Определено сме една крачка 
по-близо до това да видим за 
какво става дума.“

С

орещите извори на Земята и хидротер-
малните отвори са дом на неиденти-
фицирана доскоро група едноклетъчни 
археи, живеещи в седименти от горещи 
извори. И за разлика от подобни малки 
едноклетъчни организми, които живеят 
дълбоко в седименти и се хранят с разла-
гаща се растителна материя, тези археи 
не произвеждат затоплящия климата 
газ метан, съобщават изследователи в 
Nature Communications. 

„Микроорганизмите са най-разнообраз-
ната и изобилна форма на живот на Зе-
мята и познаваме само 1% от тях – казва 
Валери де Анда, екологичен микробиолог 
от Тексаския университет в Остин. – 
Нашата информация е предубедена към 
организмите, които засягат хората. Но 
има много организми, които задвижват 
основните химически цикли на Земята, 
които просто не познаваме.“

Археите са особено мистериозна гру-
па. Едва в края на 70-те години на миналия 
век те са признати за трета област на 
живота, различна от бактериите и еука-
риотите (които включват всичко оста-
нало – от гъби до животни и растения). 
В продължение на много години се смята, 
че археите съществуват само в най-екс-
тремните среди на Земята, като горещи 
извори. Но археите всъщност са навсякъ-
де. Тези микроби могат да играят голяма 
роля в начина, по който въглеродът и азо-
тът циркулират между повърхността на 
земята, нейната атмосфера и океаните. 
Една група археи – Thaumarchaeota, са най-
разпространените микроби в океана, каз-
ва Де Анда. А образуващите метан археи 
в стомасите на кравите карат животни-
те да изригват големи количества газ в 
атмосферата.

Г

Микроби 
рециклират 
въглерод 

Сърцето на Млечния път

Наводненията  
и икономиката
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Figure 3. Work of the 7th group of students

5.2 The analysis of the students’ solutions of the tasks
The teacher did not suggest the form of the finished students‘ tasks, and they could prepare 

it by hand, by computer only, or by using their combinations. 
Each collaborative group has prepared the final solution of tasks, differently. There were 8 

groups (32 students) whose final solutions were prepared as the combination of hand and computer 
applications and 7 groups (28 students) whose tasks were solved by computer only (Table 1). All 
groups who used their smart phones (6 groups) had their final solution in the combination of both 
applications, while 7 groups working with big computers had only computer applications of solutions. 
Nobody in the experimental group had only hand written solutions, while in the control group there 
were 29 such solutions (Table 1). A possible reason for this is inability of control group students to 
split roles, i.e. every student of the control group had to work within GeoGebra on the computer 
or smart phone (39 students of the control group used big computers and the rest 21 used smart 
phones) and to write solution. So, maybe for this reason, many of them decided to create a final 
solution only in paper form.

Table 1. The way of creating students’ attached materials

Way of creating attached material Computer Hand 
write

Combination 
(computer and 

hand)

Number of students (experimental group) 28 0 32

Number of students (control group) 6 29 25

It is interesting to note that students, working in collaborative groups, made progress in pre-
paring final solutions, by using computers only or in combination with written documents, while in 
control group even 48% of students used classical handwritten document. 

For example, the tasks of the 4th and 12th small group (Figures 1 and 2) were prepared as the 
combination of both, written work and computer applications, while the 7th small group prepared all 
worksheets only by computer. One of them is shown in Figure 3. 

GeoGebra environment enables examining functions by using only graphical representations 
and geometric notions, such as the corresponding intersection of objects. For example, in the exper-
imental group, the 4th group (Figure 1) used graphical representation, obtained by using the com-
mand “trace”. In control group 11 students (18%) used only graphical representations, while in the 
experimental group almost all students used both, algebraic and graphical representation. In Table 
2, number of students (groups), which used graphical and both representations, is shown. Nobody 
used only algebraic representations for examining families of functions. 

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 5, 2021 г.
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Откъс от „Интердисциплинарният урок 
в условията на дистанционно обучение“ 

Евгения Пайташка 
Янушка Узунова
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 
– Пловдив

Въведение
Интеграцията в научното познание нами-

ра отклик в училищната образователна практика. 
През последните учебни години българското училище 
е изправено пред предизвикателството на обучение 
в електронна среда. Това налага търсене на нови 
методически подходи при разработването и про-
веждането на уроци. Приложението на интердисци-
плинарния урок с инструментите на електронната 
образователна среда в условията на дистанционно-
то обучение се нуждае от обоснован дидактически 
модел за организиране и реализация. 

Това изследване е насочено към процеса на ме-
тодическо моделиране на интердисциплинарен урок, 
проведен в електронна среда. В проучването се търси 
отговор на въпросите: Как да се моделира интердис-
циплинарен урок за провеждане в електронна среда? 
Какви са характеристиките на вербализиране и онаг-
ледяване на урок с интердисциплинарен характер? 

Целта на настоящата разработка е да пред-
стави добра педагогическа практика по изследвания 
проблем, както и да направи предложение за разра-
ботване на обобщен методичен модел на интердис-
циплинарен урок за реализиране в електронна среда 
за обучение.

Материали и методи
В изследването са използвани методите: кри-

тичен преглед на специализираната литература по 
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After a short discussion, they introduced the second slider, for that purpose. Then they fixed a value 
of one parameter and, by changing the other parameter, they got the same situation as in the first 
part of the task. As it was expected, it was more difficult, but all students worked on this task very 
successfully.

The teacher remarked that the students showed a great deal of variety in their work within 
the small groups and their discussions were very different. Also, there were no two identical work-
sheets, even tasks were the same and the solutions were correct. They used different possibilities 
of GeoGebra package and got interesting algebraic and graphical representations of the families 
of functions. For example, the easiest part was the examining the influence of parameters  and 
 on the properties of family of functions , because parameter  does not affect 

the properties of the first derivative and corresponding properties of functions (monotonicity). In 

Figure 1, students‘ dynamic worksheet of the 4th group for the families of functions ,  

where f is a rational function, is shown. The students fixed value of parameter  and used 
the command “trace” in order to obtain different graphical representations of functions, depending 
on the value of parameter . The function  is represented both, algebraically and graphically, 
for value of parameter . The derivative is the same, given algebraically and graphically in 
“Graphics 2” view. Also, within this worksheet, the students used different colors and style of lines. 

 

Figure 1. Work of the 4th group of students

The students’ worksheet of the 12th group (Figure 2) is interesting, because one function from 

the family  and one function from the family  , which 

were analyzed and compared, are shown in Graphic 2 view, together with their derivatives. 
The students’ worksheet of the 7th group (Figure 3) is interesting, because the students used 

Graphic 2 view for presenting the properties of functions. This worksheet is prepared by using 
dynamic possibilities in presenting properties of functions, such that each reader can change the 
values of parameters and follow the change of their properties. 

 

Figure 2. Work of the 12th group of students
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темата, дидактическо моделиране на макрострукту-
рата на интердисциплинарен урок, графичен дизайн на 
мултимедийна презентация. В проучването се стре-
мим да идентифицираме изискванията за интердис-
циплинарен урок и да популяризираме използването му 
от специалиста педагог, приложението на електронни 
техники в процеса на обучение, възможностите за из-
граждане на виртуално образователно пространство, 
стимулиране на креативно мислене по време на учеб-
ния процес и др.

В разработката е представен модел на интер-
дисциплинарен урок за реализиране в електронна сре-
да на обучение, проведен през учебната 2020 – 2021 
г. Урокът е реализиран в условията на електронно 
обучение в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Пловдив, от учителя по биология Евге-
ния Пайташка и учителя по химия Янушка Узунова. 
Урокът е на тема „Обменни процеси в природата“ и 
в него са интегрирани знания по учебните предмети 
биология и здравно образование и химия и опазване 
на околната среда XI клас, Модул 1 (Многоклетъчна 
организация на биологичните системи; Теоретични 
основи на химията).

Резултати и дискусии
Методичен модел на интердисциплинарен урок
Разработването на обща концепция и модел на 

интердисциплинарен урок е пряко свързано с архитек-
турата на виртуалното образователно пространство 
в средното училище. Обучението с помощта на елек-
тронна среда променя не само комуникацията, но и 
придобиването на компетенции. Изследванията в тази 
насока (Zsoldos-Marchis 2014; Wangerin 2011; Vasileva 2014; 
Shopova et all 2020) конкретизират основни характе-
ристики на електронния урок, които използваме за из-
граждане на дидактически модел на интердисциплина-
рен урок (фиг. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Метаболитен път на гликолизата Фигура 3. Основни етапи на фотосинтезата 
 

 

 

Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, проведен 
в електронна среда на обучение 

Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, 
проведен в електронна среда на обучени

Въз основа на проучванията за особености-
те на интердисциплинарните уроци (Yarker & Park 
2012; Niklanović et all 2014; Belcheva & Zaharieva 2018; 
Delcheva 2018), електронното обучение (Kirovа  et all 
2012; Vakleva et all 2020; Shopova et all 2020), както 
и възможностите за развитие на критично мислене 
при обучаваните (Vakleva & Georgieva 2021) разрабо-
тихме интердисциплинарен урок с възможности за 
приложение в електронна среда на обучение.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ

Учебно съдържание по химия и 
опазване на околната среда – нови 
изисквания и възможност за про-
фесионална реализация / Симона 
Ангелова

Институционален подход за 
анализ на историята на законода-
телството на земеделските земи в 
България в периода 1989 – 2020 г.  / 
Диана Кирова

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Проучване въздействието на 

методика на кинезитерапия при 
лица с наднормено тегло и затлъс-
тяване, върху статичната силова 
издръжливост на коремната мус-
кулатура / Гергана Деспотова 

Проучване нагласите на учи-
телите от начален етап относно 
здравното образование на учени-
ците / Ивайло Прокопов, Мирена 
Легурска, Весела Мирчева

Компетентности и познания в 
областта на планинските спор-
тове, които трябва да придобият 
студентите, завършващи специ-
алност „Физическо възпитание и 
спорт“  / Антон Хиджов

Подобряване функциите на ди-
хателната система на студенти, 
занимаващи се с плуване по вре-
ме на своето следване / Биляна 
Рангелова

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Днес представяме:  
Средно училище  
„Пейо Кр. Яворов“ – Варна

Система за стимулиране и усъ-
вършенстване уменията на учени-
ците за творческо мислене / Да-
ринка Стоянова

Гимназистите – предизвикател-
ство към учителя по български 
език / Диана Димитрова-Йорда-
нова

4.3 Instruments and procedures
Before the research was conducted, all students solved a pre-test. The rank list of students, 

based on the pre-test results, is created. By taking into account these results, the experimental and 
control group are formed (with 60 students in each group), so the difference between these groups 
was not statistically significant at the level of significance 0.01. 

The collaborative groups, within experimental group, were formed on the basis of pre-test 
results and students’ feelings towards one another (likes/dislikes each other). All formed groups were 
four-member. The first group was formed by taking the first student, the last one, and two students 
from the middle of the rank list. There were no negative feelings and close friendships among these 
four students, so the group is accepted. Then, members of the first group were omitted from the list 
and the process was repeated. When it happened that there were negative feelings or close friend-
ships among students in the formed group, then one student was replaced with the nearest one on 
the rank-list. In that way, 15 four-member collaborative groups are formed. 

After forming the experimental and the control group, students’ work on examining properties 
of families of functions is conducted. The students solved the tasks at the university, and this process 
lasted about 7 hours (2 days, 3 hours on the first and 4 hours on the second day). 

It is important to note that students, before the exercises covered by this research, were 
introduced in the functions and their properties, as well as the properties of their derivatives, and 
that they had already worked within the dynamic environment of the GeoGebra software package. 
This research includes the practice of examining the properties of functions with parameters and 
related functions families. 

Before their exercises, the students were introduced in the procedure of the learning process 
and the students of the experimental group were informed to which group they belong to. During 
task-solving, all students, regardless of whether they belonged to the experimental or the control 
group, had possibilities to use GeoGebra software and the Internet. The learning process of both the 
groups was monitored by the teachers, who (if needed) gave some necessary instructions (the expla-
nations of the tasks requirements, as well as the use of GeoGebra). These instructions could get the 
students of the control group, who worked individually, as well as the students of the experimental 
group, who worked in small collaborative groups. The teachers reviewed students’ works and all stu-
dents got 5 points for successfully completed tasks. 

5. The analysis of students’ work
5.1 Students’ collaborative work
The students in the experimental group made the activity plan and split their roles within 

their own groups before they started to work. When they got their tasks (Appendix), they started 
work regarding their plans. In 9 groups the students brought their laptops and one student began 
to work with the computer, while 3 other students (from the small group) analyzed the tasks, sug-
gesting the ways for solving tasks. In the rest 6 groups, all students have started to use their own 
smart phones, with GeoGebra package already installed. After a while, one student in each group 
has started to lead and to direct the activities in order to obtain better multiple representations of 
the functions given with parameters.  

All students, in the experimental group, were interested in their collaborations and active-
ly worked together. Their challenge was to organize multiple representations of functions as best 
they can, in order to examine the properties of functions and their dependence on parameters. All 
members of the group, jointly, by discussion, made conclusions about the properties of the given 
families of functions and the influence of parameters on these properties, using GeoGebra dynamic 
environment. The students often had to change the original work plan of the group, so each member 
was equally involved in the observation of the resulting changes in the dynamic worksheets, and the 
conclusions were made jointly, by discussion. In all small groups, the students were adjusting their 
roles to the requirements of the tasks. The students in charge of computer work included themselves 
in discussions and they were replaced from time to time, so that each member of the group takes 
on some of these duties. 

 Mostly, all small groups worked with one computer, or smart phone. In the groups where 
smart phones were used (at the beginning) it happened that (later) only one phone was chosen 
for the further analysis. The students concluded that it is more convenient to follow the discus-
sions about the differences and similarities within a family of functions, multiple represented, if 
everything is done on only one display. 

Since they were supervised by the teacher participating in students’ discussions, they were 
suggested to use sliders (with integer values) in order to represent functions with parameters. First-
ly, they were changing the values of one parameter by moving the slider, and for each value of the 
parameter they obtained simultaneous algebraic and graphical representation of the function and 
its derivatives. By observing the students’ work, it is noticed that the students were very satisfied 
working with GeoGebra package, because it enables all tools necessary for examining functions. In 
the second part of the first task, the students had to take care about the changing two parameters. 
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Дидактическо моделиране на интердисциплинарен урок за целите на електронното 
обучение

Интердисциплинарният урок, проведен в електронна среда, се състои от няколко ос-
новни компонента. 

1. Съдържание, което се определя от учебната програма и учебното съдържание.
2. Архитектура – включва система от макрокомпоненти, които отговарят на 

макроструктурата на определен тип и вид урок.
3. Електронни ресурси, които се използват в електронния урок.
4. Процес на управление на обучението. Осъществява се чрез електронна платфор-

ма на училището, мултимедия, форуми, чатове, социални медии и др.
5. Сътрудничество, което се осъществява чрез: педагогическото взаимодействие 

между учителите, провеждащи урока; техническите лица, осигуряващи елек-
тронното обслужване на образователната платформа; обучаваните, които ра-
ботят активно за реализиране на интердисциплинарния формат на урока; дис-
кусии по e-mail, чат, електронни платформи, онлайн форуми и т.н.

Ефективният интердисциплинарен урок, проведен в електронна среда за обучение, се 
нуждае не само от технологична осигуреност, но и от подходящ методически подход. Само 
така може да се гарантира необходимото единство за ефективност.  

Методичен модел на интердисциплинарен урок за реализиране в електронна среда
ТЕМА НА УРОКА Обменни процеси в живата природа

ТИП И ВИД  
НА УРОКА

Интердисциплинарен урок за обобщаване и систематизиране 
на знанията.
Интегрирани са знания по учебните предмети биология и 
здравно образование и химия и опазване на околната среда.

ЦЕЛИ  
НА ОБУЧЕНИЕ

Ученикът трябва знае и да може да:
– разграничава основните групи обменни процеси в живото тяло в 
живата природа и да дава конкретни примери;
–  посочва и описва характерните особености  на отделните групи 
обменни процеси – катаболитни и анаболитни;
– открива тясната връзка на знанията за тези процеси и тяхното 
практическо приложение;
– формира положително отношение към живата природа, 
процесите в живата природа и живото тяло, като  отчита ролята и 
мястото на човека;
– формира добра здравна и екологична култура и да демонстрира 
отговорно отношение към природата и нейните закони;
– развива умения за проучване на литература по определена 
тема, подготовка и представяне на научни съобщения и доклади по 
предварително зададени теми;
– анализира собственото си поведение и своевременно да 
повишава интереса за знания, като проява на самодисциплина и 
самоконтрол.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Да се обогатят знанията за химичния състав, структурата и 
процесите в  многоклетъчния организъм като самостоятелна жива 
система, за структурата и процесите в живата природа, както и 
приложение на знанията в практиката.

– Да се формират на структурна и функционална основа понятия, 
свързани с многоклетъчната организация на материята.

– Да се развият умения за самостоятелно учене и мислене чрез: 
търсене, систематизиране, представяне, анализиране и оценяване 
на научна информация от различни източници, формулиране на 
изводи и заключения, вземане на решения, групова и индивидуална 
работа и дискусия в условия на обучение в електронна среда.

– Да се формира система от познавателни, ценностно ориентирани 
и практически умения като част от ключовите компетентности.

– Да осъзнаят ролята и значението на биологичните и химичните 
познания  за решаване на глобални проблеми на планетата 
и човечеството, свързани с опазване на околната среда и 
устойчивото развитие.

Урокът се провежда с ученици от две паралелки XI клас съответно: профил биология –  
с ръководител г-жа Пайташка, и профил химия – с ръководител г-жа Узунова

& Schauble 2000). The classification of representations was the subjects of many researches. Usually 
are considered two large groups of representations – internal representation, created in the mind 
of an individual, and external, created in his surroundings (Goldin & Shteingold 2001; Kilpatrick, 
Swafford & Findell 2001; Nakahara 2008). 

The advantage of using computers in the formation of multiple representations is especially 
evident when connecting different representations. Namely, there are software packages that allow 
simultaneous display of two to three representations of the same object. More recently, dynamic 
software packages which enable forming the multiple representations are especially important. These 
software packages enable dynamically linking the multiple representations and creating the system 
of multiple representations, where a change in one representation causes simultaneous change 
in other representations of the same object (Hwang & Hu 2013). Dynamic software also enables 
forming of so-called virtual manipulative representation. This representation is an interactive visual 
representation of a dynamic object, which allows students to manipulate objects, i.e., to change one 
property of the object and at the same time to observe how the change of that property affects the 
other properties of the object. 

2.3 Multiple representations of functions
Functions are mathematical concept that can be presented in many ways, i.e., by using dif-

ferent representations. One representation is usually not sufficient to represent all the properties of 
a function. Therefore, multiple representations are usually used to display the functions’ properties. 
Usually, the most importance is attached to the algebraic, graphical and tabular representation, but, 
in recent times, more and more verbal representation is gaining importance. The use of the com-
puters brought innovations in a representation of functions. Multiple representations of functions 
in a computer based environment have been topic of many papers (Goldin & Kaput 1996; Borba & 
Confrey 1996; Doorman, Drijvers, Gravemeijer, Boon & Reed 2012). 

Transformations are connected with parameters. They can be considered as a consequence 
of the parameter’s value changing. The use of multiple representations helps students to analyze 
properties of the functions from different points of view (Anabousy, Daher, Baya’a & Abu-Naja 2014; 
Borba & Confrey 1996; Daher & Anabousy 2015). 

The students have to work with different representations, because each representation ena-
bles an adequate overview of some properties of the functions, but no one representation provides 
a complete overview of functions’ properties (Doorman et al. 2012). By analyzing connections be-
tween different representations, students can note some characteristics which they wouldn’t note by 
considering each representation separately, because they can observe the dependence between the 
properties of functions. By observing different representations simultaneously, the students are ena-
bled to choose the most appropriate representation for each case separately (Borba & Confrey 1996). 

GeoGebra is one of the software packages which enables connecting of different representa-
tions and work within multiple representations of functions. It also enables forming the dynamic 
multiple representations of the functions, which are being formed by creating sliders, by which are 
defined variable parameters. The moving of the slider causes immediate changes of the parameter’s 
value and, consequently, causes changes in algebraic and graphical representation, simultaneously. 

3. Research question
The aim of this research is to point out how students, working in collaborative groups, in 

GeoGebra environment, exchange their opinions and make joint decisions and conclusions about the 
properties of the observed functions with parameters. Due to the aims of the research, the main 
research questions are: 

How do students manage their collaborative learning, in GeoGebra environment, (discussions 
and ideas exchange), in order to successfully solve the given tasks related to the functions with 
parameters?

4. Methodology
4.1 General background
In this research, experimental approach was applied and the experiment is conducted with 

parallel groups: the experimental and the control group. In the experimental group, collaborative 
learning was applied, and in the control group students worked individually. The benefits of work 
within collaborative groups are examined. 

All students in the experimental group worked in the four member heterogeneous collabora-
tive groups. These collaborative groups were formed by using Kagan’s instructions (Kagan 1994), in 
the manner applied in research Takači et al. (2015). 

4.2 Participants
The research is conducted with 120 undergraduate students, during their calculus course, at 

Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, in 2017. 
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Темата „Обменни процеси в живата природа“ отразява тясната връзка между ме-
таболитните процесите в живите организми и окислително-редукционните процеси в не-
живата природа, което е доказателство за тясната връзка между знанията по биология и 
здравно образование и химия и опазване на околната среда. Появата и съществуването на 
живота е резултат от тази обективна връзка. Методични акценти от хода на урока са 
представени на табл. 1, табл. 2, фиг. 2 и фиг. 3. 
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Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, проведен 
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Таблица 1. Методични акценти по хода на урока
Етапи 

от хода 
на 

урока
Биологични акценти Химични акценти

ВЪ
В

Е
Ж

Д
А

Щ
А

 Ч
АС

Т Актуализиране на знания за понятието метабо-
лизъм, неговите две страни и техните основни 
характеристики:
– катаболизъм (процеси на разграждане), осво-
бождаване на енергия, необходима за поддържане 
на телесната температура и жизнени функции; 
– анаболизъм (процеси на синтез), осигурява 
растежа на клетките, изграждането на клетъчни 
и тъканни структури, регенерация на тъканите, 
образуване на биологично активни молекули, като 
хормони, ензими, антитела и др.

Разглеждане на метаболизма и метабо-
литните реакции, организирани в метабо-
литни пътища, като поредица от процеси, 
които имат природата на каталитични 
реакции (ензимно катализирани).
Химичните реакции на метаболизма са 
организирани в метаболитни пътища, в 
които определено химично вещество се 
трансформира в ново вещество чрез поре-
дица от стъпки, във всяка от които участва 
ензим.

О
С

Н
О

В
Н

А
 Ч

АС
Т

Задача 1. Характеризирайте ензимите като особен тип белтъци с каталитична роля 
и запишете чрез схема механизма на ензимното действие.
В изпълнение на задачата учениците изграждат 
схемата:
E + S → ES → EP → E + P
Правят се важни изводи за белтъците като:
– основен градивен елемент за живото тяло;
– група органични съединения с редица функции 
– структурна, транспортна, защитна, регулаторна, 
каталитична (ензимна).

Демонстриране на образователни ресурси 
в електронна среда за:
доказване на белтъци чрез биуретова 
и ксантопротеинова реакция, като се 
демонстрират експерименти в електронна 
среда (виртуален опит);
– доказване на каталитичната роля на 
ензимите, които имат белтъчна природа, 
чрез демонстриране на видеоклип за доказ-
ване наличието и действието на ензима 
амилаза.

Задача 2. Подкрепете с примери данните от таблицата, като се базирате на знания-
та си за основните групи хранителни вещества, които човек приема с храната, както 

и тези, свързани с примери от живата природа и бита на хората (табл. 1).
Гликолизата – един от първите метаболитни 
процеси в клетката, протичащ в  цитоплазмата на 
всички клетки от най-нисшите – бактерии, до най-
висшия бозайник – човек.
Припомнянето механизма на протичане на про-
цеса гликолиза се представят на мултимедийна 
презентация.
Процесът гниене, катаболитен процес  – роля 
в кръговрата на вещества в природата. Ученик 
представя кратко описание на процеса и демон-
стрира снимков материал.

Фотосинтеза – проследяване на окисли-
телно-редукционния преход при реализира-
не на процеса  (мултимедия, обяснение от 
учителя по химия и опазване на околната 
среда), процеса фотосинтеза и доставяне 
на кислород в атмосферата, връзка фото-
синтеза – дишане в контекста на  глобал-
ния въглероден цикъл.
Процесът на синтез на белтъци – изясня-
ване как аминокиселините се свързват във 
верига чрез пептидна връзка (участие на 
ученик с описание на химизма  на процеса).

(discussions and ideas exchange), in order to successfully solve 
the given tasks related to the functions with parameters is 
analyzed and compared with the control groups of students 
who worked the same tasks individually. 

2. Theoretical background
2.1 Collaborative learning
One of the teaching methods, to which special impor-

tance is attached in modern education, and which we applied 
in our research, is collaborative learning. In modern learning 
theory, Vygotsky is among the first to emphasize the impor-
tance of the collaboration between peers during the learning 
process (Vygotsky 1978). 

Collaborative learning also contributes to training stu-
dents for teamwork. The process of problem solving is very 
complex, and in order to be successful, it is necessary that the 
team works well and that cooperation among the members of 
the group is as successful as possible. In addition, when learn-
ing in a group, each member of the group bears responsibility, 
not only his own, but also for learning other members of the 
group. This significantly contributes to the development of 
critical thinking, cooperation, responsibility towards associates 
and to working together (Gokhale, 1995; Laal & Ghodsi 2012). 

The application of modern technology has largely con-
tributed to the development of collaborative learning and its 
successful application in teaching. Using computers enabled 
the creation of an approach known as computer supported col-
laborative learning. Under this approach, there are different 
combinations of collaborative learning and learning by com-
puter (Miyake 2007). In some cases, the computer is used as 
an auxiliary teaching tool in the work of a collaborative group. 
On the other hand, computers, as well as smart phones, are 
increasingly used as communication tools between members 
within a collaborative group. Computers are also often used 
in order to improve scripts and teaching material (Weinberger 
& Fischer 2006). 

Collaborative groups can be formed in different ways. 
Kagan (1994) described a method of creating four member het-
erogeneous groups, which proved, by his experience, to be very 
efficient. Groups should be formed taking into account the 
students different knowledge and their feelings towards one 
another (i.e. students’ wishes to work or not to work together). 
Firstly, students’ previous knowledge should be evaluated and, 
in accordance with this evaluation, rank list of the students 
should be formed. This method is also used in the research 
Takači et al. (2015), where the procedure of forming groups is 
described in detail: “The first group should be formed by tak-
ing the first student, the last one and two students from the 
middle of the rank list. If there are no negative feelings and 
close friendships among these four students, then the group is 
accepted. In the opposite case, the person from the middle of 
the rank list is replaced with the nearest one. If the first group 
is formed properly, its members are omitted from the list and 
the process is repeated.” (Takači et al. 2015)

2.2 Multiple representations 
Representations in mathematics, as representations at 

all, are usually considered “as a process of modeling concrete 
objects in the real world into abstract concepts” (Hwang & 
Hu 2013). The observer puts two concepts one against the 
other, revealing and comparing the similarities and differences 
between them. In this way one of the observed concepts is 
represented (Font, Godino & D’ Amore 2007). Using one system 
to represent another is usual, even for young children (Lehrer 

Some Methodological Guide-
lines on the Creation of Educational 
Games on “Computer Modeling” / 
Krasimir Harizanov

Подготовка за XXV младежка 
балканиада по математика 2021 / 
Ивайло Кортезов, Емил Карлов, 
Мирослав Маринов

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Excel’s Calculation of Basic As-
sets Amortisation Values / Vehbi Ra-
maj, Sead Rešić, Arnes Z. Hadžiome-
rović, Samira Aganović

ВЪПРОСИ  
НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Добавена реалност при онлайн 
обучението на учители за придо-
биване на дигитална компетент-
ност / Евгения Горанова, Валенти-
на Войноховска

Educational Environment as a 
Form for Development of Math 
Teachers Methodological Com-
petence / Olha Matiash, Liubov 
Mykhailenko, Vasyl Shvets, Oleksan-
dr Shkolnyi

Организационен модел за про-
веждане на хоспитиране и текуща 
педагогическа практика по инфор-
матика и ИТ / Филип Петров 

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
Конкурсни задачи на броя 
Решения на задачите от брой  4, 
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Учениците се запознават с данни за стареенето на тялото. Посочва се основната причина за 

това –  окислителните процеси, които се извършват в организмите, и липсата на храни с нужния 
редокс-потенциал. Вместо алкализиращи храни европейската кухня изобилства над 80% от 

окисляващи храни (предизвикващи окисление в клетките и повишаване на киселинността). Таки-
ва храни са месото, млякото, рафинираните храни (захар, лактоза, глутен). Рекордно окисление 

на организма предизвикат алкохолът, кофеиновите напитки и кафето.
На учениците се демонстрира мултимедийна презентация с акцент на вредите от употребата на 

кафето.
– Окисляването в живото тяло като една от 

причините за стареенето.
– Окислително-редукционните процеси в 

живото тяло и техният биохимизъм.
– Кофеинът като психоактивно вещество, 
ефекти върху интелектуалните способности, 
настроението и физическата издръжливост.

– Окисляващите храни, които са причина 
за стареенето, например месо, захар, алко-

хол, кофеинови напитки, кафе и др.

– Кафето (кофеинова напитка) и влиянието му 
върху човешкото здраве.

Кофеинът като алкалоид, особености на 
кофеиновата интоксикация.

Провежда се здравна беседа за вредата от употребата на кафе и кофеин, примерите се вписват 
в табл. 2.

Правят се изводи за приложимостта и интердисциплинарната природа на знанията за обмен-
ните процеси в природата.

Таблица 2. Особености на метаболитните процеси

Особености Катаболизъм Анаболизъм

1. Същност Разграждане на високомолекулни 
до нискомолекулни вещества

Синтез от нискомолекулни на високомолекулни  
вещества

2. Характер 
на процеса окислителен редукционен

3. Енергия Освобождава се енергия –
екзотермичен процес

Изисква се енергия –
ендотермичен процес

4. Примери ….. ……

Реализирането на интердисциплинарен урок в електронна среда се нуждае от насоки 
не само за това как учителите разработват електронни уроци (Zsoldos-Marchis 2014) или 
техни разновидности като мултимедийни електронни уроци (Wangerin 2011), но и за тяхна-
та ефективност. Един от важните проблеми в съвременната дидактика е ползването на 
електронния урок като средство за повишаване ефективността на ученето (Vasileva 2014).

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5, 2021 г.

Откъс от „The benefits of collaborative 
learning in examining functions  

with parameters in dynamic software 
environment“

Dr. Radoslav Bozic, Assist. Prof. 
Educons University – Novi Sad (Serbia)

Prof. Dr. Djurdjica Takaci
University of Novi Sad (Serbia)

1. Introduction
Numerous researches showed that the students have 

lot difficulties with calculus contents within their mathemat-
ics courses. At the beginning stages of calculus, the notions 
(functions, limits, continuity and integrals) and their applica-
tions are given exactly, and this is very difficult for students 
to understand. In particular, examining the properties of 
functions, and their multiple representations, algebraic and 
graphically turned out to be one of most difficult students‘ 
tasks. Since, the functions are used in a lot of students‘ fur-
ther courses and their professional work it is very important 
for students to overcome the difficulties in understanding the 
function concept (Borba & Confrey 1996; Daher & Anabousy 
2015; Tall 1992; Takači, Stankov & Milanovič 2015). 

In the last two decades, different dynamic packages, 
as Mathematica, GeoGebra, Maple, Cinderella, are applied 
in teaching and learning calculus contents. All mentioned 
dynamic software is appropriate for examining the families 
of functions, algebraically represented as the functions with 
parameters. They enable easy change of variables, providing 
simultaneous dynamic multiple representations of families 
of functions and their properties (Anabousi, Daher, Baya’a 
& Abu-Naja 2014; Borba & Confrey 1996; Daher, & Anabous 
2015). 

All students, included in the research presented in this 
paper, worked in Geogebra environment, i.e., all of them have 
the same possibilities to use its dynamic properties within 
multiple representations of functions with parameters. The 
experimental group worked in small collaborative groups and 
the students collaborative learning, in GeoGebra environment, 
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Откъс от „Метод „хексагон“  в обучението  
по история“

Красимир С. Кръстев 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Т.нар. „шестоъгълното обучение“ e разпространено 
във Великобритания (Redfern 2015, 57 – 58; Mitchell 2016, 
82 – 83; 97; Thomas 2017, 6 – 7). То е познато от 2011 г., ко-
гато е популяризирано от Деймиън Кларк (Thomas 2017, 6) 
– заместник-директор в учебното селище в Крамлингтън 
(Североизточна Англия). По-късно Емили Томас го адапти-
ра за целите на обучението по история в британските 
училища, като използва названието „исторически шесто-
ъгълници“ (Thomas 2017, 5 – 6). През последните години 
„хексагон“ намира място и в учебната практика на руски-
те (Kostyukova, Iralieva & Kayma 2019: 109 – 113; Khlyntseva 
2019, 18 – 20), беларуските (Tarasenok, 2019, 608 – 611) и 
украинските учители (Marinchenko 2020, 154 – 157). 

 Методът кореспондира с конструктивисткия и 
компетентностния подход в образованието, тъй като 
насърчава учениците да търсят връзка между факти, 
лични имена, историко-географски названия, понятия и 
др., за да ги подложат на критичен анализ. Освен това 
той е насочен към развиване на комуникативността, ло-
гическото мислене и творческите способности. Чрез него 
не само се актуализира, разработва или обобщава обхва-
тен по съдържание учебен материал, но прилагането в 
уроците повишава способността за възприемане. Това го 
прави приспособим както за уроци, при които се препода-
ва нов учебен материал, така и за упражнения, обобщи-
телни уроци и лабораторни занятия.

Посредством реализирането на метода „хексагон“ 
учениците имат възможност да покрият част от заложе-
ните в учебните програми държавни образователни стан-
дарти за общообразователната подготовка: да обясняват 
основни исторически понятия и да посочват примери за 
тях; да описват живота на исторически личности; да 
извличат информация от изображения; да различават при-
чини от последици за значими събития (прогимназиален 
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„Желязна 
завеса“ 

 

Студена 
война  

 

план 
„Маршал“ 

НАТО Варшавски 
договор 

 

 

Урокът упражнение започва с първоначална организация на учениците и подготовка за 
възприемане на новата тема. Поставя им се задача за подреждане на хексагоните, която те 
да изпълнят за няколко минути. По време на уводната беседа педагогическият специалист 
си служи с основни и спомагателни въпроси: Кои са причините за Студената война? Кога 
за пръв път е използвано понятието „желязна завеса“? Какво цели САЩ чрез доктрината 
„Труман“ и плана „Маршал“? Защо Източният блок не се възползва от плана „Маршал“? Какви 
военнополитически и икономически организации изграждат САЩ и СССР? Защо Берлинската 
стена се възприема като символ на Студената война? Кои събития изправят света пред 
вероятността от трета световна война? Учителят има възможност да възложи и нова за-
дача за домашна работа, като например: учащите да залепят шестоъгълниците в тетрад-
ките си, така че нагледността да спомогне при самоподготовката им; да изготвят табло 
на тема „Студената война“, което да включва хексагони, фотографии, откъси от текстове, 
карти и др.

 
Пълния текст четете в „История“, кн. 5, 2021 г.
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етап); да откриват  връзката между политически, идей-
ни и социални промени; да подбират и използват основни 
понятия при описание, сравнение и анализ на исторически 
събития и процеси; да откриват причини и последици; да 
извличат и интерпретират информация от изображения 
(I гимназиален етап) и др.

Изпълнението на метода изисква предварителна 
подготовка и от педагогическия специалист, и от обу-
чаемите. На първо място, учителят изготвя листове с 
определен брой шестоъгълници – от 5 – 6 до 10 – 16.  Те 
могат да бъдат изработени не само чрез инструмента 
за конструиране на фигури в Microsoft Word, но и посред-
ством готови шаблони, които се изтеглят от специали-
зирани уебсайтове в интернет�). Всеки един от въпросни-
те цветни или неоцветени хексагони трябва да съдържа 
дял от историческа информация независимо от темата 
– ключова дума, словосъчетание, кратко изречение или 
изображение. Материалите се раздават на учащите с 
уговорката да ги изрежат вкъщи, за да ги донесат за 
учебния час, по време на който ще влязат в приложение 
(Redfern 2015, 57; Mitchell 2016, 82, 97; Thomas 2017, 6 – 7; 
Kostyukova, Iralieva & Kayma 2019, 110). 

По време на самостоятелната работа в класна-
та статия на учениците се поставя задача да подредят 
шестоъгълниците под формата на своеобразен пъзел. Ус-
ловието, което задължително се изисква да спазват, е те 
да се допират едни до други, ако текстовете или изобра-
женията върху тях имат някаква пряка логическа връзка. 
Други принципи, които се използват за разполагането на 
фигурите, са хронологическата последователност и те-
матичното групиране. Именно на тази база се опират 
и механизмите за подбора на самата историческа ин-
формация от страна на учителя. По този начин някои 
от многоъгълниците могат да бъдат свързани от всички 
страни, а други – само отчасти. Следва да се има предвид 
още, че отделните ученици или екипи биха ги подредили 
по различен начин, изхождайки от своята гледна точка и 
познание. При фронтална работа с целия клас педагогът 
проверява как са се справили възпитаниците му, които 
аргументират начина на изпълнение на заданието. Спе-
циално внимание се отделя на възловите събития, които 
предопределят развоя на други исторически прояви. Освен 
върху изучено съдържание методът се изпълнява и върху 
непознат учебен материал. За тази цел учащите напълно 
самостоятелно изучават текст в учебника и след това 
подреждат хаотично разбърканите хексагони (Redfern, 
2015, 57; Mitchell 2016, 82 – 83; 97; Thomas 2017: 7; Kostyukova, 
Iralieva & Kayma 2019, 112; Tarasenok 2019, 609 – 611;  
Khlyntseva 2019, 19). Съществуват и други варианти за 
реализирането на метода. Така например учителят би 
могъл да заложи геометрични фигури в слайд от мулти-
медийна презентация. Програмата Microsoft PowerPoint 
позволя пълноценното използване на „историческите шес-
тоъгълници“ и чрез платформа за дистанционно обучение. 

ПРИМЕР № 1. Българската възрожденска култура 
(VII клас)

След организация на началото на урока се премина-
ва към актуализация на старите знания по темите „Но-
вото българско училище“ и „Движение за независима църк-
ва“. Работейки в екипи по двама, учениците подреждат 
предварително изработените шестоъгълници. Те търсят 
сътрудничеството на съучениците си и обсъждат въз-
никналите въпроси. Оттук нататък учителят посочва 

обучаеми, които аргументират принципа, по който са подредили фигурите, с изображение 
от „Рибния буквар“ и портрети на български възрожденци. Уводната беседа обхваща съпът-
стващи въпроси: Защо светското образование е важно за българите през Възраждането? 
Какви са причините за българо-гръцкия църковен спор? Кое е общото между просветата, 
културата и борбата за църковна независимост? Накрая се осъществява преход към новата 
тема.
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ПРИМЕР № 2. Студената война (IX клас)
В този случай за Студената война са предвидени две отделни теми, така че по време 

на единия урок да се преподават нови знания, а другият да бъде за упражнение. След като 
класът вече се е запознал с естеството на конфронтацията между Западния и Източния 
блок, учителят раздава на обучаемите листове с шестоъгълници, които те да изрежат и да 
донесат за следващия учебен час. 

Хигиената като учебен предмет 
във възрожденското училище /  
Владимир Терзиев

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Presentism as a Research Strategy 

in Modern History of Education / 
Leonid Vakhovskyi, Andriy 
Ivchenko, Tetiana Ivchenko

Правата на човека в обучение-
то по история и цивилизации  
в VІІІ клас / Георги Якимов

Метод „хексагон“ в обуче-
нието по история / Красимир С. 
Кръстев

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нов поглед върху социалната 

и културната история на ранния 
социализъм в Източна Европа / 
Добринка Парушева

Ново изследване за руското об-
ществено мнение към Балкански-
те войни / Светослав Живков
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етап); да откриват  връзката между политически, идей-
ни и социални промени; да подбират и използват основни 
понятия при описание, сравнение и анализ на исторически 
събития и процеси; да откриват причини и последици; да 
извличат и интерпретират информация от изображения 
(I гимназиален етап) и др.

Изпълнението на метода изисква предварителна 
подготовка и от педагогическия специалист, и от обу-
чаемите. На първо място, учителят изготвя листове с 
определен брой шестоъгълници – от 5 – 6 до 10 – 16.  Те 
могат да бъдат изработени не само чрез инструмента 
за конструиране на фигури в Microsoft Word, но и посред-
ством готови шаблони, които се изтеглят от специали-
зирани уебсайтове в интернет�). Всеки един от въпросни-
те цветни или неоцветени хексагони трябва да съдържа 
дял от историческа информация независимо от темата 
– ключова дума, словосъчетание, кратко изречение или 
изображение. Материалите се раздават на учащите с 
уговорката да ги изрежат вкъщи, за да ги донесат за 
учебния час, по време на който ще влязат в приложение 
(Redfern 2015, 57; Mitchell 2016, 82, 97; Thomas 2017, 6 – 7; 
Kostyukova, Iralieva & Kayma 2019, 110). 

По време на самостоятелната работа в класна-
та статия на учениците се поставя задача да подредят 
шестоъгълниците под формата на своеобразен пъзел. Ус-
ловието, което задължително се изисква да спазват, е те 
да се допират едни до други, ако текстовете или изобра-
женията върху тях имат някаква пряка логическа връзка. 
Други принципи, които се използват за разполагането на 
фигурите, са хронологическата последователност и те-
матичното групиране. Именно на тази база се опират 
и механизмите за подбора на самата историческа ин-
формация от страна на учителя. По този начин някои 
от многоъгълниците могат да бъдат свързани от всички 
страни, а други – само отчасти. Следва да се има предвид 
още, че отделните ученици или екипи биха ги подредили 
по различен начин, изхождайки от своята гледна точка и 
познание. При фронтална работа с целия клас педагогът 
проверява как са се справили възпитаниците му, които 
аргументират начина на изпълнение на заданието. Спе-
циално внимание се отделя на възловите събития, които 
предопределят развоя на други исторически прояви. Освен 
върху изучено съдържание методът се изпълнява и върху 
непознат учебен материал. За тази цел учащите напълно 
самостоятелно изучават текст в учебника и след това 
подреждат хаотично разбърканите хексагони (Redfern, 
2015, 57; Mitchell 2016, 82 – 83; 97; Thomas 2017: 7; Kostyukova, 
Iralieva & Kayma 2019, 112; Tarasenok 2019, 609 – 611;  
Khlyntseva 2019, 19). Съществуват и други варианти за 
реализирането на метода. Така например учителят би 
могъл да заложи геометрични фигури в слайд от мулти-
медийна презентация. Програмата Microsoft PowerPoint 
позволя пълноценното използване на „историческите шес-
тоъгълници“ и чрез платформа за дистанционно обучение. 

ПРИМЕР № 1. Българската възрожденска култура 
(VII клас)

След организация на началото на урока се премина-
ва към актуализация на старите знания по темите „Но-
вото българско училище“ и „Движение за независима църк-
ва“. Работейки в екипи по двама, учениците подреждат 
предварително изработените шестоъгълници. Те търсят 
сътрудничеството на съучениците си и обсъждат въз-
никналите въпроси. Оттук нататък учителят посочва 

обучаеми, които аргументират принципа, по който са подредили фигурите, с изображение 
от „Рибния буквар“ и портрети на български възрожденци. Уводната беседа обхваща съпът-
стващи въпроси: Защо светското образование е важно за българите през Възраждането? 
Какви са причините за българо-гръцкия църковен спор? Кое е общото между просветата, 
културата и борбата за църковна независимост? Накрая се осъществява преход към новата 
тема.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Метод „хексагон“  в обучението  
по история“

Красимир С. Кръстев 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Т.нар. „шестоъгълното обучение“ e разпространено 
във Великобритания (Redfern 2015, 57 – 58; Mitchell 2016, 
82 – 83; 97; Thomas 2017, 6 – 7). То е познато от 2011 г., ко-
гато е популяризирано от Деймиън Кларк (Thomas 2017, 6) 
– заместник-директор в учебното селище в Крамлингтън 
(Североизточна Англия). По-късно Емили Томас го адапти-
ра за целите на обучението по история в британските 
училища, като използва названието „исторически шесто-
ъгълници“ (Thomas 2017, 5 – 6). През последните години 
„хексагон“ намира място и в учебната практика на руски-
те (Kostyukova, Iralieva & Kayma 2019: 109 – 113; Khlyntseva 
2019, 18 – 20), беларуските (Tarasenok, 2019, 608 – 611) и 
украинските учители (Marinchenko 2020, 154 – 157). 

 Методът кореспондира с конструктивисткия и 
компетентностния подход в образованието, тъй като 
насърчава учениците да търсят връзка между факти, 
лични имена, историко-географски названия, понятия и 
др., за да ги подложат на критичен анализ. Освен това 
той е насочен към развиване на комуникативността, ло-
гическото мислене и творческите способности. Чрез него 
не само се актуализира, разработва или обобщава обхва-
тен по съдържание учебен материал, но прилагането в 
уроците повишава способността за възприемане. Това го 
прави приспособим както за уроци, при които се препода-
ва нов учебен материал, така и за упражнения, обобщи-
телни уроци и лабораторни занятия.

Посредством реализирането на метода „хексагон“ 
учениците имат възможност да покрият част от заложе-
ните в учебните програми държавни образователни стан-
дарти за общообразователната подготовка: да обясняват 
основни исторически понятия и да посочват примери за 
тях; да описват живота на исторически личности; да 
извличат информация от изображения; да различават при-
чини от последици за значими събития (прогимназиален 
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Урокът упражнение започва с първоначална организация на учениците и подготовка за 
възприемане на новата тема. Поставя им се задача за подреждане на хексагоните, която те 
да изпълнят за няколко минути. По време на уводната беседа педагогическият специалист 
си служи с основни и спомагателни въпроси: Кои са причините за Студената война? Кога 
за пръв път е използвано понятието „желязна завеса“? Какво цели САЩ чрез доктрината 
„Труман“ и плана „Маршал“? Защо Източният блок не се възползва от плана „Маршал“? Какви 
военнополитически и икономически организации изграждат САЩ и СССР? Защо Берлинската 
стена се възприема като символ на Студената война? Кои събития изправят света пред 
вероятността от трета световна война? Учителят има възможност да възложи и нова за-
дача за домашна работа, като например: учащите да залепят шестоъгълниците в тетрад-
ките си, така че нагледността да спомогне при самоподготовката им; да изготвят табло 
на тема „Студената война“, което да включва хексагони, фотографии, откъси от текстове, 
карти и др.

 
Пълния текст четете в „История“, кн. 5, 2021 г.
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Учениците се запознават с данни за стареенето на тялото. Посочва се основната причина за 
това –  окислителните процеси, които се извършват в организмите, и липсата на храни с нужния 

редокс-потенциал. Вместо алкализиращи храни европейската кухня изобилства над 80% от 
окисляващи храни (предизвикващи окисление в клетките и повишаване на киселинността). Таки-
ва храни са месото, млякото, рафинираните храни (захар, лактоза, глутен). Рекордно окисление 

на организма предизвикат алкохолът, кофеиновите напитки и кафето.
На учениците се демонстрира мултимедийна презентация с акцент на вредите от употребата на 

кафето.
– Окисляването в живото тяло като една от 

причините за стареенето.
– Окислително-редукционните процеси в 

живото тяло и техният биохимизъм.
– Кофеинът като психоактивно вещество, 
ефекти върху интелектуалните способности, 
настроението и физическата издръжливост.

– Окисляващите храни, които са причина 
за стареенето, например месо, захар, алко-

хол, кофеинови напитки, кафе и др.

– Кафето (кофеинова напитка) и влиянието му 
върху човешкото здраве.

Кофеинът като алкалоид, особености на 
кофеиновата интоксикация.

Провежда се здравна беседа за вредата от употребата на кафе и кофеин, примерите се вписват 
в табл. 2.

Правят се изводи за приложимостта и интердисциплинарната природа на знанията за обмен-
ните процеси в природата.

Таблица 2. Особености на метаболитните процеси

Особености Катаболизъм Анаболизъм

1. Същност Разграждане на високомолекулни 
до нискомолекулни вещества

Синтез от нискомолекулни на високомолекулни  
вещества

2. Характер 
на процеса окислителен редукционен

3. Енергия Освобождава се енергия –
екзотермичен процес

Изисква се енергия –
ендотермичен процес

4. Примери ….. ……

Реализирането на интердисциплинарен урок в електронна среда се нуждае от насоки 
не само за това как учителите разработват електронни уроци (Zsoldos-Marchis 2014) или 
техни разновидности като мултимедийни електронни уроци (Wangerin 2011), но и за тяхна-
та ефективност. Един от важните проблеми в съвременната дидактика е ползването на 
електронния урок като средство за повишаване ефективността на ученето (Vasileva 2014).

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5, 2021 г.

Откъс от „The benefits of collaborative 
learning in examining functions  

with parameters in dynamic software 
environment“

Dr. Radoslav Bozic, Assist. Prof. 
Educons University – Novi Sad (Serbia)

Prof. Dr. Djurdjica Takaci
University of Novi Sad (Serbia)

1. Introduction
Numerous researches showed that the students have 

lot difficulties with calculus contents within their mathemat-
ics courses. At the beginning stages of calculus, the notions 
(functions, limits, continuity and integrals) and their applica-
tions are given exactly, and this is very difficult for students 
to understand. In particular, examining the properties of 
functions, and their multiple representations, algebraic and 
graphically turned out to be one of most difficult students‘ 
tasks. Since, the functions are used in a lot of students‘ fur-
ther courses and their professional work it is very important 
for students to overcome the difficulties in understanding the 
function concept (Borba & Confrey 1996; Daher & Anabousy 
2015; Tall 1992; Takači, Stankov & Milanovič 2015). 

In the last two decades, different dynamic packages, 
as Mathematica, GeoGebra, Maple, Cinderella, are applied 
in teaching and learning calculus contents. All mentioned 
dynamic software is appropriate for examining the families 
of functions, algebraically represented as the functions with 
parameters. They enable easy change of variables, providing 
simultaneous dynamic multiple representations of families 
of functions and their properties (Anabousi, Daher, Baya’a 
& Abu-Naja 2014; Borba & Confrey 1996; Daher, & Anabous 
2015). 

All students, included in the research presented in this 
paper, worked in Geogebra environment, i.e., all of them have 
the same possibilities to use its dynamic properties within 
multiple representations of functions with parameters. The 
experimental group worked in small collaborative groups and 
the students collaborative learning, in GeoGebra environment, 
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Темата „Обменни процеси в живата природа“ отразява тясната връзка между ме-
таболитните процесите в живите организми и окислително-редукционните процеси в не-
живата природа, което е доказателство за тясната връзка между знанията по биология и 
здравно образование и химия и опазване на околната среда. Появата и съществуването на 
живота е резултат от тази обективна връзка. Методични акценти от хода на урока са 
представени на табл. 1, табл. 2, фиг. 2 и фиг. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Метаболитен път на гликолизата Фигура 3. Основни етапи на фотосинтезата 
 

 

 

Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, проведен 
в електронна среда на обучение 

 

Фигура 2. Метаболитен път на гликолизата    Фигура 3. Основни етапи на фотосинтезата

Таблица 1. Методични акценти по хода на урока
Етапи 

от хода 
на 

урока
Биологични акценти Химични акценти

ВЪ
В

Е
Ж

Д
А

Щ
А

 Ч
АС

Т Актуализиране на знания за понятието метабо-
лизъм, неговите две страни и техните основни 
характеристики:
– катаболизъм (процеси на разграждане), осво-
бождаване на енергия, необходима за поддържане 
на телесната температура и жизнени функции; 
– анаболизъм (процеси на синтез), осигурява 
растежа на клетките, изграждането на клетъчни 
и тъканни структури, регенерация на тъканите, 
образуване на биологично активни молекули, като 
хормони, ензими, антитела и др.

Разглеждане на метаболизма и метабо-
литните реакции, организирани в метабо-
литни пътища, като поредица от процеси, 
които имат природата на каталитични 
реакции (ензимно катализирани).
Химичните реакции на метаболизма са 
организирани в метаболитни пътища, в 
които определено химично вещество се 
трансформира в ново вещество чрез поре-
дица от стъпки, във всяка от които участва 
ензим.

О
С

Н
О

В
Н

А
 Ч

АС
Т

Задача 1. Характеризирайте ензимите като особен тип белтъци с каталитична роля 
и запишете чрез схема механизма на ензимното действие.
В изпълнение на задачата учениците изграждат 
схемата:
E + S → ES → EP → E + P
Правят се важни изводи за белтъците като:
– основен градивен елемент за живото тяло;
– група органични съединения с редица функции 
– структурна, транспортна, защитна, регулаторна, 
каталитична (ензимна).

Демонстриране на образователни ресурси 
в електронна среда за:
доказване на белтъци чрез биуретова 
и ксантопротеинова реакция, като се 
демонстрират експерименти в електронна 
среда (виртуален опит);
– доказване на каталитичната роля на 
ензимите, които имат белтъчна природа, 
чрез демонстриране на видеоклип за доказ-
ване наличието и действието на ензима 
амилаза.

Задача 2. Подкрепете с примери данните от таблицата, като се базирате на знания-
та си за основните групи хранителни вещества, които човек приема с храната, както 

и тези, свързани с примери от живата природа и бита на хората (табл. 1).
Гликолизата – един от първите метаболитни 
процеси в клетката, протичащ в  цитоплазмата на 
всички клетки от най-нисшите – бактерии, до най-
висшия бозайник – човек.
Припомнянето механизма на протичане на про-
цеса гликолиза се представят на мултимедийна 
презентация.
Процесът гниене, катаболитен процес  – роля 
в кръговрата на вещества в природата. Ученик 
представя кратко описание на процеса и демон-
стрира снимков материал.

Фотосинтеза – проследяване на окисли-
телно-редукционния преход при реализира-
не на процеса  (мултимедия, обяснение от 
учителя по химия и опазване на околната 
среда), процеса фотосинтеза и доставяне 
на кислород в атмосферата, връзка фото-
синтеза – дишане в контекста на  глобал-
ния въглероден цикъл.
Процесът на синтез на белтъци – изясня-
ване как аминокиселините се свързват във 
верига чрез пептидна връзка (участие на 
ученик с описание на химизма  на процеса).

(discussions and ideas exchange), in order to successfully solve 
the given tasks related to the functions with parameters is 
analyzed and compared with the control groups of students 
who worked the same tasks individually. 

2. Theoretical background
2.1 Collaborative learning
One of the teaching methods, to which special impor-

tance is attached in modern education, and which we applied 
in our research, is collaborative learning. In modern learning 
theory, Vygotsky is among the first to emphasize the impor-
tance of the collaboration between peers during the learning 
process (Vygotsky 1978). 

Collaborative learning also contributes to training stu-
dents for teamwork. The process of problem solving is very 
complex, and in order to be successful, it is necessary that the 
team works well and that cooperation among the members of 
the group is as successful as possible. In addition, when learn-
ing in a group, each member of the group bears responsibility, 
not only his own, but also for learning other members of the 
group. This significantly contributes to the development of 
critical thinking, cooperation, responsibility towards associates 
and to working together (Gokhale, 1995; Laal & Ghodsi 2012). 

The application of modern technology has largely con-
tributed to the development of collaborative learning and its 
successful application in teaching. Using computers enabled 
the creation of an approach known as computer supported col-
laborative learning. Under this approach, there are different 
combinations of collaborative learning and learning by com-
puter (Miyake 2007). In some cases, the computer is used as 
an auxiliary teaching tool in the work of a collaborative group. 
On the other hand, computers, as well as smart phones, are 
increasingly used as communication tools between members 
within a collaborative group. Computers are also often used 
in order to improve scripts and teaching material (Weinberger 
& Fischer 2006). 

Collaborative groups can be formed in different ways. 
Kagan (1994) described a method of creating four member het-
erogeneous groups, which proved, by his experience, to be very 
efficient. Groups should be formed taking into account the 
students different knowledge and their feelings towards one 
another (i.e. students’ wishes to work or not to work together). 
Firstly, students’ previous knowledge should be evaluated and, 
in accordance with this evaluation, rank list of the students 
should be formed. This method is also used in the research 
Takači et al. (2015), where the procedure of forming groups is 
described in detail: “The first group should be formed by tak-
ing the first student, the last one and two students from the 
middle of the rank list. If there are no negative feelings and 
close friendships among these four students, then the group is 
accepted. In the opposite case, the person from the middle of 
the rank list is replaced with the nearest one. If the first group 
is formed properly, its members are omitted from the list and 
the process is repeated.” (Takači et al. 2015)

2.2 Multiple representations 
Representations in mathematics, as representations at 

all, are usually considered “as a process of modeling concrete 
objects in the real world into abstract concepts” (Hwang & 
Hu 2013). The observer puts two concepts one against the 
other, revealing and comparing the similarities and differences 
between them. In this way one of the observed concepts is 
represented (Font, Godino & D’ Amore 2007). Using one system 
to represent another is usual, even for young children (Lehrer 

Some Methodological Guide-
lines on the Creation of Educational 
Games on “Computer Modeling” / 
Krasimir Harizanov

Подготовка за XXV младежка 
балканиада по математика 2021 / 
Ивайло Кортезов, Емил Карлов, 
Мирослав Маринов

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Excel’s Calculation of Basic As-
sets Amortisation Values / Vehbi Ra-
maj, Sead Rešić, Arnes Z. Hadžiome-
rović, Samira Aganović

ВЪПРОСИ  
НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Добавена реалност при онлайн 
обучението на учители за придо-
биване на дигитална компетент-
ност / Евгения Горанова, Валенти-
на Войноховска

Educational Environment as a 
Form for Development of Math 
Teachers Methodological Com-
petence / Olha Matiash, Liubov 
Mykhailenko, Vasyl Shvets, Oleksan-
dr Shkolnyi

Организационен модел за про-
веждане на хоспитиране и текуща 
педагогическа практика по инфор-
матика и ИТ / Филип Петров 

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
Конкурсни задачи на броя 
Решения на задачите от брой  4, 

2021



ИзбраноИзбрано

Брой 6, 10 – 16 февруари 2022 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 6, 10 – 16 февруари 2022 г. стр. XIIIстр. IV

Дидактическо моделиране на интердисциплинарен урок за целите на електронното 
обучение

Интердисциплинарният урок, проведен в електронна среда, се състои от няколко ос-
новни компонента. 

1. Съдържание, което се определя от учебната програма и учебното съдържание.
2. Архитектура – включва система от макрокомпоненти, които отговарят на 

макроструктурата на определен тип и вид урок.
3. Електронни ресурси, които се използват в електронния урок.
4. Процес на управление на обучението. Осъществява се чрез електронна платфор-

ма на училището, мултимедия, форуми, чатове, социални медии и др.
5. Сътрудничество, което се осъществява чрез: педагогическото взаимодействие 

между учителите, провеждащи урока; техническите лица, осигуряващи елек-
тронното обслужване на образователната платформа; обучаваните, които ра-
ботят активно за реализиране на интердисциплинарния формат на урока; дис-
кусии по e-mail, чат, електронни платформи, онлайн форуми и т.н.

Ефективният интердисциплинарен урок, проведен в електронна среда за обучение, се 
нуждае не само от технологична осигуреност, но и от подходящ методически подход. Само 
така може да се гарантира необходимото единство за ефективност.  

Методичен модел на интердисциплинарен урок за реализиране в електронна среда
ТЕМА НА УРОКА Обменни процеси в живата природа

ТИП И ВИД  
НА УРОКА

Интердисциплинарен урок за обобщаване и систематизиране 
на знанията.
Интегрирани са знания по учебните предмети биология и 
здравно образование и химия и опазване на околната среда.

ЦЕЛИ  
НА ОБУЧЕНИЕ

Ученикът трябва знае и да може да:
– разграничава основните групи обменни процеси в живото тяло в 
живата природа и да дава конкретни примери;
–  посочва и описва характерните особености  на отделните групи 
обменни процеси – катаболитни и анаболитни;
– открива тясната връзка на знанията за тези процеси и тяхното 
практическо приложение;
– формира положително отношение към живата природа, 
процесите в живата природа и живото тяло, като  отчита ролята и 
мястото на човека;
– формира добра здравна и екологична култура и да демонстрира 
отговорно отношение към природата и нейните закони;
– развива умения за проучване на литература по определена 
тема, подготовка и представяне на научни съобщения и доклади по 
предварително зададени теми;
– анализира собственото си поведение и своевременно да 
повишава интереса за знания, като проява на самодисциплина и 
самоконтрол.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Да се обогатят знанията за химичния състав, структурата и 
процесите в  многоклетъчния организъм като самостоятелна жива 
система, за структурата и процесите в живата природа, както и 
приложение на знанията в практиката.

– Да се формират на структурна и функционална основа понятия, 
свързани с многоклетъчната организация на материята.

– Да се развият умения за самостоятелно учене и мислене чрез: 
търсене, систематизиране, представяне, анализиране и оценяване 
на научна информация от различни източници, формулиране на 
изводи и заключения, вземане на решения, групова и индивидуална 
работа и дискусия в условия на обучение в електронна среда.

– Да се формира система от познавателни, ценностно ориентирани 
и практически умения като част от ключовите компетентности.

– Да осъзнаят ролята и значението на биологичните и химичните 
познания  за решаване на глобални проблеми на планетата 
и човечеството, свързани с опазване на околната среда и 
устойчивото развитие.

Урокът се провежда с ученици от две паралелки XI клас съответно: профил биология –  
с ръководител г-жа Пайташка, и профил химия – с ръководител г-жа Узунова

& Schauble 2000). The classification of representations was the subjects of many researches. Usually 
are considered two large groups of representations – internal representation, created in the mind 
of an individual, and external, created in his surroundings (Goldin & Shteingold 2001; Kilpatrick, 
Swafford & Findell 2001; Nakahara 2008). 

The advantage of using computers in the formation of multiple representations is especially 
evident when connecting different representations. Namely, there are software packages that allow 
simultaneous display of two to three representations of the same object. More recently, dynamic 
software packages which enable forming the multiple representations are especially important. These 
software packages enable dynamically linking the multiple representations and creating the system 
of multiple representations, where a change in one representation causes simultaneous change 
in other representations of the same object (Hwang & Hu 2013). Dynamic software also enables 
forming of so-called virtual manipulative representation. This representation is an interactive visual 
representation of a dynamic object, which allows students to manipulate objects, i.e., to change one 
property of the object and at the same time to observe how the change of that property affects the 
other properties of the object. 

2.3 Multiple representations of functions
Functions are mathematical concept that can be presented in many ways, i.e., by using dif-

ferent representations. One representation is usually not sufficient to represent all the properties of 
a function. Therefore, multiple representations are usually used to display the functions’ properties. 
Usually, the most importance is attached to the algebraic, graphical and tabular representation, but, 
in recent times, more and more verbal representation is gaining importance. The use of the com-
puters brought innovations in a representation of functions. Multiple representations of functions 
in a computer based environment have been topic of many papers (Goldin & Kaput 1996; Borba & 
Confrey 1996; Doorman, Drijvers, Gravemeijer, Boon & Reed 2012). 

Transformations are connected with parameters. They can be considered as a consequence 
of the parameter’s value changing. The use of multiple representations helps students to analyze 
properties of the functions from different points of view (Anabousy, Daher, Baya’a & Abu-Naja 2014; 
Borba & Confrey 1996; Daher & Anabousy 2015). 

The students have to work with different representations, because each representation ena-
bles an adequate overview of some properties of the functions, but no one representation provides 
a complete overview of functions’ properties (Doorman et al. 2012). By analyzing connections be-
tween different representations, students can note some characteristics which they wouldn’t note by 
considering each representation separately, because they can observe the dependence between the 
properties of functions. By observing different representations simultaneously, the students are ena-
bled to choose the most appropriate representation for each case separately (Borba & Confrey 1996). 

GeoGebra is one of the software packages which enables connecting of different representa-
tions and work within multiple representations of functions. It also enables forming the dynamic 
multiple representations of the functions, which are being formed by creating sliders, by which are 
defined variable parameters. The moving of the slider causes immediate changes of the parameter’s 
value and, consequently, causes changes in algebraic and graphical representation, simultaneously. 

3. Research question
The aim of this research is to point out how students, working in collaborative groups, in 

GeoGebra environment, exchange their opinions and make joint decisions and conclusions about the 
properties of the observed functions with parameters. Due to the aims of the research, the main 
research questions are: 

How do students manage their collaborative learning, in GeoGebra environment, (discussions 
and ideas exchange), in order to successfully solve the given tasks related to the functions with 
parameters?

4. Methodology
4.1 General background
In this research, experimental approach was applied and the experiment is conducted with 

parallel groups: the experimental and the control group. In the experimental group, collaborative 
learning was applied, and in the control group students worked individually. The benefits of work 
within collaborative groups are examined. 

All students in the experimental group worked in the four member heterogeneous collabora-
tive groups. These collaborative groups were formed by using Kagan’s instructions (Kagan 1994), in 
the manner applied in research Takači et al. (2015). 

4.2 Participants
The research is conducted with 120 undergraduate students, during their calculus course, at 

Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, in 2017. 
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темата, дидактическо моделиране на макрострукту-
рата на интердисциплинарен урок, графичен дизайн на 
мултимедийна презентация. В проучването се стре-
мим да идентифицираме изискванията за интердис-
циплинарен урок и да популяризираме използването му 
от специалиста педагог, приложението на електронни 
техники в процеса на обучение, възможностите за из-
граждане на виртуално образователно пространство, 
стимулиране на креативно мислене по време на учеб-
ния процес и др.

В разработката е представен модел на интер-
дисциплинарен урок за реализиране в електронна сре-
да на обучение, проведен през учебната 2020 – 2021 
г. Урокът е реализиран в условията на електронно 
обучение в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Пловдив, от учителя по биология Евге-
ния Пайташка и учителя по химия Янушка Узунова. 
Урокът е на тема „Обменни процеси в природата“ и 
в него са интегрирани знания по учебните предмети 
биология и здравно образование и химия и опазване 
на околната среда XI клас, Модул 1 (Многоклетъчна 
организация на биологичните системи; Теоретични 
основи на химията).

Резултати и дискусии
Методичен модел на интердисциплинарен урок
Разработването на обща концепция и модел на 

интердисциплинарен урок е пряко свързано с архитек-
турата на виртуалното образователно пространство 
в средното училище. Обучението с помощта на елек-
тронна среда променя не само комуникацията, но и 
придобиването на компетенции. Изследванията в тази 
насока (Zsoldos-Marchis 2014; Wangerin 2011; Vasileva 2014; 
Shopova et all 2020) конкретизират основни характе-
ристики на електронния урок, които използваме за из-
граждане на дидактически модел на интердисциплина-
рен урок (фиг. 1).
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Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, проведен 
в електронна среда на обучение 

Фигура 1. Елементи на интердисциплинарен урок, 
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Въз основа на проучванията за особености-
те на интердисциплинарните уроци (Yarker & Park 
2012; Niklanović et all 2014; Belcheva & Zaharieva 2018; 
Delcheva 2018), електронното обучение (Kirovа  et all 
2012; Vakleva et all 2020; Shopova et all 2020), както 
и възможностите за развитие на критично мислене 
при обучаваните (Vakleva & Georgieva 2021) разрабо-
тихме интердисциплинарен урок с възможности за 
приложение в електронна среда на обучение.
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фесионална реализация / Симона 
Ангелова

Институционален подход за 
анализ на историята на законода-
телството на земеделските земи в 
България в периода 1989 – 2020 г.  / 
Диана Кирова

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Проучване въздействието на 

методика на кинезитерапия при 
лица с наднормено тегло и затлъс-
тяване, върху статичната силова 
издръжливост на коремната мус-
кулатура / Гергана Деспотова 

Проучване нагласите на учи-
телите от начален етап относно 
здравното образование на учени-
ците / Ивайло Прокопов, Мирена 
Легурска, Весела Мирчева

Компетентности и познания в 
областта на планинските спор-
тове, които трябва да придобият 
студентите, завършващи специ-
алност „Физическо възпитание и 
спорт“  / Антон Хиджов

Подобряване функциите на ди-
хателната система на студенти, 
занимаващи се с плуване по вре-
ме на своето следване / Биляна 
Рангелова

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Днес представяме:  
Средно училище  
„Пейо Кр. Яворов“ – Варна

Система за стимулиране и усъ-
вършенстване уменията на учени-
ците за творческо мислене / Да-
ринка Стоянова

Гимназистите – предизвикател-
ство към учителя по български 
език / Диана Димитрова-Йорда-
нова

4.3 Instruments and procedures
Before the research was conducted, all students solved a pre-test. The rank list of students, 

based on the pre-test results, is created. By taking into account these results, the experimental and 
control group are formed (with 60 students in each group), so the difference between these groups 
was not statistically significant at the level of significance 0.01. 

The collaborative groups, within experimental group, were formed on the basis of pre-test 
results and students’ feelings towards one another (likes/dislikes each other). All formed groups were 
four-member. The first group was formed by taking the first student, the last one, and two students 
from the middle of the rank list. There were no negative feelings and close friendships among these 
four students, so the group is accepted. Then, members of the first group were omitted from the list 
and the process was repeated. When it happened that there were negative feelings or close friend-
ships among students in the formed group, then one student was replaced with the nearest one on 
the rank-list. In that way, 15 four-member collaborative groups are formed. 

After forming the experimental and the control group, students’ work on examining properties 
of families of functions is conducted. The students solved the tasks at the university, and this process 
lasted about 7 hours (2 days, 3 hours on the first and 4 hours on the second day). 

It is important to note that students, before the exercises covered by this research, were 
introduced in the functions and their properties, as well as the properties of their derivatives, and 
that they had already worked within the dynamic environment of the GeoGebra software package. 
This research includes the practice of examining the properties of functions with parameters and 
related functions families. 

Before their exercises, the students were introduced in the procedure of the learning process 
and the students of the experimental group were informed to which group they belong to. During 
task-solving, all students, regardless of whether they belonged to the experimental or the control 
group, had possibilities to use GeoGebra software and the Internet. The learning process of both the 
groups was monitored by the teachers, who (if needed) gave some necessary instructions (the expla-
nations of the tasks requirements, as well as the use of GeoGebra). These instructions could get the 
students of the control group, who worked individually, as well as the students of the experimental 
group, who worked in small collaborative groups. The teachers reviewed students’ works and all stu-
dents got 5 points for successfully completed tasks. 

5. The analysis of students’ work
5.1 Students’ collaborative work
The students in the experimental group made the activity plan and split their roles within 

their own groups before they started to work. When they got their tasks (Appendix), they started 
work regarding their plans. In 9 groups the students brought their laptops and one student began 
to work with the computer, while 3 other students (from the small group) analyzed the tasks, sug-
gesting the ways for solving tasks. In the rest 6 groups, all students have started to use their own 
smart phones, with GeoGebra package already installed. After a while, one student in each group 
has started to lead and to direct the activities in order to obtain better multiple representations of 
the functions given with parameters.  

All students, in the experimental group, were interested in their collaborations and active-
ly worked together. Their challenge was to organize multiple representations of functions as best 
they can, in order to examine the properties of functions and their dependence on parameters. All 
members of the group, jointly, by discussion, made conclusions about the properties of the given 
families of functions and the influence of parameters on these properties, using GeoGebra dynamic 
environment. The students often had to change the original work plan of the group, so each member 
was equally involved in the observation of the resulting changes in the dynamic worksheets, and the 
conclusions were made jointly, by discussion. In all small groups, the students were adjusting their 
roles to the requirements of the tasks. The students in charge of computer work included themselves 
in discussions and they were replaced from time to time, so that each member of the group takes 
on some of these duties. 

 Mostly, all small groups worked with one computer, or smart phone. In the groups where 
smart phones were used (at the beginning) it happened that (later) only one phone was chosen 
for the further analysis. The students concluded that it is more convenient to follow the discus-
sions about the differences and similarities within a family of functions, multiple represented, if 
everything is done on only one display. 

Since they were supervised by the teacher participating in students’ discussions, they were 
suggested to use sliders (with integer values) in order to represent functions with parameters. First-
ly, they were changing the values of one parameter by moving the slider, and for each value of the 
parameter they obtained simultaneous algebraic and graphical representation of the function and 
its derivatives. By observing the students’ work, it is noticed that the students were very satisfied 
working with GeoGebra package, because it enables all tools necessary for examining functions. In 
the second part of the first task, the students had to take care about the changing two parameters. 
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Откъс от „Интердисциплинарният урок 
в условията на дистанционно обучение“ 
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Въведение
Интеграцията в научното познание нами-

ра отклик в училищната образователна практика. 
През последните учебни години българското училище 
е изправено пред предизвикателството на обучение 
в електронна среда. Това налага търсене на нови 
методически подходи при разработването и про-
веждането на уроци. Приложението на интердисци-
плинарния урок с инструментите на електронната 
образователна среда в условията на дистанционно-
то обучение се нуждае от обоснован дидактически 
модел за организиране и реализация. 

Това изследване е насочено към процеса на ме-
тодическо моделиране на интердисциплинарен урок, 
проведен в електронна среда. В проучването се търси 
отговор на въпросите: Как да се моделира интердис-
циплинарен урок за провеждане в електронна среда? 
Какви са характеристиките на вербализиране и онаг-
ледяване на урок с интердисциплинарен характер? 

Целта на настоящата разработка е да пред-
стави добра педагогическа практика по изследвания 
проблем, както и да направи предложение за разра-
ботване на обобщен методичен модел на интердис-
циплинарен урок за реализиране в електронна среда 
за обучение.

Материали и методи
В изследването са използвани методите: кри-

тичен преглед на специализираната литература по 
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After a short discussion, they introduced the second slider, for that purpose. Then they fixed a value 
of one parameter and, by changing the other parameter, they got the same situation as in the first 
part of the task. As it was expected, it was more difficult, but all students worked on this task very 
successfully.

The teacher remarked that the students showed a great deal of variety in their work within 
the small groups and their discussions were very different. Also, there were no two identical work-
sheets, even tasks were the same and the solutions were correct. They used different possibilities 
of GeoGebra package and got interesting algebraic and graphical representations of the families 
of functions. For example, the easiest part was the examining the influence of parameters  and 
 on the properties of family of functions , because parameter  does not affect 

the properties of the first derivative and corresponding properties of functions (monotonicity). In 

Figure 1, students‘ dynamic worksheet of the 4th group for the families of functions ,  

where f is a rational function, is shown. The students fixed value of parameter  and used 
the command “trace” in order to obtain different graphical representations of functions, depending 
on the value of parameter . The function  is represented both, algebraically and graphically, 
for value of parameter . The derivative is the same, given algebraically and graphically in 
“Graphics 2” view. Also, within this worksheet, the students used different colors and style of lines. 

 

Figure 1. Work of the 4th group of students

The students’ worksheet of the 12th group (Figure 2) is interesting, because one function from 

the family  and one function from the family  , which 

were analyzed and compared, are shown in Graphic 2 view, together with their derivatives. 
The students’ worksheet of the 7th group (Figure 3) is interesting, because the students used 

Graphic 2 view for presenting the properties of functions. This worksheet is prepared by using 
dynamic possibilities in presenting properties of functions, such that each reader can change the 
values of parameters and follow the change of their properties. 

 

Figure 2. Work of the 12th group of students
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Figure 3. Work of the 7th group of students

5.2 The analysis of the students’ solutions of the tasks
The teacher did not suggest the form of the finished students‘ tasks, and they could prepare 

it by hand, by computer only, or by using their combinations. 
Each collaborative group has prepared the final solution of tasks, differently. There were 8 

groups (32 students) whose final solutions were prepared as the combination of hand and computer 
applications and 7 groups (28 students) whose tasks were solved by computer only (Table 1). All 
groups who used their smart phones (6 groups) had their final solution in the combination of both 
applications, while 7 groups working with big computers had only computer applications of solutions. 
Nobody in the experimental group had only hand written solutions, while in the control group there 
were 29 such solutions (Table 1). A possible reason for this is inability of control group students to 
split roles, i.e. every student of the control group had to work within GeoGebra on the computer 
or smart phone (39 students of the control group used big computers and the rest 21 used smart 
phones) and to write solution. So, maybe for this reason, many of them decided to create a final 
solution only in paper form.

Table 1. The way of creating students’ attached materials

Way of creating attached material Computer Hand 
write

Combination 
(computer and 

hand)

Number of students (experimental group) 28 0 32

Number of students (control group) 6 29 25

It is interesting to note that students, working in collaborative groups, made progress in pre-
paring final solutions, by using computers only or in combination with written documents, while in 
control group even 48% of students used classical handwritten document. 

For example, the tasks of the 4th and 12th small group (Figures 1 and 2) were prepared as the 
combination of both, written work and computer applications, while the 7th small group prepared all 
worksheets only by computer. One of them is shown in Figure 3. 

GeoGebra environment enables examining functions by using only graphical representations 
and geometric notions, such as the corresponding intersection of objects. For example, in the exper-
imental group, the 4th group (Figure 1) used graphical representation, obtained by using the com-
mand “trace”. In control group 11 students (18%) used only graphical representations, while in the 
experimental group almost all students used both, algebraic and graphical representation. In Table 
2, number of students (groups), which used graphical and both representations, is shown. Nobody 
used only algebraic representations for examining families of functions. 

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 5, 2021 г.
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